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Tóm tắt: Nghiên cứu “Phân tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng 
sinh lời của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An” 
có mục tiêu là đánh giá hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng sinh lời của 
nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, 
sử dụng phương pháp phân tích màng dữ liệu (DEA) theo mô hình tối thiểu hóa 
đầu vào. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho chính quyền và chủ hộ nhằm phát 
triển nghề nuôi tôm bền vững. Kết quả điều tra của 120 hộ nuôi tôm năm 2017 cho 
thấy hầu hết các khoản mục của hình thức nuôi mật độ cao là cao hơn nhiều so 
với hình thức nuôi mật độ thấp. Điều này cho thấy các hộ nuôi tôm mật độ cao sử 
dụng khá hợp lý các yếu tố đầu vào và đạt hiệu quả cao.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm 

năng và lợi thế nuôi tôm như bờ biển 
kéo dài, khí hậu và thổ nhưỡng phù 
hợp. Hoàng Mai là một thị xã ven biển 
của tỉnh Nghệ An, là một trung tâm 
khai thác và nuôi trồng thuỷ sản lớn 
của tỉnh. Những năm gần đây, triển 
khai chương trình khai thác hải sản 
xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản, Thị xã 
đã có hướng đi mới trong phát triển 
nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 
góp phần to lớn trong việc giải quyết 
việc làm, cải thiện đời sống cho người 
lao động vùng biển. Tuy nhiên, nghề 
nuôi tôm ở Hoàng Mai còn mang 
tính tự phát, mới chỉ dừng lại ở chăn 
nuôi theo kinh nghiệm là chính, mức 
độ đầu tư chưa cân đối giữa đầu vào 
và đầu ra, khoa học còn lạc hậu. Mặt 

khác do ý thức của người dân không 
cao việc khai thác bừa bãi đã khiến 
nguồn tài nguyên cạn kiệt, môi trường 
bị ảnh hưởng. Đối với các nước đang 
phát triển như Việt Nam nói chung và 
Hoàng Mai nói riêng, việc sử dụng tiết 
kiệm, hợp lý các yếu tố đầu vào đóng 
vai trò quyết định cho việc phát triển 
bền vững trong dài hạn. Tuy nhiên, 
mối quan tâm hàng đầu của các chủ 
hộ nuôi lại thường là khả năng sinh lời 
của trại nuôi. Vì vậy, phân tích hiệu 
quả sử dụng yếu tố đầu vào (hiệu quả 
kỹ thuật) và khả năng sinh lời của các 
trại nuôi là một nhu cầu bức thiết, cần 
phải thực hiện nhằm giúp các nhà quản 
lý khuyến cáo chủ trang trại cũng như 
đề ra các biện pháp quản lí nhằm phát 
triển nghề nuôi tôm bền vững của Thị 
xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA 
NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

ThS. Hồ Thị Hằng,*

1Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, 
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
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Việc phân tích hiệu quả sử dụng yếu 
tố đầu vào (hiệu quả kỹ thuật) sử dụng 
phương pháp DEA đang là một chủ 
đề được nhiều nhà hoạch định chính 
sách quan tâm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, 
phương pháp này mới bắt đầu tiếp cận từ 
những năm 2000 trở lại đây, một số công 
trình nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản 
như: Lê Kim Long, Đặng Hoàng Xuân 
Huy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Trương 
Ngọc Phong (2011), “Phân tích hiệu 
quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng 
sinh lợi của nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng (litopenaeus vannamei) thương 
phẩm tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa” - đề tài cấp Trường Đại học Nha 
Trang; Đàm Thị Huế (2016), “Phân 
tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và 
khả năng sinh lợi của nghề nuôi tôm thẻ 
chân trắng thương phẩm tại huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa” - đề tài luận văn 
Thạc sỹ, trường Đại học Nha Trang.Tuy 
nhiên, chưa có nghiên cứu nào đề cập 
đến hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu 
vào và khả năng sinh lời của nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở Thị 
xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

II. NỘI DUNG
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu
Địa bàn và quy mô nghiên cứu: 

Nghiên cứu được tiến hành từ ngày 
01/3/2017 đến ngày 08/6/2017 với 120 
hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thị xã 
Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. 

Phương pháp chọn mẫu nghiên 
cứu: Phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên đơn giản bằng cách dựa vào danh 
sách các hộ nuôi, sau đó rút thăm ngẫu 

nhiên không lặp lại từ danh sách để 
chọn ra các hộ cần điều tra. Số liệu thu 
thập bằng phương pháp phỏng vấn trực 
tiếp chủ hộ. Tổng diện tích thu trong 
mẫu là khoảng 137 ha, chiếm tỉ trọng ¼ 
trong tổng thể. Như vậy, mẫu đảm bảo 
đại diện được cho tổng thể. Đối tượng 
nghiên cứu là các ao nuôi tôm he chân 
trắng tại Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ 
An với 5 biến số (lao động, con giống, 
thức ăn, điện và hóa chất) làm biến số 
cho nghiên cứu. Trong thực tế, hiệu quả 
kỹ thuật của ao nuôi tôm thẻ chân trắng 
ngoài các yếu tố trên còn phụ thuộc rất 
nhiều yếu tố đầu vào khác (diện tích 
ao, tỷ lệ diện tích ao lắng/ao nuôi, tỷ 
lệ thay nước, quạt nước, trình độ kỹ 
thuật viên, thuốc, hóa chất)… hay biến 
số đầu ra (như lợi nhuận, tỉ suất lợi 
nhuận...) để phân tích ảnh hưởng hay 
hiệu quả đầu vào đối với đầu ra … Do 
giới hạn về điều kiện dữ liệu và để đơn 
giản, nghiên cứu này đã sử dụng 5 biến 
số này, mặc dù việc chọn các yếu tố này 
mang tính chủ quan, chỉ là các yếu tố 
quyết định chính chi phí đầu vào, chưa 
phải hoàn toàn quyết định kết quả đầu 
ra: tỷ lệ sống, năng suất, lợi nhuận. 

Bảng 1: Các biến trong mô hình DEA
Các biến sử dụng Biến
Sanluong = Sản lượng của các hộ 
(tấn/ha)

Y

Đầu vào sản xuất
Laodong = tổng lao động (người/ha) X1
Giong = giống (con/ha) X2
Thucan = Thức ăn (kg/ha) X3
Dien = Điện (kw/ha) X4
Hoachat = Hóa chất (kg/ha) X5
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2.1.2. Phương pháp phân tích DEA
Phương pháp phân tích màng bao 

dữ liệu (DEA) là phương pháp tiếp cận 
ước lượng biên. Tuy nhiên, khác với 
phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên 
(Stochastic Frontier) sử dụng phương 
pháp kinh tế lượng (Econometrics), 
DEA dựa theo phương pháp chương 
trình phi toán học (the nonmathematical 
programming method) để ước lượng 
cận biên sản xuất. Được xây dựng dựa 
trên ý tưởng của Farrell (1957), mô 
hình DEA được phát triển bởi Charnes, 
Cooper, và Rhodes (1978) (trích từ 
William W. Cooper và ctv., 2007). Để 
đo lường hiệu quả trong sản xuất, việc 
xác định hiệu quả kỹ thuật (Technical 
Efficiency-TE), hiệu quả phân phối 
nguồn lực sản xuất (Allocative 
Efficiency-AE) và hiệu quả sử dụng 
chi phí sản xuất (Cost Efficiency-CE) 
là vấn đề đáng quan tâm. Hiệu quả kỹ 
thuật (Technical Effiency) là khả năng 
của một ao nuôi để có được sản lượng 
tối đa từ một tập hợp các yếu tố đầu vào 
cho trước hoặc có được tối thiểu hóa 
đầu vào từ đầu ra cho trước. Việc ước 
lượng hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất 
theo phương pháp DEA được thực hiện 
trên phần mềm DEA excel solver của 
Sherman and Zhu, 2005.

2.1.3. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả
Để đánh giá hiệu quả của doanh 

nghiệp dựa trên phương pháp tài chính, 
thường sử dụng năm thước đo cơ bản:

+ Tỷ suất lợi nhuận. 
+ Bảo tồn và phát triển vốn
+ Tình hình tài chính lành mạnh
+ Đóng góp cho ngân sách nhà nước

+ Cải thiện thu nhập cho người 
lao động

Trong đó, khả năng sinh lời là 
thước đo quan trọng. Khả năng sinh 
lời là thước đo hiệu quả bằng tiền, là 
điều kiện cần nhưng chưa đủ để duy 
trì cân bằng tài chính. Việc đánh giá 
khả năng sinh lời phải dựa trên một 
khoảng thời gian tham chiếu. Khái 
niệm khả năng sinh lời được áp dụng 
trong mọi hoạt động kinh tế sử dụng 
các phương tiện vật chất, con người 
và tài chính, thể hiện bằng kết quả 
trên phương tiện. Khả năng sinh lời 
có thể áp dụng cho một hoặc một tập 
hợp tài sản. Ở cấp độ doanh nghiệp, 
khả năng sinh lời là kết quả của việc 
sử dụng tập hợp các tài sản vật chất 
và tài sản tài chính, nghĩa là vốn 
kinh tế mà doanh nghiệp nắm giữ. 
Nhìn chung, tùy theo mục tiêu phân 
tích, khả năng sinh lời có thể được 
đại diện bởi nhiều nhóm chỉ số phân 
tích khác nhau.

Trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, do tài nguyên thiên nhiên như 
đất, mặt nước là các đầu vào rất quan 
trọng trong sản xuất. Thực sự, việc 
định giá các tài sản này là rất khó. Hơn 
nữa, nông dân do kiến thức hạn chế, 
họ thường chỉ quan tâm trong năm một 
đơn vị diện tích đất sẽ mang lại cho họ 
bao nhiêu tiền. Do vậy chỉ số về khả 
năng sinh lời mà nghiên cứu sử dụng là 
thặng dư sản xuất/hec - ta.

Thặng dư sản xuất/hec-ta: Là 
doanh thu/hec-ta trừ đi chi phí biến đổi/
hec-ta, chỉ số này cho biết khả năng tái 
đầu tư của sản xuất trong ngắn hạn, 
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đây là chỉ số về khả năng sinh lời quan 
trọng nhất đối với nông hộ. Thực sự, 
nếu chỉ số này âm, nông dân sẽ rơi vào 
nợ nần nặng nề, khó có khả năng tiếp 
tục sản xuất được vụ kế tiếp.

2.2. Kết quả và đánh giá
2.2.1. Kết quả: Chỉ số hiệu quả và khả 

năng sinh lời của mô hình nuôi mật độ thấp 

Bảng 2 cho thấy sản xuất tôm theo 
mô hình mật độ cao có hiệu quả cao 
hơn mô hình mật độ thấp. Hệ số hiệu 
quả sử dụng các yếu tố đầu vào từ mô 
hình nuôi tôm mật độ cao cao hơn mô 
hình mật độ thấp, cụ thể: giá trị trung 
bình cao hơn 0,02 và tỷ lệ các hộ đạt 
hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào 100% 
cao hơn 22,4%.

Nếu các yếu tố đầu vào giữ 
nguyên không đổi, với điều kiện công 
nghệ ở hiện tại, sản lượng đầu ra/ha 
bình quân trong trường hợp lý tưởng 
nhất có thể tăng được tới ((1/0,81) – 
1)*100, tức 23,5% ở mô hình mật độ 
thấp và ((1/0,83)-1)*100 tức 20,5% 

(dưới 100 con/m2) và mô hình nuôi mật độ cao 
(từ 100 con/m2 trở lên)

Kết quả nghiên cứu hiệu quả sử 
dụng các yếu tố đầu vào theo phương 
pháp DEA-VRS của các Ao nuôi tôm 
he chân trắng tại Thị xã Hoàng Mai, 
Tỉnh Nghệ An được trình bày như ở 
Bảng 2.

ở mô hình mật độ cao. Hay nếu đầu 
ra giữ nguyên không đổi, bình quân, 
nghề nuôi này có thể tiết kiệm đầu 
vào tối đa là lần lượt là 19% và 17%. 
Khi việc đầu tư/ha trong mỗi vụ nuôi 
tôm là rất lớn với chi phí biến đổi 
bình quân lớn thì việc nghiên cứu để 
có thể tiết kiệm chi phí đầu vào đến 
khoảng 20% là rất có ý nghĩa - đặc biệt 
với thu nhập bình quân đầu người ở 
Việt Nam là khoảng 1.000 USD/năm, 
khoảng 21 triệu đồng/năm. Điều này 
càng trở nên quan trọng khi phần lớn 
các hộ nuôi đều nghèo, chủ yếu là 
vốn vay và rủi ro của nghề nuôi như 
đã phân tích ở trên, là rất lớn

Bảng 2. So sánh chỉ tiêu hiệu quả kĩ thuật TE - VRS của hai mô hình
Chỉ tiêu Mật độ thấp Mật độ cao

Tỷ lệ các hộ đạt hiệu quả sử dụng yếu tố đầu 
vào 100% 15,3% 37,7%

Hệ số hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào (θ)
Trung bình 0,81 0,83
Độ lệch chuẩn 0,1 0,14
Khoảng biến thiên 0,63 - 1,000 0,53 - 1,000

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra
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Kết quả bảng 3 cho thấy rằng, các 
khoản mục của hình thức nuôi mật độ 
cao cao hơn nhiều so với hình thức mật 
độ thấp. Chỉ tiêu doanh thu của hình 
thức nuôi mật độ cao cũng cao hơn so 
với hình thức mật độ thấp, chênh lệch 
giữa hai hình thức nuôi là 653 trđ/ha. 

Các khoản mục chi phí thức ăn, chi 
phí giống, nhiên liệu, hóa chất và nhân 
công đều cao hơn so với hình thức nuôi 
mật độ thấp. 

Như vậy, có thể thấy nuôi tôm mật 
độ cao mang lại hiệu quả cao hơn nuôi 
tôm mật độ thấp.

2.2.2. Mối tương quan giữa khả năng 
sinh lời và hiệu quả kỹ thuật của nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng

Bảng dưới thể hiện mối tương quan 
giữa hiệu quả kỹ thuật và khả năng sinh lời.

Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan
Biến Khả năng sinh lời

Hiệu quả
 kỹ thuật

0,411
Sig. 0,000

Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số 
tương quan giữa hiệu quả kỹ thuật và 
khả năng sinh lời là 0,411 nằm trong 
khoảng từ 0,4 đến 0,5 như vậy hai yếu 
tố này có tương quan tuyến tính yếu. 
Chứng tỏ hai yếu tố này có ảnh hưởng 
tới nhau nhưng ảnh hưởng không 
nhiều, khả năng sinh lời của nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng thương phẩm có thể 
gia tăng khi tiết kiệm các yếu tố đầu 
vào trong quá trình nuôi.

2.3. Giải pháp
Kết quả nghiên cứu cho thấy hình 

thức nuôi mật độ cao có hiệu quả kỹ 
thuật cao hơn hình thức nuôi mật độ 
thấp, nên khuyến khích người dân nuôi 
tôm theo hình thức mật độ cao, nuôi tập 
trung ở diện tích lớn. Tác giả đề xuất 
một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Thị xã cần nâng cao chất 
lượng tập huấn, khuyến khích người 
dân nuôi tôm thẻ chân trắng thương 
phẩm mật độ cao.Cần có thêm nhiều 
chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, 

Bảng 3: So sánh các chỉ số hiệu quả và khả năng sinh lời của hai mô hình

Khoản mục Đơn vị tính
Trung bình

Chênh lệch
Mật độ thấp Mật độ cao

Doanh thu (trđ/ha) 1.013 1.666 653,00
Chi phí thức ăn (trđ/ha) 343 451,75 108,75
Chi phí giống (trđ/ha) 168 202,01 34,01

Chi phí nhiên liệu (trđ/ha) 78 82,1 4,10

Chi phí hóa chất (trđ/ha) 29 29,64 0,64
Chi phí nhân công (trđ/ha) 66 67,86 1,86

Chi phí khác (trđ/ha) 19 19,6 0,60
Tổng chi phí biến đổi (trđ/ha) 704 853 149,00

Thặng dư nhà sản xuất/ha (Trđ/ha) 309 813,17 504,17
Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra
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khuyến khích đội ngũ cán bộ thủy sản. 
Thường xuyên tổ chức các cuộc hội 
thảo, các đợt tập huấn về kỹ thuật nuôi 
tôm. Đối với lực lượng lao động trực 
tiếp sản xuất: Tăng cường hơn nữa 
những chương trình khuyến ngư tầm 
cao, ngoài hiểu biết về kỹ thuật cần tổ 
chức rộng rãi và sâu sát các lớp học về 
pháp luật và đào tạo hướng nghiệp cho 
người nuôi tôm thẻ chân trắng, tạo điều 
kiện cho người nuôi tôm, vừa tham gia 
khai thác tốt nguồn lợi thủy sản, vừa 
bảo vệ và phát triển môi trường, nguồn 
lợi thủy sản, cần phải mở các lớp đào 
tạo mới, hoặc nâng cao trình độ ngắn 
ngày trên cơ sở kết hợp với trung tâm 
khuyến ngư của tỉnh.Cơ quan quản lý 
của Thị xã cần chỉ đạo, hướng dẫn các 
hộ nuôi tôm thẻ chân trắng chủ động áp 
dụng và tiếp nhận các quy trình kỹ thuật 
công nghệ mới vào sản xuất. Hiện nay, 
bảo hiểm cho con tôm đã có nhưng mức 
độ phổ biến chưa cao, cần sớm đưa phổ 
biến bảo hiểm con tôm vào thực tế để 
người dân có thế yên tâm hơn khi nuôi.

Thứ hai, chính quyền cần thực hiện 
đúng công tác quy hoạch.Chính quyền 
nên vận động và yêu cầu người dân thực 
hiện đúng quy hoạch vùng nuôi tôm và 
xử lý nghiêm khắc những trường hợp 
vi phạm. Trên cơ sở qui hoạch cần xây 
dựng các chương trình, dự án từ sản 
xuất giống, đến nuôi trồng, chế biến 
xuất khẩu sản phẩm; nghiên cứu xây 
dựng các mô hình nuôi luân canh, xen 
canh; tổng kết và nhân rộng các mô 
hình tiên tiến nuôi tôm sú, tôm càng 
xanh, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm để 
tăng hiệu quả, hạn chế rủi ro cho người 

nuôi tôm, từ đó giảm được tỷ lệ nợ xấu 
và nợ quá hạn của các hộ nông dân và 
trang trại nuôi tôm. Hoàn thiện hệ thống 
quản lý thủy sản. Tăng cường các biện 
pháp quản lý nhà nước về chất lượng 
thủy sản, quản lý chất lượng theo chuỗi 
sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc; 
đặc biệt về chất lượng giống, thức ăn 
và các chế phẩm sinh học dùng trong 
nuôi trồng thủy sản, các chất bảo quản 
sản phẩm thủy sản

Thứ ba là rà soát chính sách vay 
vốn. Nuôi tôm mật độ cao sẽ phải đầu 
tư vốn nhiều hơn, chi phí cao hơn…vì 
vậy Chính quyền cần có biện pháp hỗ 
trợ người dân, hướng tới nuôi tôm ổn 
định bền vững, không chỉ về kinh tế 
còn tính đến việc ảnh hưởng đến môi 
trường. Nhà nước cần cần tiếp tục thực 
hiện các chương trình cấp tín dụng cho 
nông dân để tiến hành sản xuất kinh 
doanh và cần nâng mức cho vay cao 
hơn, thời hạn dài hơn với lãi suất ưu 
đãi hơn. Tích cực nghiên cứu cải tiến 
thủ tục cho vay để nâng cao hiệu quả 
hoạt động tín dụng.

III. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu chứng minh 

rằng hầu hết các ao nuôi tôm thẻ chân 
trắng tại Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ 
An chưa đạt được hiệu quả kỹ thuật. 
Chính vì thế, các nhà quản lý, nhà khoa 
học và các tổ chuyên môn, đặc biệt là 
trung tâm Khuyến nông có thể sử dụng 
thông tin này để khuyến cáo người nuôi 
để giúp người nuôi giảm các yếu tố đầu 
vào lãng phí để góp phần giúp cho ao 
nuôi đạt hiệu quả kỹ thuật, giúp nâng 
cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Đây 



THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 Số 16 - Tháng 3/2019 . 11

cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý 
nhà nước thay đổi chính sách quản lý 
cũng như hỗ trợ người nuôi trong việc 
thiết kế, tổ chức, chuyển giao công 
nghệ và phương pháp sản xuất để đạt 
hiệu quả. Nhìn chung, phương pháp 
đánh giá hiệu quả kỹ thuật đều có ưu 
nhược điểm riêng. Phương pháp DEA 
(VRS) có biên độ hiệu quả kỹ thuật 
dao động rộng, phân thành nhiều tầng, 
hiệu quả kỹ thuật trung bình thấp hơn 
phương pháp SPF nhưng lại đánh giá 
được những hộ có hiệu quả kỹ thuật tối 
đa. Trong nghiên cứu này chỉ mới sử 
dụng 5 biến số (lao động, con giống, 
thức ăn, điện và hóa chất) làm biến số 
cho nghiên cứu, trong khi có nhiều biến 
số đầu vào quan trọng khác (như diện 
tích ao, tỷ lệ diện tích ao lắng/ao nuôi, 
tỷ lệ thay nước, quạt nước, trình độ kỹ 
thuật viên, thuốc, hóa chất…..) hay 
biến số đầu ra (như lợi nhuận, tỉ suất 
lợi nhuận…) để phân tích ảnh hưởng 
hay hiệu quả đầu vào đối với đầu ra. 
Bên cạnh đó, việc phân tích lãng phí 
yếu tố đầu vào sản xuất chưa rõ lãng 
phí thế nào, biến số nào, cần điều chỉnh 
thế nào, nguyên do là nội dung của bài 

báo này chưa sâu, do đó sự giải thích 
là có giới hạn. Trong nghiên cứu tiếp 
theo, một số biến khác sẽ được bổ sung 
vào nghiên cứu, ví dụ như địa điểm 
và môi trường nước, nghiên cứu cũng 
phân tích sâu thêm mức độ lãng phí của 
từng yếu tố để có giải pháp phù hợp.
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   MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VAI TRÒ CỦA BAO BÌ SẢN PHẨM

Tóm tắt: Nhiều người làm Marketing gọi bao bì là yếu tố thứ năm, ngang hàng 
với sản phẩm, giá, địa điểm và khuyến mãi. Tuy nhiên, hầu hết những người làm 
marketing vẫn xem bao bì là một yếu tố của chiến lược sản phẩm. Để đánh giá 
đúng được vai trò của bao bì sản phẩm và tạo ra bao bì có hiệu quả cho một sản 
phẩm cụ thể các nhà quản trị cần phải thông qua hàng loạt các quyết định như kích 
thước, kiểu dáng, vật liệu, màu sắc; quyết định thử nghiệm bao bì; quyết định thông 
tin về sản phẩm…Trong đó quyết định thiết kế bao bì được coi như là một công cụ 
Marketing mới cho quá trình tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp trong tương lai.

ThS. Lê Thị Hồng Ngọc
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bao bì là một vũ khí bí mật trong 

Marketing. Bao bì giúp tác động đến 
người mua và khích lệ hành vi của 
người tiêu dùng. Ngày nay, vai trò của 
bao bì ngày càng trở nên quan trọng 
hơn trong việc xây dựng một thương 
hiệu mạnh và nhất quán. Các doanh 
nghiệp quan tâm đến việc thiết kế bao 
bì chuyên nghiệp, ấn tượng như một 
lợi thế bán hàng hiệu quả, giúp doanh 
nghiệp tăng doanh số bán hàng và đồng 
thời giảm chi phí cho hoạt động quảng 
cáo sản phẩm.

II. NỘI DUNG
1. Một số vấn đề chung về bao bì sản phẩm
1.1. Khái niệm
Theo quan niệm truyền thống, bao 

bì chỉ được xem như một công cụ bảo 
vệ chống lại những tác động từ bên 
ngoài, hoặc hấp thu chấn động, rung 
động gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm 
trong quá trình vận chuyển và lưu kho. 
Ngày nay, theo quan điểm Marketing 

thì bao bì được hiểu theo nghĩa rộng 
hơn, bao bì có thể bao gồm 3 lớp chính 
là bao bì trực tiếp, bao bì gián tiếp và 
bao bì vận chuyển. Bao bì được thiết 
kế tốt có thể tạo ra giá trị thuận tiện cho 
người tiêu dùng và giá trị khuyến mãi 
cho người sản xuất. Thậm chí một bao 
bì tốt, trong một số trường hợp còn là 
yếu tố chính giúp công ty gia tăng sản 
lượng tiêu thụ.

1.2. Các quyết định liên quan đến bao bì
Để tạo ra bao bì có hiệu quả cho 

một sản phẩm nhà quản trị Marketing 
phải thông qua hàng loạt các quyết 
định như:

- Xây dựng quan niệm và định 
hình về bao bì sản phẩm: phải tuân thủ 
nguyên tắc nào? Nó đóng vai trò như 
thế nào đối với một mặt hàng cụ thể? 
Nó phải cung cấp những thông tin gì về 
sản phẩm.

- Quyết định các khía cạnh liên 
quan đến bao bì như kích thước, kiểu 
dáng, vật liệu, màu sắc, nội dung trình 
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bày và có gắn nhãn hiệu hay không? 
Các quyết định này cần phải gắn với 
các công cụ khác của Marketing.

- Quyết định về thử nghiệm bao 
bì: thử nghiệm về kỹ thuật, thử nghiệm 
về hình thức, thử nghiệm về khả năng 
chấp nhận của người tiêu dùng.

- Thông tin về sản phẩm, nhãn 
hiệu của hàng hóa, chỉ rõ đó là hàng gì?

- Quyết định về các thông tin trên 
bao bì: tùy thuộc vào những điều kiện 
cụ thể mà nhà sản xuất bao bì quyết 
định đưa thông tin gì lên bao bì và đưa 
chúng như thế nào?

1.3. Vai trò của bao bì sản phẩm
 Những nhà quản trị Marketing có 

kinh nghiệm thường coi bao bì là một 
công cụ marketing hữu dụng bởi vì nó 
mang lại nhiều lợi ích cho người kinh 
doanh. Bao bì sản phẩm không chỉ như 
là đồ để chưa đựng, bọc sản phẩm bên 
trong mà nó là một dạng “truyền thông 
tĩnh” giúp truyền tải những giá trị 
thương hiệu. Chính vì vậy, việc đầu tư 
cho bao bì sản phẩm vô cùng cần thiết 
bởi vai trò của bao bì thể hiện ở những 
điểm sau:

Một là, bảo vệ sản phẩm
Chức năng chứa đựng sản phẩm 

của bao bì cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ và tạo dựng hình ảnh 
thương hiệu. Nếu bao bì bị hư hỏng, 
biến dạng, thì không thể tạo hình ảnh 
sản phẩm chất lượng và điều này sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh thương 
hiệu. Do đó, bao bì tạo ra cơ hội tiếp 
xúc hiệu quả nhất giữa sản phẩm và 
người tiêu dùng. Ngoài ra, bao bì còn 
giảm được tối đa nguy cơ sản phẩm bị 

ăn trộm, vì chúng luôn được thiết kế 
để bao gói sản phẩm và chỉ mở được 
một lần. Vì thế, một khi đã mở bao bì, 
thì người ta không thể đóng lại được 
nữa hoặc khi đóng lại sẽ để lại dấu hiệu 
nhận biết.

Hai là, tăng sự thu hút của 
khách hàng

Theo nghiên cứu của công ty bao bì 
toàn cầu MeadWestvaco Corporation 
(MWV), có tới 64% người tiêu dùng 
quyết định mua hàng tại điểm bán 
mà không hề có sự nghiên cứu trước. 
Cho dù ngày nay những tiện ích trên 
smartphone hoàn toàn có thể giúp người 
dùng tra cứu thông tin sản phẩm ngay 
tại nơi mua sản phẩm trong lúc lựa chọn 
mua đồ. Đúng vậy, khách hàng mua sản 
phẩm không chỉ là mua sản phẩm bên 
trong mà họ còn bị hấp dẫn thiết kế, 
cấu trúc của bao bì sản phẩm, họ cảm 
nhận được cam kết thương hiệu, chất 
lượng sản phẩm thể hiện trên thiết kế 
và cấu trúc bao bì.

Khả năng chú ý của con người là 
giới hạn. Khi quan sát chúng ta thường 
chỉ chú ý đến những gì nổi bật, khác 
biệt. Do vậy, khi hàng hóa được bày 
bán hàng loạt, những sản phẩm có thiết 
kế bao bì độc đáo, ấn tượng sẽ thu hút 
được sự chọn lựa của khách hàng và 
từ đó tăng cơ hội bán hàng. Bao bì sản 
phẩm là lời giới thiệu trực quan và hiệu 
quả nhất về chất lượng và uy tín sản 
phẩm. Mỗi bao bì được thiết kế dựa trên 
định hướng thiết kế của hệ thống nhận 
diện cũng như định vị của thương hiệu 
sản phẩm. Để đạt được tính nhất quán 
này, bao bì cần ứng dụng quy tắc của hệ 
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thống nhận diện thương hiệu nhằm tạo 
được sự khác biệt về hình ảnh với các 
sản phẩm cạnh tranh khác, cũng như 
tạo sự nhất quán của bao bì với các vật 
phẩm tiếp thị khác. Mặt khác, các chất 
liệu bao bì sử dụng phải thể hiện được 
tính định vị cao cấp của sản phẩm. 
Bao bì sản phẩm được thiết kế chuyên 
nghiệp là điều kiện bắt buộc, khi tham 
gia thị trường khó tính. Đôi khi các nhà 
xuất khẩu phải thiết kế riêng bao bì cho 
những thị trường nhất định.

Ba là, tăng sự trung thành, tạo 
dựng mối liên kết.

Sự trung thành của khách hàng 
là món quà vô giá mà bất cứ ai làm 
kinh doanh cũng mơ ước có được. Một 
câu chuyện trở thành kinh điển trong 
các sách marketing đó là về hãng đồ 
uống nổi tiếng thế giới Cocacola với 
kiểu chai có một không hai của họ. 
Cocacola đã nhiều lần thử thay đổi 
kiểu dáng chai nước ngọt của mình 
nhưng chưa một lần nào thành công. 
Vì hình ảnh chai Cocacola cổ điển đã 
ăn sâu vào tiềm thức của khách hàng 
và không dễ gì thay thế. Nó trở thành 
một biểu tượng của văn hóa, giá trị tâm 
hồn của khách hàng. Một thiết kế bao 
bì tốt sẽ giúp việc truyền tải thông tin 
của sản phẩm đến khách hàng dễ dàng. 
Các thông tin về sự khác biệt, tính ưu 
việt, cách thức sử dụng được truyền tải 
hiệu quả trên bao bì sẽ giúp người tiêu 
dùng có niềm tin sản phẩm và thương 
hiệu. Bằng những thông tin cung cấp 
hiệu quả, việc trải nghiệm của khách 
hàng sẽ tốt hơn và điều này giúp gia 
tăng sự trung thành của thương hiệu. 

Bao bì chính là công cụ chính tạo mối 
liên kết giữa thương hiệu và người tiêu 
dùng nhằm thể hiện sự tương tác của 
hình ảnh thương hiệu thông qua bao 
bì mỗi sản phẩm được sử dụng. Nếu 
sản phẩm có chất lượng, thì hình ảnh 
thương hiệu lại được củng cố và dần 
dần tạo sự trung thành thương hiệu.

Bốn là, truyền tải thông tin và tăng 
doanh số bán hàng

Bao bì thể hiện được thông tin về 
sản phẩm bao gồm cả những thông tin 
bắt buộc và những thông tin không bắt 
buộc như tên sản phẩm, thành phần cấu 
tạo, công dụng, chức năng, thông tin 
nhà sản xuất, hạn sử dụng,… Bao bì 
giúp cho người mua có cảm giác ban 
đầu đúng về sản phẩm bên trong. Thông 
qua các thông tin ghi trên bao bì, bao bì 
có khả năng giúp cho người mua nhận 
biết đầu tiên. Nó thu hút sự chú ý của 
người mua khi đi vào các gian hàng siêu 
thị. Bao bì mang đến cho họ sự kích 
thích về hàng hoá, làm tăng khả năng 
bán hàng của doanh nghiệp. Thông qua 
màu sắc, kiểu dáng và cách trình bày 
hàng hoá trong các gian hàng, qua các 
thông tin, ký mã hiệu ghi trên bao bì, 
bao bì đã tự nó giới thiệu hàng hoá. Tại 
các gian hàng không có cách nào khác 
đối với người mua lần đầu để tìm được 
hàng ngoại trừ bao bì hàng hoá hoặc đã 
có sự giới thiệu trực tiếp của nhân viên 
kinh doanh, nhân viên bán hàng hay 
của những người đã mua trước. Người 
ta đã ví bao bì như “người bán hàng 
thầm lặng” đặc biệt trong các hình thức 
kinh doanh “tự phục vụ”, bán hàng tự 
chọn. Vai trò của người bán hàng ngày 
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nay đã được thay thế bằng bao bì trong 
các siêu thị và các cửa hàng tự động. 
Chính những thông tin, các kiểu dáng 
với các hình thức màu sắc trang trí của 
bao bì đã làm cho bao bì có vai trò như 
một công cụ tạo ra sự hấp dẫn, tính tò 
mò, nảy sinh cảm xúc và từ đó tạo ra 
sự quảng bá sản phẩm rộng lớn. Điều 
đó sẽ đưa đến những sự thoả mãn cho 
khách hàng, gây ra những quyết định 
“bất chợt” nhanh chóng trong hành vi 
mua hàng của khách hàng. Như vậy, 
bao bì còn là một trong những nhân tố 
giúp tăng doanh số bán hàng.

1.4. Một số hạn chế trong hoạt động thiết 
kế bao bì của doanh nghiệp hiện nay

- Theo chuyên gia về thương hiệu 
bao bì, hiện nay đa phần các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có kiến thức về sản xuất nhưng 
không có kiến thức về bao bì, chưa đánh 
giá đúng về vai trò của bao bì sản phẩm, 
họ chỉ coi bao bì là công cụ bảo vệ sản 
phẩm, vì thế thường tìm đến thiết kế bao 
bì càng rẻ càng tốt, thương hiệu của các 
doanh nghiệp này đa phần không được 
người tiêu dùng đánh giá cao.

- Một số bộ phận nhỏ các doanh 
nghiệp đã ý thức được vai trò của thiết 
kế bao bì sản phẩm tuy nhiên công việc 
thiết kế chưa được chuyên nghiệp. Họ 
chỉ tìm đến văn phòng thiết kế để xây 
dựng bộ phận nhận diện thương hiệu, 
trong đó có bao bì, các công việc còn 
lại khi tung ra một mẫu bao bì mới sẽ do 
phòng thiết kế nội bộ công ty thực hiện.

- Tính hấp dẫn của bao bì hàng hóa 
Việt Nam chưa cao, làm hạn chế tiến 
trình hội nhập quốc tế và phát triển lưu 

thông trong nước, thiết kế kiểu dáng 
còn đơn điệu, màu sắc trang trí chưa đẹp 
mặc dù về mặt giá trị sử dụng của bao bì 
không kém các bao bì của nước ngoài.

- Sự phát triển ồ ạt của các loại 
sản phẩm đã tạo nên sự hỗn độn trong 
thiết kế bao bì, hỗn loạn về quy cách 
chủng loại, trong đó có rất ít các nhãn 
hiệu hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng, không đăng ký tại cục sở hữu 
công nghiệp. Hiện nay có khoảng 95 
ngàn nhãn hiệu đã đăng ký, trong đó 
có 20 ngàn nhãn hiệu của các doanh 
nghiệp Việt Nam còn lại là của tư nhân 
kinh doanh.

- Chất lượng bao bì còn hạn chế, 
còn ít doanh nghiệp tạo được bao bì với 
sự đa dạng về chức năng.

- Doanh nghiệp nhỏ bị hạn chế về 
nguồn kinh phí, nên chưa chú trọng 
vào việc đầu tư cho bao bì. Các doanh 
nghiệp này không có nhiều tiền nhưng 
phải trả nhiều chi phí cho các hoạt động 
khác như sản xuất, quảng cáo,… nên 
họ ít khi đưa việc thiết kế bao bì đẹp 
vào một trong những ưu tiên hàng đầu 
của doanh nghiệp.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai 
trò của bao bì trong hoạt động Marketing

Từ việc nhận thức được vai trò, 
tầm quan trọng của bao bì trong hoạt 
động marketing các doanh nghiệp ngày 
càng chú trọng hơn trong việc thiết kế 
bao bì chuyên nghiệp. Để phát triển thị 
trường và quảng bá hình ảnh thương 
hiệu việc thiết kế bao bì sản phẩm là 
một trong những khâu quan trọng nhất 
trong chiến lược marketing sản phẩm 
của mỗi doanh nghiệp hay thương hiệu. 
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Thứ nhất, bao bì được thiết kế dựa 
trên định hướng thiết kế của hệ thống 
nhận diện cũng như định vị thương hiệu 
sản phẩm. Chẳng hạn như, bao bì một 
sản phẩm mỹ phẩm cao cấp thì cần đáp 
ứng được hai yếu tố: (1) phải ứng dụng 
quy tắc của hệ thống nhận diện thương 
hiệu nhằm tạo sự khác biệt về mặt hình 
ảnh với các sản phẩm cạnh tranh khác 
cũng như tạo sự nhất quán của bao 
bì với các vật phẩm tiếp thị khác như 
brochure, leaflet, quảng cáo…; (2) các 
chất liệu bao bì sử dụng phải thể hiện 
được định vị cao cấp của sản phẩm.

Thứ hai, Thiết kế bao bì tạo sự 
nổi bật

Bao bì sẽ tạo ra sự nổi bật cho sản 
phẩm của mình giữa một loạt các sản 
phẩm cùng loại khác, điều đòi hỏi nhà 
thiết kế phải tạo được điểm nhấn cho 
sản phẩm của mình. Màu sắc luôn là lựa 
chọn số một của các nhà thiết kế, tuy 
nhiên bên cạnh màu sắc, một số yếu tố 
khác có thể được khai thác để tạo sự nổi 
bật như: hình ảnh minh họa , kết cấu của 
bao bì....Trong một số ngành, đặc biệt 
đối với ngành mỹ phẩm. Bao bì phải 
thể hiện được sự hấp dẫn, lôi cuốn, gây 
thiện cảm và nhấn mạnh các đặc tính 
của sản phẩm mà nó chứa đựng. 

Thứ ba, sự đa dạng của chức năng
Thông thường các nhà thiết kế chỉ 

quan tâm đến chức năng cơ bản nhất 
của bao bì là bao gói, chứa đựng sản 
phẩm. Tuy nhiên ngày nay, những chức 
năng khác của nó đã được chú trọng 
nhiều hơn tạo nên một sự đa dạng trong 
thiết kế ví dụ bao bì sữa tắm thường 
có thêm móc để treo trong phòng tắm 

thuận tiện, hình dáng thon để cầm nắm 
được dễ dàng. Nắp đậy của những chai 
nước giặt Ômo hay nước xả Comfort 
làm mềm vải có thêm chức năng làm 
mức đo lượng sử dụng.Tất cả những 
điều này giúp cho sản phẩm trở nên 
gần gũi và phù hợp hơn trong đời sống 
hàng ngày của người tiêu dùng. 

Thứ tư, thiết kế bao bì bảo vệ 
sản phẩm

Chức năng bảo vệ sản phẩm của 
bao bì đóng vai trò quan trọng trong 
hình ảnh thương hiệu. Nếu bao bì bị 
hư hỏng, biến dạng thì sẽ không thể tạo 
hình ảnh sản phẩm chất lượng. Điều 
này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh 
thương hiệu. Trong một số trường hợp 
vì muốn tạo sự khác biệt. Doanh nghiệp 
sử dụng chất liệu hay hình dạng bao bì 
không phù hợp. Dẫn tới sự hư hỏng hay 
hạn chế chức năng bảo vệ sản phẩm. 
Doanh nghiệp cần quan tâm đúng mức 
cả khía cạnh mỹ thuật lẫn tính năng bảo 
vệ của bao bì. Vì cả 2 chức năng này 
quan trọng như nhau.

Thứ năm, cung cấp nhiều thông tin
Bao bì phải thể hiện được thông tin 

tối đa về bản chất sản phẩm. Chẳng hạn 
tên sản phẩm, trọng lượng, ngày sản 
xuất, thành phần, điều kiện bảo quản, 
hướng dẫn sử dụng… Đây là thông tin 
quan trọng mà khách hàng muốn tìm 
hiểu kỹ hơn về sản phẩm họ định mua. 
Yếu tố ngôn ngữ cần được các công 
ty đặc biệt chú trọng khi thiết kế bao 
bì sản phẩm. Tùy từng thị trường tại 
mỗi quốc gia mà công ty đề ra chính 
sách ngôn ngữ cho phù hợp. Ví dụ đối 
với sản phẩm bán ở Ðức, bao bì phải 
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in tiếng Ðức. Sản phẩm bán ở Canada, 
bao bì phải in song ngữ Anh và Pháp. 
Sản phẩm bán ở các nước Châu Âu 
khác thì bao bì chỉ cần tiếng Anh là đủ. 
Hiện nay, bao bì đa ngôn ngữ đang dần 
trở nên phổ biến đối với khách hàng 
tiêu dùng. Hãng Kellogg của Ðức đã in 
10 thứ tiếng trên vỏ bao sản phẩm đĩa 
mềm của mình.

Thứ sáu, Sự cảm nhận qua các 
giác quan

Cảm xúc của khách hàng luôn luôn 
là linh hồn, xương sống trong bất kỳ 
một chiến dịch marketing. Cảm xúc 
của khách hàng sẽ tác động trực tiếp 
đến hành vi mua của khách hàng. Kiểu 
dáng bao bì phải tạo ấn tượng và làm 
khách hàng ưa chuộng.

Khách hàng sẽ chú ý trước tiên đến 
những sản phẩm có bao bì đẹp, nhiều 
màu sắc. Hay một mẫu bao bì tao nhã 
hay pha chút gì đó độc đáo, lạ mắt. Sức 
hút của bao bì thể hiện ở đặc điểm này. 
Nó làm cho sản phẩm có tính cạnh tra-
nh hơn và hấp dẫn hơn đối với người 
tiêu dùng. Một thiết kế kiểu dáng bao 
bì sản phẩm đạt yêu cầu phải bắt nguồn 
từ chiến lược thương hiệu, chiến lược 
sản phẩm cũng như chiến lược phát 
triển của công ty.

Để đạt được các giải pháp trên 
các doanh nghiệp cần đầu tư đội ngũ 
thiết kế bao bì chuyên nghiệp nhằm 
tận dụng được những lợi ích mà bao bì 
mang lại. Bởi như trên đã trình bày, đó 
là một công cụ vô cùng quan trọng của 
chiến lược marketing trong việc ra mắt 
sản phẩm mới, cũng như trong việc xây 
dựng và định vị hình ảnh thương hiệu 

của doanh nghiệp. Để có nhiều thông 
tin về nhu cầu khách hàng, các doanh 
nghiệp cần phải tập trung nhiều cho 
nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thiết 
kế bao bì nhằm mang lại giá trị cộng 
thêm cho doanh nghiệp về màu sắc, 
thiết kế, in ấn…Việc thực thi đúng đắn 
sẽ giúp doanh nghiệp phát kiến ra mẫu 
mã bao bì phù hợp cho sản phẩm từ đó 
giúp cho sự phát triển thương hiệu, thu 
hút và duy trì khách hàng. Việc thiết 
kế bao bì tốt sẽ tạo ra sự khác biệt sản 
phẩm cho doanh nghiệp trên thị trường 
và đó là chiến lược quan trọng nhằm 
tạo ra lòng trung thành của khách hàng, 
giúp giảm thiểu được chi phí tiếp thị, 
quảng cáo cho doanh nghiệp.

Thứ bảy, cần tăng cường ứng dụng 
các sản phẩm có khả năng tái chế và 
phân hủy cao trong việc tạo ra bao bì. 
Dù mang lại nhiều hữu ích trong việc 
phát triển thương hiệu và định vị sản 
phẩm nhưng bao bì cũng có những ảnh 
hưởng nhất định về tác hại của nó đến 
môi trường. Do đó, các doanh nghiệp 
cần tăng cường ứng dụng các sản phẩm 
có khả năng tái chế và phân hủy cao 
như: những sản phẩm được sản xuất từ 
giấy, bao bì giấy hoặc vi sinh. Qua đó, 
đáp ứng được các quy định khắt khe về 
môi trường của thế giới hiện nay.

III. KẾT LUẬN 
Đánh giá đúng vai trò của bao bì 

sản phẩm từ đó các doanh nghiệp có sự 
đầu tư nhiều hơn cho hoạt động thiết kế 
bao bì sản phẩm và xem nó là một phần 
quan trọng trong chiến lược kinh doanh 
sản phẩm của các doanh nghiệp. Thiết 
kế bao bì tốt, nó làm cho sản phẩm có 
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tính cạnh tranh hơn và hấp dẫn hơn đối 
với người tiêu dùng. Trong thương mại 
quốc tế, bao bì thương mại được xem là 
một tiêu chuẩn chất lượng quan trọng. 
Ở các nước phát triển, khi hình thức bán 
hàng đã đạt tới trình độ cao thì chức 
năng bán hàng của bao bì rất được chú 
ý. Kéo theo đó là những yêu cầu quảng 
cáo, thông tin của bao bì, cách bao gói, 
các ký mã hiệu, nhãn hiệu…cần phải 
tuân thủ thông lệ quốc tế và luật pháp 
của các nước nhập khẩu. Bao bì được 
tiêu chuẩn hóa là tiếng nói chung của 
các quốc gia trong lĩnh vực lưu thông, 
buôn bán quốc tế. Nhờ đó thúc đẩy hoạt 
động xuất nhập khẩu giữa các nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Trương Đình Chiến (2012), 

“Quản trị Marketing”, NXB Đại học Kinh tế 
Quốc dân.

2. Ths. Ngô Minh Cách, TS. Đào Thị Minh 
Thanh (2013), “Giáo trình Quản trị Marketing”, 
NXB Tài Chính.

3. Brian Richard (2017), “ Bao bì – mắt xích 
quan trọng của chiến dịch tiếp thị” . Truy cập từ 
http://doanhnhansaigon.vn.

4. Long Hồ (2017), “Xu hướng và tương lai 
bao bì”. Truy cập từ http://doanhnhansaigon.vn.

5. Philip Kotler and Gary Armstrong (2012), 
“ Nguyên lý tiếp thị”, tái bản lần thứ 14, NXB Lao 
động Xã hội, TP Hồ Chí Minh.

6. www.tailieu.com



THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 Số 16 - Tháng 3/2019 . 19

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TĂNG THUẾ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN
ThS. Ngô Thị Thảo

Khoa Tài chính - Ngân hàng,
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Liên tiếp những đề xuất điều chỉnh thuế gây xôn xao dư luận được Bộ 
Tài chính đề xuất trong những tháng gần đây, từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài sản, 
thuế giá trị gia tăng, gần đây nhất là thuế bảo vệ môi trường. Hầu hết đề xuất điều 
chỉnh đều theo hướng tăng mức thuế suất, có những mức thuế được đẩy lên kịch 
trần và có cả những sắc thuế “mới tinh.” Tuy nhiên trong những sắc thuế được đề 
xuất điều chỉnh, có 2 loại thuế gây ảnh hưởng lớn tới hầu hết toàn bộ người tiêu 
dùng đó là Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Bảo vệ môi trường. Nguyên nhân vì sao 
Bộ Tài chính lại đề xuất tăng thuế, việc tăng thuế tác động thế nào đến người tiêu 
dùng? Trong bối cảnh này Chính phủ nên làm gì để hài hòa giữa việc vừa đảm bảo 
được chức năng quản lý của nhà nước nhưng cũng vừa đem lại lợi ích tốt nhất cho 
người dân?

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ giữa năm 2017 đến nay, Bộ Tài 

chính liên tục đưa ra các đề xuất tăng 
thuế nội địa như thuế giá trị gia tăng 
(thuế GTGT), thuế bảo vệ môi trường 
(thuế BVMT) với xăng dầu, tăng thuế 
suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước 
ngọt, xe bán tải… và mới đây nhất là 
tăng thuế đất và thêm thuế nhà. 

Lý giải cho động thái tăng thuế này, 
Bộ Tài chính đưa ra nguyên nhân mức 
thuế của nhiều sắc thuế ở Việt Nam 
vẫn còn thấp so với các nước trong 
khu vực. Không những thế, Việt Nam 
đã ký kết 10 hiệp định thương mại tự 
do (FTA) có hiệu lực đến năm 2020 và 
do thực hiện các cam kết thuế quan bị 
dỡ bỏ trong 10 hiệp định này nên ngân 
sách nhà nước sẽ hụt thu xấp xỉ 44 ngàn 
tỷ đồng, bởi giảm thuế nhập khẩu. Và 
đây là một trong các nguyên nhân mà 

Bộ Tài Chính đưa ra đề xuất điều chỉnh 
tăng hàng loạt sắc thuế để bù đắp vào 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước 
trong bối cảnh nợ công ngày càng tăng 
cao. Trước bối cảnh đó, Chính phủ 
có nên tăng thuế hay không? Cần có 
những giải pháp nào để đảm bảo hài 
hòa lợi ích của Nhà nước và người dân?

II. NỘI DUNG
Trong phạm vi nghiên cứu hạn chế, 

tác giả chỉ đề cập đến sự điều chỉnh của 
Bộ Tài chính tới 2 sắc thuế có phạm vi 
ảnh hưởng lớn tới tiêu dùng đó là thuế 
GTGT và thuế BVMT.

1. Một số sắc thuế được Bộ Tài chính đề 
xuất tăng mức thuế trong năm 2018

1.1. Thuế Giá trị gia tăng
Thuế Giá trị gia tăng là loại thuế gián 

thu, tính trên khoản giá trị tăng thêm của 
hàng hóa, dịch vụ, phát sinh từ quá trình 
sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
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Đối tượng nộp thuế GTGT: Tổ 
chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch 
vụ chịu thuế GTGT.

Đối tượng chịu thuế GTGT: Hàng 
hóa, dịch vụ sử dụng cho: sản xuất, 
kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam 
(trừ các đối tượng quy định không 
thuộc diện chịu thuế GTGT). Mức thuế 
GTGT hiện nay: 0%, 5% và 10%.

Thuế GTGT đánh vào hầu hết mọi 
loại hàng hóa, đánh vào tất cả các khâu 
luân chuyển nên ảnh hưởng của thuế 
GTGT tới người tiêu dùng là rất lớn. 

1.2. Thuế Bảo vệ môi trường 
Thuế BVMT là loại thuế gián thu, 

thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử 
dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Đối tượng chịu thuế BVMT: 
+ Xăng, dầu, mỡ nhờn
+ Than đá
+ Dung dịch hydro-chloro-fluoro-

carbon (HCFC)
+ Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
+Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế 

sử dụng
+ Thuốc diệt mối thuộc loại hạn 

chế sử dụng
+ Thuốc bảo quản lâm sản thuộc 

loại hạn chế sử dụng
+ Thuốc khử trùng kho thuộc loại 

hạn chế sử dụng
Đối tượng nộp thuế: tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng 
hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Hiện nay, mức thuế BVMT đối 
với mặt hàng xăng từ 1.000-4.000đ/
lít; hiện tại mỗi lít xăng đang phải chịu 
mức thuế BVMT là 3.000đ/lít. Đối với 
dầu, mức thuế từ 500-2.000đ/lít.

2. Nội dung Dự thảo đề xuất tăng thuế 
GTGT và thuế BVMT của Bộ Tài chính

Tháng 8/2017, Bộ Tài chính đã 
trình dự thảo, đề xuất việc tăng thuế 
GTGT từ mức thông thường 10% lên 
12%; mức 5% đang áp dụng cho một 
số nhóm hàng hoá, dịch vụ lên 6%. 
Dự thảo này đưa ra vấp phải ý kiến 
phản đối gay gắt từ các chuyên gia và 
người dân.

Tiếp đến, tháng 1/2018, Bộ Tài 
chính trình Dự thảo lên Chính phủ đề 
nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thuế GTGT, 
trong đó đáng chú ý là Bộ vẫn đề 
xuất tăng thuế GTGT từ mức 10% 
lên 11% từ ngày 1/1/2019; và tăng 
lên 12% từ 1/1/2020. Như vậy lộ 
trình tăng thuế GTGT sẽ được chia 
làm 2 giai đoạn.

Tháng 5/2018 Bộ Tài chính trình 
dự thảo Nghị định về biểu thuế bảo vệ 
môi trường lên Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, theo đó mức thuế đánh vào xăng 
sẽ tăng kịch trần lên 4.000 đồng/lít; các 
loại dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, 
dầu nhờn cũng sẽ tăng kịch trần lên 
2.000đ/lít.

Ngày 20/9/2018, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị 
quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường 
đối với mặt hàng xăng dầu. Nghị 
quyết sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm sau 
(1/1/2019). 

Theo đó, thuế BVMT với xăng sẽ 
tăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít từ 
mức3.000 đồng/lít. Với dầu hỏa, tăng 
lên 1.000 đồng/lít từ mức 300 đồng/lít 
hiện nay. Thuế môi trường lên các mặt 
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hàng dầu nhờn, mỡ, mazut cũng tăng 
lên 2.000 đồng/lít từ mức 900 đồng/lít.

3. Nguyên nhân Bộ Tài chính đề xuất tăng 
thuế GTGT và thuế BVMT

Đối với thuế GTGT và thuế BVMT, 
doanh nghiệp thường là địa chỉ thu hộ, 
còn người dân là khâu cuối cùng phải 
chi trả khi tiêu dùng các hàng hóa, dịch 
vụ. Cho nên, các loại thuế này cũng 
được cho là dễ thu hơn, đỡ rối rắm. 

Đối với đề xuất tăng thuế BVMT, 
Bộ Tài chính cho rằng việc tăng thuế 
môi trường kịch khung sẽ giúp cho ngân 
sách Nhà nước tăng khoảng hơn 15 
nghìn tỷ đồng một năm. Hiện giá bán lẻ 
xăng dầu của Việt Nam đứng vị trí 47 từ 
thấp đến cao trong tổng số 167 quốc gia 

Hình 2.1. Tỷ trọng các loại thuế trong tổng số thu thuế giai đoạn 2005-2016

Kể từ năm 2014, thuế GTGT đã 
thay thế thuế thu nhập doanh nghiệp 
thành nguồn thu ngân sách từ thuế 
lớn nhất.

Hiện nay, thuế GTGT đóng góp 
khoảng 1/3 tổng thu thuế (tương đương 
khoảng 25% tổng thu ngân sách). Hình 
dưới đây thể hiện tương quan trong 
tổng thu thuế của thuế GTGT và các 
loại thuế khác:

(thấp hơn 120 nước). Lý do được đưa ra 
là để khuyến khích tổ chức, cá nhân sản 
xuất, sử dụng sản phẩm thay thế, thân 
thiện với môi trường, đảm bảo lợi ích 
quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu 
khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập 
khẩu theo các cam kết quốc tế.

Hình 2.2. Tổng số thu thuế BVMT dự kiến đối với các mặt hàng năng lượng
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Cùng với số thu thuế BVMT tăng 
lên, số thu thuế GTGT đối với các 
hàng hóa này cũng sẽ tăng lên khoảng 
1,5 nghìn tỷ đồng. Khi đó, tổng số thu 
NSNN dự kiến tăng lên khoảng 17 
nghìn tỷ đồng/năm. 

Như vậy trong bối cảnh kinh tế 
hiện nay, nguyên nhân chủ yếu Bộ Tài 

chính đề xuất tăng thuế đó là tăng thu 
NSNN thông qua việc tăng thuế GTGT 
và thuế BVMT, đồng thời khuyến 
khích doanh nghiệp và người dân sử 
dụng những sản phẩm thân thiện với 
môi trường.

4. Ảnh hưởng việc tăng thuế đến tiêu 
dùng của người dân

S, D lần lượt là đường cung, đường 
cầu của hàng hóa X. E là điểm cân bằng 
cung cầu, ứng với sản lượng Q1 và giá 
bán P1. T là thuế đánh trên mỗi đơn vị 
sản phẩm quy ra giá trị tuyệt đối.

Trước khi tăng thuế mọi hàng hóa 
trên thị trường đang gặp nhau ở một 
mức giá nào đó tuân theo Cung – Cầu. 
Mức giá này là thỏa thuận của người 
bán và người mua. 

Thuế tăng làm giá cả hàng hóa tăng 
lên, khiến cho người có khả năng mua giảm 
đi. Đường cầu di chuyển từ S1 lên S2. Sản 
lượng cân bằng giảm từ Q1 xuống Q2.

Tăng thuế BVMT đối với xăng dầu 
sẽ làm cho các chi phí đầu vào gia tăng, 
cùng với đó việc tăng thuế GTGT chắc 

chắn sẽ ảnh hưởng tới hành vi người 
tiêu dùng, gây tâm lý cắt giảm chi tiêu.

Mức độ ảnh hưởng khác nhau 
nhưng nhìn trên tổng thể thì doanh 
nghiệp sẽ sản xuất ít đi (vì số mua 
giảm đi). Doanh nghiệp sản xuất ít đi 
thì đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 
giảm đi khiến cho thu ngân sách giảm 
xuống. Doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhân 
công khiến cho thất nghiệp tăng lên. 
Thất nghiệp tăng lên thì thu nhập người 
dân giảm xuống khiến cho lượng người 
không có khả năng mua lại tăng lên. 
Lượng người không có khả năng mua 
tăng lên thì lại khiến tổng cầu giảm 
xuống. Một vòng lặp khép kín có thể 
kéo cả nền kinh tế vào suy thoái.

Hình 2.3. Ảnh hưởng của tăng thuế tới cung cầu hàng hóa trên thị trường
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5. Ý kiến đánh giá của các chuyên gia
Với kịch bản tăng thuế như trên, rõ 

ràng người dân sẽ phải chịu gánh nặng 
rất lớn đối với các loại thuế tiêu dùng 
hiện nay. 

Theo kết quả nghiên cứu của Nhóm 
nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kinh tế và 
Chính sách (VEPR):

Tăng thuế GTGT làm giảm chi tiêu 
và thu nhập thực tế của các hộ gia đình. 
Theo tính toán, tiêu dùng của các hộ 
gia đình giảm khoảng 0,94% khi tăng 
20% thuế suất GTGT.

Phương án tăng thuế suất thuế GTGT 
được đề xuất (tăng 20% thuế suất VAT, 
từ 10% lên 12% từ 1/1/2020) tác động 
không đáng kể đến sản lượng và GDP do 
sự giảm xuống trong tiêu dùng của các 
hộ gia đình được bù đắp bởi đầu tư gia 
tăng. Với phương án này, tỷ lệ chi tiêu 
bình quân giảm đi 0,89%, tỷ lệ nghèo 
tăng lên 0,26 %, tương ứng với khoảng 
240.000 người nghèo tăng lên.

TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc 
Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc 
của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách (VEPR), từng cho biết nếu đánh 
thuế môi trường để giảm tiêu dùng, hạn 
chế sử dụng sản phẩm đó thì phải đánh 
vào than, mặt hàng ô nhiễm hơn xăng 
dầu rất nhiều. Tuy nhiên, Bộ Tài chính 
không làm như vậy, vì thu thuế xăng 
dầu dễ hơn, dù xăng dầu gây ô nhiễm 
ít hơn than.

Ông nhấn mạnh nếu tiếp tục tăng 
thuế môi trường với xăng dầu, điều này 
đồng nghĩa mục tiêu hạn chế tiêu dùng 
sản phẩm ô nhiễm, tiêu dùng xanh 
không đúng.

 Như vậy, rõ ràng trong cả 2 phương 
án tăng thuế GTGT và thuế BVMT vào 
năm 2019 sẽ tác động tiêu cực lên phúc 
lợi của tất cả các hộ gia đình.

6. Các giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi 
ích giữa Chính phủ và người tiêu dùng khi 
tăng thuế.

  Trong thời gian 5 năm trở lại đây, 
năm nào Bộ Tài chính cũng có văn bản 
sửa đổi các Luật thuế, đặc biệt là đối 
với thuế GTGT và thuế BVMT. Lý do 
chủ yếu được đưa ra là tăng thu NSNN 
trong bối cảnh nợ công ngày càng 
tăng cao. Tuy nhiên cứ hễ Ngân sách 
bị thâm thủng thì Nhà nước lại tăng 
thuế là điều không hợp lý. Dưới đây là 
các giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi 
ích của Chính phủ và người tiêu dùng 
trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất: Tăng cường thu hồi 
nợ thuế.

Ngành thuế cần xác định thu hồi nợ 
thuế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 
Số nợ thuế hàng năm xấp xỉ với số thuế 
thu được do tăng thuế GTGT và thuế 
BVMT. Như vậy nếu làm tốt nhiệm vụ 
này, thì việc tăng các loại thuế kể trên 
là điều không cần thiết.

Thứ hai: Chính phủ cần chi tiêu 
Ngân sách hiệu quả, không để tham 
nhũng, lãng phí, đầu tư sai… Bởi nếu 
chi ngân sách không hiệu quả thì việc 
tăng thuế cũng khó có thể làm cân đối 
ngân sách Nhà nước.

Thứ ba: Trong trường hợp Chính 
phủ vẫn đề xuất tăng thuế, thì việc tăng 
thuế cần tính toán kỹ lưỡng. Không nên 
cùng một lúc tăng quá nhiều sắc thuế 
gây phản ứng đối với người dân.
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 Điều quan trọng Chính phủ cần 
làm hiện nay đó là kiểm soát các 
khoản chi tiêu công hợp lý, hiệu quả, 
thực hành chi tiết kiệm; khi đó gánh 
nặng thuế sẽ không còn đặt nặng lên 
vai người dân.

III. KẾT LUẬN
Việc tăng thuế GTGT và thuế 

BVMT sẽ tác động làm tăng giá cả 
hàng hóa, vì vậy, chắc chắn sẽ tạo ra 
một mặt bằng giá mới.

Điều này không chỉ ảnh hưởng tới 
người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới 
doanh nghiệp khi người dân cắt giảm 
chi tiêu do giá cả tăng và từ đây sẽ tác 
động đến ngân sách do tiền nộp thuế từ 
doanh nghiệp giảm. Mặt khác, giá cả 
hàng hóa tăng cũng sẽ tạo áp lực cho 
lạm phát “leo thang” nhất là trong bối 
cảnh Chính phủ đang nỗ lực kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế.

Điều nhà nước cần làm là giảm chi 
ngân sách, kiểm soát chi tiêu hợp lý, 

sử dụng dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm 
các khoản chi tiêu không cần thiết để 
giảm áp lực thâm thủng cho ngân sách 
hiện nay.

Chính sách thuế cần được xây dựng 
1 lộ trình dài hơn chứ không phải đến 
năm 2019 bắt đầu áp dụng.

Cần cân nhắc nhiều phương án và 
tăng thuế nên là giải pháp cuối cùng, 
tránh gây tác động tiêu cực đến xã hội.
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TỰ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly
Khoa Cơ sở, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm Tắt: Hoạt động tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình daỵ học, 
nhận thức, đặc biệt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.Tuy nhiên, sinh viên vẫn 
còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn khi học tập, chưa thực sự dành nhiều thời gian 
cho việc tự học, chưa xây dựng và rèn luyện kĩ năng tự học hợp lí. Bài báo đi sâu 
các vấn đề: Vị trí, vai trò của tự học đối với quá trình học tập, nhận thức của sinh 
viên, các yếu tố thúc đẩy hoạt động tự học của sinh viên theo phương thức đào tạo 
theo tín chỉ, đặc điểm hoạt động tự học ở trường Đại học, và đề xuất một số giải 
pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất 
trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một 

phương thức đào tạo có nhiều ưu thế so 
với phương thức đào tạo truyền thống. 
Các nước có nền giáo dục đại học tiên 
tiến, phương thức này đã được thực 
hiện từ lâu. Ở Việt Nam, Bộ giáo dục 
và Đào tạo đã có quy chế 43/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 15/08/2007 quy định đào 
tạo theo hệ thống tin chỉ (HTTC). Theo 
kế hoạch của Bộ giáo dục đào tạo, từ 
năm học 2010-2011 trở đi, các trường 
Đại học đã từng bước thực hiện chuyển 
đổi từ đào tạo theo phương thức truyền 
thống sang đào tạo theo HTTC.

Việc tự học, tự nghiên cứu của sinh 
viên là hoạt động vô cùng cần thiết, 
mặc dù đã làm quen với hình thức 
tín chỉ, nhưng sinh viên vẫn gặp một 
số khó khăn do chưa thực sự tìm ra 

phương pháp học tập hiệu quả nhất khi 
học theo hình thức này. Sinh viên vẫn 
còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn khi 
học tập, chưa thực sự dành nhiều thời 
gian cho việc tự học, chưa xây dựng và 
rèn luyện kĩ năng tự học hợp lí. Do vậy, 
vấn đề nghiên cứu các giải pháp phát 
huy hiệụ quả hoạt động tự học của sinh 
viên khi học theo phương thức tín chỉ 
ngay từ những năm đầu là vấn đề cần 
được quan tâm. 

II. NỘI DUNG
1. Hoạt động tự học của sinh viên
1.1. Khái niệm
Trong các giáo trình, tài liệu, các 

tác giả đã đưa ra các định nghĩa khác 
nhau về tự học, sau đây là một số định 
nghĩa cơ bản:

- Nhà tâm lý học N.ARubakin coi: 
Tự tìm lấy kiến thức - có nghĩa là tự 
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học. Tự học là quá trình lĩnh hội tri 
thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử trong 
thực tiễn hoạt động cá nhân bằng cách 
thiết lập các mối quan hệ cải tiến kinh 
nghiệm ban đầu, đối chiếu với các mô 
hình phản ánh hoàn cảnh thực tại, biến 
tri thức của loài người thành vốn tri 
thức, kinh nghiệm, kỹ năng , kỹ xảo 
của chủ thể.

- Trong cuốn “Học tập hợp lí” 
R.Retke chủ biên, coi “Tự học là việc 
hoàn thành các nhiệm vụ khác không 
nằm trong các lần tổ chức giảng dạy” 

- Theo Giáo sư Đặng Vũ Hoạt và 
Phó giáo sư Hà Thị Đức trong cuốn “Lý 
luận dạy học đại học” thì “Tự học là 
một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở 
đại học. Đó là một hình thức nhận thức 
của cá nhân, nhằm nắm vững hệ thống 
tri thức và kỹ năng do chính người học 
tự tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài 
lớp, theo hoặc không theo chương trình 
và sách giáo khoa đã được qui định.

1.2.Vị trí, vai trò của tự học đối với quá 
trình học tập, nhận thức của sinh viên

1.2.1.Tự học là mục tiêu cơ bản của quá 
trình dạy học

Từ lâu các nhà sư phạm đã nhận 
thức rõ ý nghĩa của phương pháp dạy tự 
học. Trong quá trình hoạt động dạy học 
(DH), nhiệm vụ của giảng viên (GV) 
không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ 
những tri thức có sẵn, không chỉ yêu cầu 
SV ghi nhớ mà quan trọng hơn là phải 
định hướng, tổ chức cho SV tự mình 
khám phá ra những qui luật, thuộc tính 
mới của các vấn đề khoa học. GV đóng 
vai trò là người cố vấn, hướng dẫn sinh 
viên lĩnh hội kiến thức. Giúp SV không 

chỉ nắm bắt được tri thức mà còn biết 
cách tìm đến những tri thức ấy. Thực 
tiễn cũng như phương pháp dạy học 
hiện đại còn xác định rõ: càng học lên 
cao thì tự học càng cần được coi trọng, 
nói tới phương pháp dạy học đại học thì 
cốt lõi chính là dạy tự học. Phương pháp 
tự học là cầu nối giữa học tập và nghiên 
cứu khoa học. Bởi vì SV đại học không 
phải là những học sinh cấp bốn. Họ cần 
có thói quen nghiên cứu khoa học, mà 
để có được thói quen ấy thì không thể 
không thông qua con đường tự học. 
Muốn thành công trên bước đường học 
tập và nghiên cứu thì phải có khả năng 
phát hiện và tự giải quyết những vấn đề 
mà cuộc sống, khoa học đặt ra.

1.2.2. Bồi dưỡng năng lực tự học là phương 
cách tốt nhất để tạo ra động lực mạnh mẽ cho 
quá trình học tập

Một trong những phẩm chất quan 
trọng của mỗi cá nhân là tính tích cực, 
sự chủ động sáng tạo trong mọi hoàn 
cảnh.Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của giáo dục là hình thành phẩm 
chất đó cho người học. Bởi từ đó nền 
giáo dục mới mong đào tạo ra những 
lớp người năng động, sáng tạo, thích 
ứng với mọi thị trường lao động, góp 
phần phát triển cộng đồng. Có thể xem 
tính tích cực (hình thành từ năng lực tự 
học) như một điều kiện, kết quả của sự 
phát triển nhân cách thế hệ trẻ trong xã 
hội hiện đại. Trong đó hoạt động tự học 
là những biểu hiện sự gắng sức cao về 
nhiều mặt của từng cá nhân người học 
trong quá trình nhận thức thông qua 
sự hưng phấn tích cực. Mà hưng phấn 
chính là tiền đề cho mọi hứng thú trong 
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học tập. Có hứng thú người học mới có 
được sự tự giác say mê tìm tòi nghiên 
cứu khám phá. Hứng thú là động lực 
dẫn tới tự giác. Tính tích cực của con 
người chỉ được hình thành trên cơ sở sự 
phối hợp ngẫu nhiên giữa hứng thú với 
tự giác. Nó bảo đảm cho sự định hình 
tính độc lập trong học tập.

1.2.3.Tự học giúp cho mọi người có thể chủ 
động học tập suốt đời

Học tập để khẳng định năng lực 
phẩm chất và để cống hiến. Tự học 
giúp con người thích ứng với mọi biến 
cố của sự phát triển kinh tế – xã hội. 
Bằng con đường tự học mỗi cá nhân sẽ 
không cảm thấy bị lạc hậu so với thời 
cuộc, thích ứng và bắt nhịp nhanh với 
những tình huống mới lạ mà cuộc sống 
hiện đại mang đến, kể cả những thách 
thức to lớn từ môi trường nghề nghiệp. 
Nếu rèn luyện cho người học có được 
phương pháp, kĩ năng tự học, biết linh 
hoạt vận dụng những điều đã học vào 
thực tiễn thì sẽ tạo cho họ lòng ham 
học, nhờ đó kết quả học tập sẽ ngày 
càng được nâng cao. Cốt lôi của quá 
trình dạy học là dạy cho người học cách 
tự học. Điều đó sẽ giúp họ có thể linh 
động trong mọi tính huống. Ngoài việc 
nâng cao kết quả học tập, tự học còn 
tạo điều kiện hình thành và rèn luyện 
khả năng hoạt động độc lập, sáng tạo 
của mỗi người, trên cơ sở đó tạo điều 
kiện và cơ hội học tập suốt đời.

1.3. Dạy phương pháp tự học tiếng Anh cho 
sinh viên

 Ngoài những nội dung và phương 
pháp chung được trình bày ở trên mỗi 
môn học, mỗi đối tượng đều có những 

đặc thù riêng. Với GV cũng vậy, cũng 
với những phương pháp giống nhau 
nhưng cách sử dụng của mỗi người ở 
những thời điểm cũng có sự khác nhau. 
Do vậy, việc tìm ra những cách thức dạy 
tự học cụ thể cho từng lĩnh vực là công 
việc rất có ý nghĩa. Tâm lí chung với 
đối tượng SV các chuyên ngành thuộc 
khối kinh tế-kỹ thuật thường ngại môn 
tiếng Anh, một phần do không thuộc 
sở trường, một phần quĩ thời gian ngày 
càng eo hẹp, việc học các học phần này 
thường chiếm nhiều thời gian.

 Từ đặc thù của bộ môn, qua nghiên 
cứu các tài liệu về phương pháp dạy 
học và thực tế giảng dạy nhiều năm 
chúng tôi đã rút ra bốn vấn đề cốt lõi có 
thể áp dụng trong quá trình dạy tự học 
cho SV. Đó là:

1.3.1. Dạy cách lập kế hoạch học tập
Trên cơ sở đề cương môn học, 

vào đầu mỗi học phần, GV cần hướng 
dẫn SV lập kế hoạch học tập sao cho 
kế hoạch đó phải ở trong tầm với của 
mình, phù hợp với điều kiện của mình. 
Tất nhiên, sinh viên có thể điều chỉnh 
khi điều kiện thay đổi. giảng viên cần 
quán triệt để SV hiểu rõ: mọi kế hoạch 
phải được xây dựng trên những mục 
tiêu cụ thể và hoàn toàn phấn đấu thực 
hiện được. Trong đó, sinh viên cần có 
sự phân biệt rõ việc chính việc phụ, 
việc làm ngay và việc làm sau. Sinh 
viên từng bước góp nhặt tri thức, tích 
lũy kết quả học tập một cách bền vững. 
Việc sử dụng và tận dụng tốt quĩ thời 
gian cũng cần được đặt ra để sinh viên 
không phải bị động trước khối lượng 
các môn học cũng như áp lực công việc.
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1.3.2. Dạy phương pháp tự học tiếng Anh:
Tiếng Anh là một môn học tích 

hợp nhiều kỹ năng: nghe, nói đọc, viết. 
Điều quan trọng trước tiên là GV cần 
truyền đạt cho SV những nguyên tắc 
chính của hoạt động tự học tiếng Anh 
ví dụ như: Nghe là nguyên tắc quan 
trọng nhất, không nên học các từ riêng 
biệt, học ngữ pháp, từ vựng trong ngữ 
cảnh v…v.

Sinh viên phải rèn luyện để có khả 
năng huy động vốn từ, sử dụng tốc độ 
ghi chép nhanh bằng các hình thức viết 
tắt, gạch chân, tóm lược bằng sơ đồ 
hình vẽ những ý chính, các chủ điểm 
ngữ pháp quan trọng mà GV nhấn 
mạnh, lặp lại nhiều lần là điều vô cùng 
cần thiết. Ngoài ra, trong quá trình học 
tập trên lớp, nếu có vấn đề nào không 
hiểu cần đánh dấu để hỏi ngay sau khi 
GV ngừng giảng nhằm đào sâu kiến 
thức và tiết kiệm thời gian. Rất tiếc, 
trên thực tế đây là điểm yếu mà phần 
lớn SV không quan tâm rèn luyện để 
có được.

 1.3.3.Dạy cách học bài
Vấn đề mấu chốt theo quan điểm 

của chúng tôi chính là dạy cách học bài. 
GV cần giới thiệu và hướng dẫn cho 
SV tự học theo mô hình các nấc thang 
nhận thức của Bloom. Tức là học cách 
phân tích, tổng hợp, học vận dụng tri 
thức vào từng tình huống thực tiễn, học 
nhận xét đánh giá, so sánh đối chiếu 
các kiến thức… Bên cạnh đó sinh viên 
cần rèn luyện năng lực tư duy logic, tư 
duy trừu tượng, tư duy sáng tạo để tìm 
ra những hướng tiếp cận mới các vấn 
đề khoa học. 

Việc đưa ra các tình huống ngôn 
ngữ gắn với thực tiễn đời sống xã hội 
là một nhân tố quan trọng trong dạy 
học tiếng Anh. GV cần cho những tình 
huống sau mỗi bài/ chương/ mục và 
yêu cầu SV chuẩn bị trước. Sau đó tùy 
tình hình để cho từng cá nhân hay từng 
nhóm (cả lớp) thảo luận, giải quyết.

Một trong những hình thức giúp 
SV làm việc nhóm tốt nhất là tạo cơ 
hội cho các em diễn ngôn trực tiếp. 
Sinh viên có thể học hỏi lẫn nhau từ 
cách lấy dẫn chứng để chứng minh 
một vấn đề, giải thích, phản biện, nêu 
quan điểm ý tưởng hay thuyết trình, 
giới thiệu, tổng thuật một sự kiện, một 
vấn đề khoa học hoặc đơn giản chỉ là 
sự bày tỏ chính kiến trước một hiện 
tượng. Thông qua đó, người dạy cũng 
có thể nắm được mức độ nhận thức 
của SV để có sự bổ sung điều chỉnh 
hợp lí, kịp thời. Đảm bảo chất lượng 
giờ giảng luôn được cải thiện theo 
hướng tích cực.

Những vấn đề cốt lõi nêu trên chỉ 
là những chỉ dẫn cần thiết, mang tính 
định hướng. Còn việc vận dụng ra sao 
còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Sự cố 
gắng đầy ý chí nghị lực của người học, 
sự mẫn cán tận tâm và chu toàn của 
người dạy cùng những điều kiện tiên 
quyết khác. 

1.4. Các yếu tố thúc đẩy hoạt động tự học 
của sinh viên theo phương thức đào tạo theo 
tín chỉ

Hoạt động tự học của sinh viên 
như đã phân tích trên đây là do tác 
động của nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan. 
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1.4.1.Vai trò của giảng viên đối với hoạt 
động tự học của sinh viên theo phương thức đào 
tạo theo tín chỉ

Vai trò của giảng viên trong việc 
trợ giúp và tạo điều kiện phát triển 
hoạt động tự học là rất quan trọng 
và đòi hỏi nhiều nổ lực. Như vậy, tự 
học không có nghĩa là học không cần 
giảng viên hay giảng viên trở nên dư 
thừa và từ bỏ việc kiểm soát những gì 
đang diễn ra trong quá trình học. Giáo 
sư Cao Xuân Hạo trong bài “Bàn về 
chuyện tự học” đâ viết, “theo lời một 
nhà văn Pháp mà tôi không nhớ tên, 
nói rằng xưa nay chưa có và không thể 
có người nào thực sự tự học cả. Và chỉ 
có những kẻ cực kỳ hợm hĩnh và vô 
ân mới có thể nói khoác rằng minh là 
người tự học”. Và theo ông “tự học ở 
đây chỉ cái phần tích cực, chủ động, 
quyết đoán của người học. Vai trò quyết 
định sự thành công hay thất bại của 
quá trình học tập là vai trò của người 
học, tuy vai trò của người dạy không 
phải không quan trọng.”Holmes và 
Ramos (1991) cũng khẳng định, “để 
giúp người học kiểm soát được việc 
học của chính mình rất quan trọng, 
phải giúp họ trở nên có tri thức và xác 
định được chiến lược mà họ đã từng 
sử dụng hoặc có thể sẽ sử dụng”. Và 
chính giảng viên sẽ là người thực hiện 
vai trò này. giảng viên trước hết phải 
giúp sinh viên nhận thức được vai trò 
và tầm quan trọng của việc tự học, tiếp 
đến cung cấp cho sinh viên kiến thức 
về cách học ngoại ngữ và hướng dẫn 
họ tự học có hiệu quả. Ngoài ra, chúng 
ta nên lưu ý rằng tự học là một quá 

trình không phải là một sản phẩm, và 
sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phát 
triển khả năng này. Như vậy, không 
thể trông đợi người học có thể trong 
một thời gian ngắn chuyển sang cách 
học tự học mà không cần thời gian hay 
không gặp một khó khăn nào.

Trong dạy học người giảng viên 
không chỉ là người nêu rõ mục đích mà 
quan trọng hơn là khơi gợi động cơ học 
tập cho sinh viên. Điều này làm cho 
sinh viên nhận thức được những mục 
đích đặt ra và tạo được động lực bên 
trong giúp sinh viên học tập tự giác, 
tích cực chủ động sáng tạo.Thông qua 
việc dạy học của thầy, sinh viên nắm 
vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình 
thành năng lực và thế giới quan. Từ đó 
mà phương pháp tự học của sinh viên 
được hình thành kéo theo đó là sự hình 
thành và phát triển năng lực tự học của 
sinh viên.

Giảng viên đóng vai trò quan trọng 
hàng đầu trong việc định hướng và kích 
thích ý thức tự học cho sinh viên.Giảng 
viên không chỉ có nhiệm vụ quan trọng 
trong những giờ lên lớp mà còn trong 
những giờ tự học, tự nghiên cứu của 
sinh viên. Hơn nữa, đối với hoạt động 
tự học của sinh viên, giảng viên phải 
quan tâm hơn.Giảng viên là người cố 
vấn, định hướng cho sinh viên trong 
quá trình lĩnh hội kiến thức. Đối với 
hoạt động tự học, giảng viên cần kịp 
thời tư vấn khi sinh viên cần. Giảng 
viên là người dẫn dắt sinh viên trong 
quá trình linh hội tri thức.Một số nhiệm 
vụ chính của giảng viên đối với hoạt 
động tự học của sinh viên
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* Giúp sinh viên nắm được đề 
cương môn học. Khi bắt đầu một môn 
học, giảng viên cần giới thiệu và cung 
cấp cho sinh viên đề cương của môn 
học đó. Qua đó, sinh viên chủ động 
lên kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để 
thực hiện được các mục tiêu của môn 
học. Giảng viên cần phải tuân thủ theo 
đúng kế hoạch trong đề cương và yêu 
cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đề 
cương này. 

* Xác định rõ nội dung tự học và 
phương tiện để thực hiện nội dung đó  
Trong đào tạo theo tín chỉ, nội dung N2, 
N3 như đã đề cập ở trên là những nội 
dung của hoạt động tự học. Giảng viên 
cần thiết kế các nhiệm vụ tự học cụ thể 
cho sinh viên để họ có thể tự chiếm lĩnh 
được các nội dung này, đáp ứng mục 
tiêu và yêu cầu của từng bài học trong 
một khoảng thời gian định trước. Để 
giúp sinh viên thực hiện được nhiệm 
vụ tự học của mình, giảng viên cần 
giới thiệu đầy đủ các tài liệu bắt buộc, 
tài liệu tham khảo, cách thu thập, tra 
cứu và xử lý thông tin trong tài liệu với 
những hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Bên 
cạnh đó, giảng viên cần tăng cường 
hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên xây dựng 
kế hoạch tự học khoa học, hợp lý, phù 
hợp với điều kiện của mình để đạt tới 
đích một cách hiệu quả..

* Kiểm tra - đánh giá hoạt động tự 
học của sinh viên

Đánh giá trong giáo dục là vấn 
đề có tính phát triển và có tác động 
trực tiếp đến hoạt động dạy và học. 
Rowntree (1987) đã nhận thức được 
tầm quan trọng của đánh giá khi cho 

rằng “Nếu muốn biết thực chất của một 
nền giáo dục, hãy nhìn vào cách đánh 
giá của nền giáo dục đó”. Đánh giá 
trong trường học gồm đánh giá thường 
xuyên và đánh giá định kỳ nhằm giúp 
sinh viên cải thiện kết quả, phương 
pháp học tập và đồng thời cung cấp cơ 
sở cho giáo viên cải tiến phương pháp 
và chương trình, tài liệu giảng dạy 
(Brown, 2008; Haris & Brown, 2009; 
Shohamy, 2001). Đánh giá định kỳ 
thường diễn ra cuối học kỳ hoặc một 
thời gian học tương đối và thường có 
sử dụng test. Việc sử dụng đánh giá 
định kỳ thường không cung cấp thông 
tin đầy đủ, kịp thời và hữu ích cho quá 
trình cải thiện chất lượng học và dạy 
ngoại ngữ bằng các hoạt động đánh giá 
thường xuyên (Brown, Kenedy, Fok, 
Chan & Yu,2009).

Trong phương thức đào tạo theo tín 
chỉ, khi hoạt động tự học là một thành 
phần bắt buộc trong cơ cấu thời khóa 
biểu thì cần phải có các hình thức kiểm 
tra - đánh giá hoạt động này. Nếu giảng 
viên chỉ giao nhiệm vụ tự học mà không 
tổ chức kiểm tra, đánh giá thì hoạt động 
học tập này chỉ mang tính hình thức, 
đối phó mà không đem lại kết quả như 
mong muốn. Giảng viên thường xuyên 
sử dụng một trong hai hinh thức đánh 
giá là dánh giá thường xuyên và đánh 
giá định kỳ. Giảng viên thường xuyên 
đánh giá sinh viên trong suốt quá trình 
của môn học thông qua các hình thức 
kiểm tra đa dạng như bài tập cá nhân 
(tuần); bài tập nhóm (tháng); bài tập lớn 
(học kỳ thông thường là một bài tổng 
luận về môn học) và các bài thi giữa kỳ, 
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cuối kỳ. Qua đó hình thành cho sinh 
viên cách làm việc nghiêm túc, tính 
tích cực và ý chí phấn đấu vươn lên để 
đạt kết quả cao trong học tập 

1.4.2.Vai trò của sinh viên đối với hoạt 
động tự học của sinh viên theo phương thức đào 
tạo theo tín chỉ

Ngoài sự hướng dẫn của giảng viên, 
sự quản lý của nhà trường thì yếu tố 
then chốt, đóng vai trò quan trọng là sự 
nỗ lực của sinh viên Khi chuyển sang 
phương thức đào tạo theo tín chỉ, sinh 
viên phải thay đổi nhận thức, xóa bỏ 
sức ỳ để có những phương pháp học tập 
tích cực, thái độ tự chủ- tự chịu trách 
nhiệm nhằm thích ứng với những yêu 
cầu học tập mới.

Ý thức học tập và động cơ nhận 
thức có ý nghĩa quyết định trong quá 
trình hình thành và phát triển năng lực 
tự học của sinh viên. Vì xét cho cùng 
chất lượng học tập phải là kết quả trực 
tiếp của sự nỗ lực của chính bản thân 
người học. Nếu người học không xác 
định được vai trò quyết định của mình 
trong sự thành bại của sự học, thì không 
bao giờ tự học thành công.Chỉ khi đã 
xác định được mục đích và động cơ 
học tập đúng đắn. Sinh viên mới có thể 
phát huy được “nội lực” trong học tập, 
từ đó kết hợp các yếu tố “ngoại lực” 
khác để tổ chức các hoạt động học tập 
diễn ra một cách hợp lí và thu được kết 
quả cao. 

1.4.3.Vai trò của các điều kiện phục vụ tự 
học của sinh viên 

Hoạt động tự học của sinh viên 
không thể thực hiện tốt nếu không 
đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ 

sở vật chất: phòng học, trang thiết bị 
học tập, nguồn học liệu v..v… Trong 
đó, hệ thống nguồn học liệu đầy đủ về 
số lượng, phong phú về nội dung và 
chuẩn mực về chất lượng là một yêu 
cầu không thể thiếu trong hoạt động tự 
học của sinh viên. 

1.5.Đặc điểm hoạt động tự học ở trường 
Đại học

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu 
đào tạo của các trường đại học là: “Đào 
tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật nghiệp vụ, có trình độ, 
có lý tưởng cách mạng, có quyết tâm 
vươn tới những đỉnh cao của văn hoá, 
khoa học hoặc chỉ đạo việc thực hiện 
những nhiệm vụ chuyên môn do mình 
phụ trách, có tiềm lực để từng bước 
tiến hành giải quyết các vấn đề thực 
tiễn do cuộc sống đặt ra trong phạm vi 
“nghề nghiệp” của mình và với phương 
châm “biến quá trình đào tạo thành 
quá trình tự đào tạo” ( Theo Phan Bích 
Ngọc (1/2014)).Trên ý nghĩa đó, việc 
tự học của sinh viên không còn giống 
tự học của học sinh phổ thông. Học đại 
học là đi sâu vào một chuyên ngành để 
chuẩn bị cho một nghề trong tương lai.
Sinh viên học theo định hướng nghề 
nghiệp đã có sẵn. Do đó, người sinh 
viên phải tự trang bị cho mình những 
hiểu biết cơ bản, vững vàng về nghề 
đó, đồng thời phải có nhiều hiểu biết 
khác nữa theo yêu cầu của cuộc sống 
Hoạt động tự học đã trở thành một yêu 
cầu bắt buộc Giờ đây, công việc tự học 
của sinh viên trở nên rất quan trọng, rất 
nặng nề, nó trở thành một bộ phận cấu 
thành của giáo dục đại học. Do phương 
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pháp học tập ở trường đại học khác cơ 
bản so với phương pháp học ở phổ 
thông, ở đại học không có sự kiểm tra 
hàng ngày của giáo viên nên việc học 
tập của sinh viên phần lớn là tự học. 
Sinh viên tự đề ra kế hoạch và tự thực 
hiện kế hoạch.Sinh viên phải hoàn toàn 
chủ động trong quá trình lĩnh hội kiến 
thức. Các bài kiểm tra chính là kết quả 
học tập và nghiên cứu của sinh viên. 
Có nhiều sinh viên cho biết rằng 50% 
kiến thức là do tự học. Việc tự học của 
sinh viên đại học còn có một đặc điểm; 
đó là hoạt động tự học diễn ra liên tục, 
trong một phạm vi lớn nhằm lĩnh hội 
rất nhiều tri thức. Nếu như học sinh 
phổ thông được cô giáo ra những bài 
tập nhất định về nhà thì sinh viên đại 
học phải tự tìm tòi tài liệu, chọn đọc 
tài liệu sao cho thích hợp với môn học 
và phải thật sự khoa học trong hoạt 
động tự học mới có kết quả tốt. Thêm 
vào đó, việc tự học của sinh viên đại 
học đòi hỏi sự nỗ lực cao, tính tự giác 
cao hơn học sinh phổ thông; sinh viên 
thực sự làm chủ thời gian, phương 
pháp phải quan tâm đến chất lượng tự 
học của bản thân để từ đó có phương 
hướng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 
cho mình, chuẩn bị cho ngày mai lập 
nghiệp bằng sự tự tin tuyệt đối. Hoạt 
động tự học - một nhân tố quan trọng 
đối với quá trình lĩnh hội tri thức.Do 
đó, ý thức tự giác , chủ động có ý nghĩa 
rất quan trọng trong quá trình tự học. 
Hoạt động tự học chính là lần thứ hai 
lĩnh hội tri thức, đó là lĩnh hội bằng 
sự tái tạo lại của bản thân sinh viên. 
Bước tái tạo này giúp sinh viên nắm 

chắc hơn điều đã được học, hoàn thành 
những chỗ khó, hệ thống hoá lại bài 
học trên lớp, nhờ đó tránh được “học 
vẹt”, học mà không hiểu. Trong thực 
tế, hoạt động tự học còn giúp sinh viên, 
lĩnh hội tri thức mới, rèn luyện kỹ năng 
vận dụng tri thức vào cuộc sống để tự 
rút ra kinh nghiệm cho mình nhất là 
theo hình thức tín chỉ. Điều quan trọng 
là việc tự học còn phát triển ở sinh viên 
khả năng độc lập, sáng tạo trong lĩnh 
hội tri thức và trong hoạt động. Khi 
tự học, sinh viên làm quen với nhiều 
thuật ngữ, nhiều cách đề cập đến một 
vấn đề, vì vậy họ sẽ trở nên năng động 
hơn, tự chủ hơn trong việc tiếp thu tri 
thức. Qua đó có thể nói rằng tự học 
của sinh viên không chỉ là một nhân tố 
quan trọng trong lĩnh hội tri thức mà 
còn có ý nghĩa to lớn trong việc hình 
thành nhân cách sinh viên.

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động tự học tiếng Anh của sinh viên năm thứ 
nhất trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

2.1. Giảng viên
2.1.1.Trang bị kiến thức về HĐ tự học để 

hướng dẫn SV
GV giữ vai trò chủ đạo trong mọi 

hoạt động học tập, là người tổ chức, 
giao nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự học của SV. Nếu 
bản thân họ nhận thức đúng đắn vai trò 
hoat động tự học đối với SV thì chắc 
chắn họ sẽ tích cực hỗ trợ SV rèn luyện 
HĐ ấy nhiều hơn. 

 GV thường xuyên tự trao dồi kiến 
thức giáo dục học để có cái nhìn đầy 
đủ về HĐ tự học đối với sự thành công 
trong học tập của SV. Bên cạnh đó, để 
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có thể tích cực giúp đỡ SV rèn luyện 
KN tự học bộ môn mình dạy.Đối với 
môn tiếng Anh, giáo viên có thể trang 
bị cho sinh viên những kỹ năng đọc 
hiểu, nghe hiểu v..v

2.1.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy, 
điều chỉnh phương pháp giảng dạy theo hướng 
tăng cường tự học cho SV

Giảng viên đóng vai trò quan trọng 
hàng đầu trong việc định hướng và kích 
thích ý thức tự học cho sinh viên. Qua 
phỏng vấn, phần lớn sinh viên cho rằng 
việc trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp 
với giảng viên giúp bản thân các sinh 
viên đạt hiệu quả cao nhất trong việc 
tự học. Giảng viên không phải chỉ có 
nhiệm vụ quan trọng trong giờ lên lớp 
còn giờ tự học, tự nghiên cứu của sinh 
viên thì không cần can thiệp. Ngược 
lại, đối với hoạt động tự học của sinh 
viên, giảng viên phải quan tâm hơn, 
kịp thời tư vấn khi sinh viên cần. Trong 
sự tương tác giữa dạy và học, phương 
pháp dạy chỉ đạo phương pháp học, do 
đó muốn SV tự học nhiều hơn thì chắc 
chắn GV phải thay đổi phương pháp 
lên lớp theo hướng tăng cường tự học. 
Một số nhiệm vụ chính của giảng viên 
đối với hoạt động tự học của sinh viên 
như sau: 

2.1.3. Tư vấn, hướng dẫn cách thức tự học 
cho SV 

Tư vấn, hướng dẫn cách thức tự học 
là biện pháp trực tiếp và nhanh đạt hiệu 
quả nhất. Thông qua những chia sẻ của 
GV, SV sẽ dễ dàng tiếp nhận và thực 
hiện chúng, bởi đó là những tri thức đã 
được diễn đạt bằng lời và vì chính từ 
thầy cô giảng dạy của các em. 

2.1.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các 
nhiệm vụ tự học của SV 

Trong quá trình tự học, không chỉ 
SV phải tự kiểm tra, đánh giá kết quả 
hoạt động của mình mà với vai trò chủ 
thể hoạt động dạy học, GV cũng phải 
tham gia vào nội dung này. Việc thầy 
giáo kiểm tra, đánh giá buộc SV không 
được lơ là khi thực hiện nhiệm vụ tự 
học và tích cực nỗ lực cao hơn. Đồng 
thời, thông qua cách thức của thầy, 
người học có thể học tập biện pháp tự 
kiểm tra, đánh giá kết quả ngoài lớp 
cho bản thân. 

Giảng viên cũng cần thường xuyên 
kiểm tra, đánh giá các nội dung yêu cầu 
tự học, có thể sau mỗi bài, mỗi chương, 
hay một phần kiến thức lớn. Các hình 
thức kiểm tra, đánh giá quá trình tự 
học của SV được sử dụng đa dạng như: 
đàm thoại, trắc nghiệm, tự luận, game 
show (ôn tập), tiểu luận,…Nội dung 
kiểm tra, đánh giá phải phản ánh được 
mức độ yêu cầu lĩnh hội tri thức từng 
phần cụ thể. Kết quả cần phải ghi nhận 
một cách chính thức, tránh thái độ xem 
nhẹ kết quả quá trình tự học ở SV.

2.2. Sinh viên
Dù với bất cứ lí do gì thì sinh 

viên - người học cũng vẫn là người 
có vai trò quyết định tới quá trình học 
tập của mình. Do vậy, sinh viên phải 
tích cực, chủ động cho việc học. Sinh 
viên không chỉ học một cách thụ động 
những gì giảng viên yêu cầu hoặc làm 
theo những gì được chỉ dẫn mà họ phải 
tìm ra những phương pháp học tập 
riêng phù hợp với hoàn cảnh và trình 
độ của mình. 
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Việc rèn luyện kỹ năng tự học còn 
phụ thuộc vào chính bản thân mỗi sinh 
viên trong việc đổi mới nhận thức việc 
học của mình. Bên cạnh sự hướng dẫn 
của giảng viên, sự quản lý của nhà 
trường thì hoạt động tự học chỉ có thể 
thực sự đem lại hiệu quả khi có sự nỗ 
lực của bản thân chủ thể tham gia, đó 
chính là sinh viên. Khi chuyển sang 
phương thức đào tạo theo tín chỉ, sinh 
viên phải thay đổi nhận thức, xóa bỏ 
sức ỳ để có những phương pháp học tập 
tích cực, thái độ tự chủ- tự chịu trách 
nhiệm nhằm thích ứng với những yêu 
cầu học tập mới.

- Chuẩn bị tốt về động cơ, thái độ 
học tập, tinh thần trách nhiệm, tự lực 
cánh sinh để “ tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm “ trong học tập một cách chủ 
động và hiệu quả. Có động cơ tốt, hứng 
thú thì người học sẽ tích cực chủ động 
hoc tập một cách hiệu quả nhất.. 

2.3.Tổ bộ môn ngoại ngữ
-Tổ bộ môn nên thường xuyên tổ 

chức seminar, hội nghị học tốt, bàn về 
các phương pháp tự học tiếng Anh,

- Tổ bộ môn tăng cường tập huấn, 
đào tạo cho giảng viên phương pháp 
dạy học tích cực

2.4. Cố vấn học tập
Cố vấn học tập cần phát huy vai 

trò và trách nhiệm của mình. Tư vấn 
và hướng dẫn kỹ năng tự học không 
chỉ được thực hiện bởi các GV bộ môn, 
trực tiếp phụ trách môn học mà còn là 
lực lượng GV kiêm nhiệm công tác cố 
vấn học tập. Các cố vấn học tập có thể 
thiết lập lịch làm việc riêng cố định 
trong tuần để gặp gỡ SV và tư vấn các 

vấn đề học tập, đặc biệt là KN tự học 
cho SV. Cố vấn học tập không nhất 
thiết phải hướng dẫn cách thức học cho 
từng môn cụ thể nhưng có thể chỉ dẫn 
về các HĐ tự học nói chung. 

2.5. Nhà trường
Tăng cường các điều kiện phục vụ 

tự học của sinh viên Khi ý thức tự học 
của sinh viên đã được nâng cao thì kéo 
theo nhu cầu tìm kiếm tài liệu, khai 
thác thông tin. Khi đó, các điều kiện 
phục vụ tự học như: phòng học, trang 
thiết bị học tập, nguồn học liệu tiếng 
Anh… cũng cần được đảm bảo. Trong 
đó hệ thống nguồn học liệu đầy đủ về 
số lượng, phong phú về nội dung và 
chuẩn mực về chất lượng là một yêu 
cầu không thể thiếu trong hoạt động tự 
học TA của sinh viên. Nhận thức được 
vai trò quan trọng của yếu tố này, các 
nhà trường cần có kế hoạch để không 
ngừng cải thiện điều kiện cơ sở vật chất 
của mình như: 

- Củng cố, nâng cấp, mở rộng hệ 
thống phòng học, phòng lab, thư viện; 
bám sát yêu cầu cúa các đề cương môn 
học để chuẩn bị các học liệu được coi 
là bắt buộc ghi trong đề cương môn học 

- Tăng cường khả năng khai thác 
các tiện ích của mạng nội bộ, mở rộng 
nguồn tư liệu điện tử, thiết bị dạy học 
vv… bằng cách ứng dụng các thành tựu 
công nghệ thông tin hiện đại. 

Ngoài các điều kiện về cơ sở vật 
chất, khi xem xét các điều kiện phục vụ 
hoạt động tự học, các nhà quản lý cũng 
cần quan tâm tới các điều kiện phục vụ, 
thái độ phục vụ sinh viên của các bộ 
phận chuyên trách, các chính sách hỗ 
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trợ của nhà trường để tạo cho sinh viên 
một môi trường học tập tốt nhất. 

2.6. Các tổ chức Đoàn TN - Hội SV
- Tổ chức các chuyên đề về các HĐ 

tự học cho SV, đặc biệt là đối tượng 
tân SV 

Qua tham dự các chuyên đề HĐ tự 
học, SV nâng cao nhận thức vai trò của 
HĐ tự học này, biết được những cách 
thức rèn luyện HĐ tự học hiệu quả. 

Thời gian tổ chức tập huấn các HĐ 
tự học là đầu mỗi năm học với đối tượng 
chủ yếu là tân SV.Báo cáo viên được 
mời từ các GV tâm lý - giáo dục có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực này hoặc là các 
GV phụ trách bộ môn, các SV từng có 
thành tích học tập xuất sắc cũng có thể 
đến chia sẻ các bí quyết tự học tốt.

- Tổ chức các cuộc thi về HĐ tự học 
Thi đua trong giáo dục là phương 

pháp có nhiều ưu điểm và thường mang 
lại hiệu quả cao.Trong rèn luyện HĐ 
tự học ngoài lớp, càng cần phát huy 
phương pháp này. Khi SV bị lôi cuốn 
vào những cuộc thi, họ hang hái nỗ lực 
rèn luyện HĐ tự học và thúc giục các 
thành viên khác trong tập thể cùng làm 
như thế để giành chiến thắng. 

Nội dung các cuộc thi gắn bó chặt 
chẽ với việc thực hành và phát triển các 
HĐ tự học tiếng Anh của SV. Tạo sự đa 
dạng của cuộc thi bằng cách kết hợp 

nhiều hình thức thi, có thể tổ chức thi 
trắc nghiệm ở vòng loại để chọn ra một 
số đội tham gia thi trắc nghiệm

III. KẾT LUẬN 
HĐ tự học là một trong những yếu 

tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
học tập ở đại học của SV. Ngoài ra, HĐ 
tự học còn giúp người học có thể chủ 
động học tập suốt đời, trau dồi kiến thức 
chuyên môn, luôn luôn muốn khám phá 
kiến thức mới. Người học tự bồi dưỡng 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong 
suốt cuộc đời và hình thành các KN tự 
học trong quá trình lĩnh hội kiến thức. 
Các HĐ tự học có thể được hình thành 
bằng con đường đào tạo, huấn luyện và 
tự rèn luyện. 
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CÁC THƯƠNG VỤ MUA LẠI Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu gồm 449 thương vụ mua lại hoàn thành ở Việt Nam 
giai đoạn 2005-2015 để xem xét đặc điểm của các thương vụ mua lại. Kết quả 
nghiên cứu xác nhận có sự khác biệt về đặc điểm giữa các thương vụ mua lại sở 
hữu cổ phần thiểu số và các thương vụ mua lại sở hữu cổ phần đa số.

Từ khóa: Thương vụ mua lại sở hữu cổ phần thiểu số (mua lại thiểu số), thương 
vụ mua lại sở hữu cổ phần đa số (mua lại đa số), mua lại

Abstract: Using data consists 449 completed acquisition deals in Vietnam, 
period 2005-2015, for testing characteristics of acquisition deal. The results of the 
study confirm that there are different characteristics between minority acquisition 
deals and majority acquisition deals.

Key words: Minority acquisition deal , majority acquisition deal, acquisition

1. GIỚI THIỆU
Với lợi thế là một quốc gia có nền 

chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân hàng năm đạt 6%/
năm (World Bank, 2016), Việt Nam 
đang dần trở thành một trong những 
điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. 
Trong các làn sóng đầu tư hiện tại thì 
xu thế mua lại và sáp nhập (M&As) 
đang nổi lên như là một kênh huy động 
vốn đầu tư hiệu quả, một kênh đầu tư 
hấp dẫn đối với các đối tác tham gia. 
Các doanh nghiệp nội địa ngày càng 
tích cực hơn trong việc M&As để có 
thể tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài 
chính và năng lực cạnh tranh ngay trên 
sân nhà và đấu trường quốc tế. Tuy 
nhiên, đa số doanh nghiệp Việt Nam 
là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, 

hoạt động manh mún. Số liệu thống 
kê theo quy mô lao động năm 2015 
cho thấy bộ phận doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng 98.1% 
(VCCI, 2017). Mặt khác, việc cổ phần 
hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp 
nhà nước diễn ra chưa nhiều; năm 
2016 có 55 doanh nghiệp nhà nước cổ 
phần hóa (VPCP, 2016), 6 tháng đầu 
năm 2017 có 20 doanh nghiệp và 2 
đơn vị sự nghiệp (VPCP, 2017). Trong 
khi đó, hoạt động M&A ở Việt Nam 
được hướng dẫn và điều chỉnh bởi 
nhiều Luật khác nhau, thiếu sự thống 
nhất dẫn đến có sự quản lý chồng chéo 
giữa các luật, cụ thể quy định liên quan 
sáp nhập tại điều 89; điều 225 Luật số 
91/2015/QH13 về Bộ Luật Dân sự; 
điều 195 Luật số 68/2014/QH13 về 
Luật Doanh nghiệp; quy định về hình 

ThS. Lê Thùy Dung
Khoa Tài chính - Ngân hàng,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
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thức đầu tư ra nước ngoài tại điều 54 
Luật số: 67/2014/QH13 về Luật Đầu 
tư. Chính vì có sự chồng chéo trong 
quá trình quản lý cũng như xuất phát 
từ đặc thù của các doanh nghiệp nội 
địa dẫn đến số lượng và giá trị giao 
dịch M&As thành công còn thấp, hoạt 
động mua lại ở Việt Nam có nhiều sự 
khác biệt so với các quốc gia khác 
trong khu vực và trên thế giới. Trong 
phạm vi bài viết này sẽ đề cập đến các 
đặc điểm của các thương vụ mua lại ở 
Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015.

2. THƯƠNG VỤ MUA LẠI SỞ HỮU CỔ PHẦN 
THIỂU SỐ VÀ THƯƠNG VỤ MUA LẠI SỞ HỮU CỔ 
PHẦN ĐA SỐ

Trong phạm vi nghiên cứu, các 
thương vụ mua lại được phân biệt gồm 
các thương vụ mua lại sở hữu thiểu số 
và các thương vụ mua lại sở hữu đa số. 
Ở các thương vụ mua lại sở hữu cổ phần 
đa số, các công ty mua lại sở hữu từ 
50% cổ phần trở lên và có đa số quyền 
kiểm soát tại công ty mục tiêu (Liao, 
2014). Trong khi đó, ở các thương vụ 
mua lại sở hữu cổ phần thiểu số, các 
công ty mua lại sở hữu ít hơn 50% cổ 
phần của công ty mục tiêu (Ouimet, 
2013; Liao, 2014). 

Maksimovic và Phillip (2001) 
cho rằng các thương vụ mua lại đa số 
thường tập trung vào các công ty nhỏ, 
hoạt động đơn lẻ. Trong khi,Aigbe và 
cộng sự (2007) đã chỉ ra các thương 
vụ mua lại đa số tập trung ở các công 
ty mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất (48.91%), tiếp theo là dịch 
vụ (15.58%), tài chính (10.69%). Ở 
một nghiên cứu khác, Ouimet (2013) 

cung cấp bằng chứng quan trọng cho 
rằng các thương vụ mua lại thiểu số 
là chủ yếu khi công ty mua lại tìm 
kiếm các công ty mục tiêu bị hạn 
chế về tài chính hoặc họ muốn theo 
đuổiviệc duy trì quyền quản lý công 
ty mục tiêu.

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu
Các thương vụ mua lại được lựa 

chọn nghiên cứu phải thỏa mãn các 
điều kiện: (1) Các công ty mua lại sở 
hữu ít hơn 50% cổ phần công ty mục 
tiêu trước mua lại; (2) Các công ty 
mục tiêu phải niêm yết công khai tại 
sở giao dịch chứng khoán. Đặc điểm 
các thương vụ mua lại được thu thập từ 
nguồn đáng tin cậy như SDC Platium. 
Sau khi loại bỏ các thương vụ không 
thỏa mãn các điều kiện nói trên, mẫu 
cuối cùng thu được gồm 377 thương vụ 
mua lại sở hữu thiểu số và 72 thương 
vụ mua lại sở hữu đa số.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng hồi quy 

logistic để xem xét sự khác biệt về đặc 
điểm của các thương vụ mua lại, trong 
đó phân biệt thành hai nhóm gồm mua 
lại sở hữu cổ phần thiểu số và mua lại 
sở hữu cổ phần đa số. Ngoài ra, phần 
mềm Stata được sử dụng để hỗ trợ quá 
trình chạy kết quả.

Các biến sử dụng trong nghiên cứu 
bao gồm RELATEDNESS, CASH, 
C-BORDER, FRIENDLY, TOEHOLD, 
SHAOWN (tham khảo Maksimovic và 
Phillips, 2001; Dang và Henry, 2016; 
Đặng Hữu Mẫn và cộng sự, 2017)1.

1 Chi tiết các biến xem ở phụ lục A
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Từ kết quả bảng 1 cho thấy, trong các 

thương vụ mua lại sở hữu đa số thì các 
công ty mua lại có xu hướng mua lại các 
công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực, 
dường như việc mua lại cùng ngành có 
thể giúp cho họ có lợi thế về mạng lưới 
khách hàng cũng như tận dụng được lợi 
thế về thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, việc 
thâu tóm cùng ngành sẽ giúp các công ty 
có thể tiết kiệm một lượng chi phí kinh 
doanh đáng kể trong việc mở rộng quy 
mô hoạt động của mình.

Trong khi đó, các công ty mua lại có 
xu hướng mua các công ty trong cùng 
quốc gia với tỷ lệ sở hữu cổ phần cao 
hơn, có thể do họ có lợi thế về thông 
tin cũng như thị trường địa phương so 
với các công ty mua lại đến từ các quốc 
gia khác. Nhìn chung, so với các công 
ty mua lại nội địa thì các công ty thâu 

Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu cũng 
cho thấy dường như các công ty mua lại 
trong các thương vụ mua lại thiểu số sở 
hữu cổ phần công ty mục tiêu trước khi 
mua lại (22%) thấp hơn so với trong các 

Bảng 1: Đặc điểm các thương vụ mua lại ở Việt Nam, giai đoạn 2005 -2015

Biến
1 2 Kiểm định 

chênh lệch
Sở hữu thiểu số Sở hữu đa số (t-ratio)
N Mean Med SD N Mean Med SD

RELATEDNESS 377 0.053 0 0.22 72 0.167 0 0.38 3.47***

CASH 377 0.408 0 0.49 72 0.417 0 0.50 0.12

C-BORDER 377 0.151 0 0.36 72 0.042 0 0.20 -2.51**

FRIENDLY 377 0.607 1 0.49 72 0.861 1 0.35 4.20***

TOEHOLD 377 0.220 0 0.41 72 0.569 1 0.50 6.32**

SHAOWN (%) 377 0.179 0.147 0.12 72 0.677 0.621 0.18 29.83***
Ghi chú: Ký hiệu ***, **, * chỉ mức ý nghĩa thống kê ở mức 1%; 5% và 10%.

Nguồn: Tính toán của tác giả

tóm nước ngoài có thể gặp các rào cản 
về văn hóa, ngôn ngữ, thông tin, các 
vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý 
cũng như quy trình quản lý. Do đó, các 
công ty thâu tóm ở Việt Nam ưa thích 
tìm kiếm các mục tiêu trong nước trong 
chiến lược mua lại của mình.

Phần lớn các thương vụ mua lại 
sở hữu đa số là các thương vụ mua lại 
mang tính chất thân thiện nghĩa là các 
công ty tham gia vào thương vụ mang 
tính chất tự nguyện, và các công ty mục 
tiêu sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà 
đối tác đưa ra. Với đặc điểm thân thiện, 
các thương vụ mua lại này sẽ hứa hẹn 
đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công 
ty trong và sau quá trình mua lại. Chính 
vì vậy, các cổ đông công ty mục tiêu sẵn 
sàng ủng hộ đàm phán mua lại, do đó 
các công ty thâu tóm có thể sở hữu được 
một tỷ lệ lớn cổ phần công ty mục tiêu.

thương vụ mua lại đa số (56.9%). Trong 
khi đó, việc lựa chọn phương thức thanh 
toán không có ý nghĩa thống kê đối với 
quyết định lựa chọn hình thức mua lại 
thiểu số hay đa số. 
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Phụ lục A: Chi tiết các biến nghiên cứu
Biến Mô tả các biến 
SHAOWN Tỷ lệ % cổ phần công ty mục tiêu mà công ty mua lại sở hữu sau 

thương vụ.
RELATEDNESS Biến giả, nhận giá trị 1 nếu trong các thương vụ mua lại, công ty 

mua lại và công ty mục tiêu hoạt động cùng ngành, ngược lại nhận 
giá trị bằng 0.

C-BORDER Biến giả, nhận giá trị 1 nếu công ty mua lại và công ty mục tiêu cùng 
quốc gia, ngược lại nhận giá trị bằng 0.

CASH Biến giả, nhận giá trị 1 nếu một thương vụ mua lại thanh toán bằng 
tiền mặt, ngược lại nhận giá trị bằng 0.

TOEHOLD Biến giả, nhận giá trị 1 nếu công ty mua lại sở hữu cổ phần tại công 
ty mục tiêu tại thời điểm mua lại, ngược lại nhận giá trị bằng 0.

FRIENDLY Biến giả, nhận giá trị 1 trong trường hợp các giao dịch mang tính 
thân thiện, ngược lại nhận giá trị bằng 0.

Nhìn chung, các kết quả nghiên 
cứu này xác nhận có sự khác biệt về 
đặc điểm các thương vụ mua lại thiểu 
số và các thương vụ mua lại đa số ở thị 
trường Việt Nam trong giai đoạn nghiên 
cứu. So với các thương vụ mua lại thiểu 
số, thì các thương vụ mua lại đa số mua 
lại cùng ngành cao hơn 3.47%; mua 
lại nội địa cao hơn 2.51%, các thương 
vụ mang tính chất thân thiện hơn 4.2% 
và tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty mục 
tiêu trước mua lại cao hơn 6.32%. Tuy 
nhiên, kết quả nghiên cứu không cung 
cấp được bằng chứng hỗ trợ cho thấy 
sự khác biệt về phương thức thanh toán 
giữa các thương vụ mua lại thiểu số và 
các thương vụ mua lại đa số.

5. KẾT LUẬN
Các bằng chứng thực nghiệm từ 

nghiên cứu cho thấy trong các thương 
vụ mua lại sở hữu cổ phần đa số, các 
công ty mua lại có xu hướng mua lại 

cùng ngành, các thương vụ mua lại có 
tính chất thân thiện và mức độ nắm giữ 
cổ phần tại các công ty mục tiêu cao 
hơn so với trong các thương vụ mua lại 
sở hữu cổ phần thiểu số, không những 
thế các công ty này ưa thích việc tìm 
kiếm các mục tiêu trong nước hơn so 
với các mục tiêu ở các quốc gia nước 
ngoài. Kết quả nghiên cứu này đã 
cung cấp bằng chứng xác nhận có sự 
khác biệt về các thương vụ mua lại ở 
thị trường Việt Nam, khuyến nghị các 
công ty thâu tóm cần xem xét các yếu 
tố liên quan đến đặc điểm các thương 
vụ như ngành thâu tóm, quốc gia mục 
tiêu, tính chất thương vụ cũng như tỷ lệ 
sở hữu cổ phần mục tiêu khi thực hiện 
các chiến lược đầu tư của mình.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hoàn 
thành dưới sự hỗ trợ của Ts Đặng Hữu 
Mẫn - Trường Đại học Kinh tế, Đại học 
Đà Nẵng.
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THỰC TRẠNG TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO GIỮA VIỆT NAM
VỚI CÁC QUỐC GIA TRONG BIỂN ĐÔNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển 
không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế 
to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao 
thương với quốc tế mà còn đóng vai 
trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc 
phòng; đồng thời là địa bàn chiến lược 
trọng yếu trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc không chỉ thể hiện tư duy của 
Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà 
còn trở thành một trong những nhiệm 
vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối 
với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của 
cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh 
phức tạp hiện nay, để thực hiện nhiệm 
vụ này, chúng ta phải quán triệt, thấu 
suốt quan điểm của Đảng về mục tiêu, 
nhiệm vụ, phương thức bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới; đồng thời, triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm 
duy trì hòa bình, ổn định và giữ vững 
chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

1. QUÁ TRÌNH PHÂN ĐỊNH BIỂN, ĐẢO GIỮA 
VIỆT NAM VỚI CÁC QUỐC GIA HỮU QUAN TRONG 
BIỂN ĐÔNG

1.1 Phân định phần biển giữa Việt Nam với 
các quốc gia hữu quan trong khu vực biển đông 

Theo các định chế đã được ghi nhận 
tại Công ước Liên hợp quốc về luật biển 

năm 1982, Việt Nam có toàn quyền xác 
định các vùng biển và thềm lục địa theo 
nội dung của Công ước. Ngoài ra, Việt 
Nam có nghĩa vụ tiến hành phân định 
các vùng biển và thềm lục địa ở những 
khu vực chồng lấn với các nước làng 
giềng trong khu vực Biển Đông. Việt 
Nam đã và đang tiến hành đàm phán 
giải quyết các vấn đề phân định các 
vùng biển và thềm lục địa với các nước 
trong khu vực. Đến nay Việt Nam đã ký 
kết: Hiệp định về vùng nước lịch sử với 
Campuchia ngày 07/07/1982; Bản thỏa 
thuận về hợp tác thăm dò khai thác vùng 
chồng lấn thềm lục địa với Malaysia 
ngày 05/06/1992; Phân định vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa với Thái 
Lan ngày 09/08/1997; Hiệp định hợp 
tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ với Trung 
Quốc ngày 25/12/2000; Phân định lãnh 
hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa trong vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc 
ngày 15/06/2004; Hiệp định thỏa thuận 
đường ranh giới thềm lục địa giữa Việt 
Nam với Indonesia ngày 26/06/2003.

1.2. Đối với quần đảo Hoàng Sa 
Trung Quốc đã tranh chấp chủ 

quyền lãnh thổ với Việt Nam vào đầu 
thế kỷ thứ XX (năm 1909), mở đầu là sự 
kiện Đô đốc Lý Chuẩn chỉ huy 3 pháo 
thuyền ra khu vực quần đảo Hoàng Sa, 

ThS. Nguyễn Tự Cường
Khoa Cơ Sở - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An
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đổ bộ chớp nhoáng lên đảo Phú Lâm. 
Năm 1956, lợi dụng tình hình quân đội 
Pháp phải rút khỏi Đông Dương theo 
quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ và 
trong khi chính quyền Nam Việt Nam 
chưa kịp tiếp quản quần đảo Hoàng 
Sa, CHND Trung Hoa đã đưa quân ra 
chiếm đóng nhóm phía Đông quần đảo 
Hoàng Sa. Năm 1974, lợi dụng quân 
đội Việt Nam Cộng hòa đang trên đà 
sụp đổ, quân đội viễn chinh Mỹ buộc 
phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, 
CHND Trung Hoa lại huy động lực 
lượng quân đội ra xâm chiếm nhóm 
phía Tây Hoàng Sa đang do quân đội 
Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.

1.3. Đối với quần đảo Trường Sa
- Trung Quốc: Đã tranh chấp chủ 

quyền đối với quần đảo Trường Sa từ 
những năm 30 của thế kỷ trước, mở 
đầu bằng một công hàm của Công sứ 
Trung Quốc ở Paris gửi cho Bộ Ngoại 
giao Pháp khẳng định «các đảo Nam Sa 
là bộ phận lãnh thổ Trung Quốc». Như 
vậy tính đến nay tổng số đảo đá, bãi cạn 
mà phía Trung Quốc đã dùng sức mạnh 
để đánh chiếm ở quần đảo Trường Sa 
cho đến nay là 7 vị trí. Đài Loan chiếm 
đóng đảo Ba Bình là đảo lớn nhất của 
quần đảo Trường Sa và mở rộng thêm 
1 bãi cạn rạn san hô là bãi Bàn Than.

- Phi-líp-pin: Bắt đầu tranh chấp 
chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa 
bằng sự kiện Tổng thống Quirino tuyên 
bố rằng quần đảo Trường Sa phải thuộc 
về Phi-líp-pin vì nó ở gần Phi-líp-pin.
Từ năm 1971 đến năm 1980, Phi-líp-
pin chiếm đóng 9 đảo, đá trong quần 
đảo Trường Sa.

- Mai-lai-xia: Năm 1983-1984, 
Mai-lai-xia cho quân chiếm đóng 3 bãi 
ngầm ở phía Nam Trường Sa là Hoa 
Lau, Kiệu Ngựa, Kỳ Vân. Năm 1988, 
họ đóng thêm 2 bãi ngầm nữa là Én Đất 
và Thám Hiểm. Hiện nay, Ma-lai-xia 
đang chiếm giữ 5 đảo, đá, bãi cạn trong 
quần đảo Trường Sa.

- Brunây: Tuy được coi là một bên 
tranh chấp liên quan đến khu vực quần 
đảo Trường Sa, nhưng trong thực tế 
Bru-nây chưa chiếm đóng một vị trí cụ 
thể nào. Yêu sách của họ là ranh giới 
vùng biển và thềm lục địa được thể 
hiện trên bản đồ có phần chồng lấn lên 
khu vực phía Nam Trường Sa.

2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG 
QUÁ TRÌNH PHÂN ĐỊNH BIỂN GIỮA VIỆT NAM 
VỚI CÁC QUỐC GIA HỮU QUAN TRONG KHU VỰC

Quá trình phân định biển giữa Việt 
Nam với các quốc gia hữu quan cơ bản 
đảm bảo được lợi ích quốc gia. Mọi 
biện pháp được tiến hành thông qua 
thương lượng, đàm phán hòa bình, đã 
góp phần giữ vững môi trường biển 
hòa bình, ổn định trong khu vực và thế 
giới, cụ thể.

2.1. Phân định biển với Trung Quốc; 
Chúng ta luôn luôn kiên trì bằng biện 
pháp pháp luật, đồng thời cũng yêu cầu 
Trung Quốc vận dụng những nguyên 
tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, luật 
biển quốc tế, nhất là những quy định 
của UNCLOS để vận dụng vào quá 
trình đàm phán phân định biển. Về 
thuận lợi là cả Việt Nam và Trung Quốc 
đều là thành viên của UNCOS, lãnh 
đạo cấp cao của hai nước cũng nhất trí 
giải quyết mọi bất đồng trên biển bằng 
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biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, quá 
trình phân định biển với Trung Quốc 
ngoài khu vực cửa vịnh Bắc Bộ còn gặp 
nhiều khó khăn, do những yếu tố như 
quan điểm về chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán còn khác xa 
nhau. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang 
ráo riết thực hiện âm mưu độc chiếm 
biển Đông và cụ thể hóa yêu sách phi 
lý về đường đứt khúc 9 đoạn.

2.2. Phân định biển giữa Việt Nam 
và Philippines; Vẫn còn nhiều khó 
khăn: Thứ nhất, từ trước đến nay Việt 
Nam và Philippines chưa ký được hiệp 
định phân định biển, mới chỉ có thỏa 
thuận giải quyết tranh chấp bằng biện 
pháp hòa bình. Thứ hai, quan điểm 
chủ quyền đối với quần đảo Trường 
Sa của Việt Nam giữa hai nước còn có 
sự cách biệt lớn. Thứ ba, trên thực tế 
Philippines đang chiếm đóng trái phép 
một số đảo đá của Việt Nam tại quần 
đảo Trường Sa và Philippines khẳng 
định có chủ quyền. Về thuận lợi, cả 
Việt Nam và Philippines đều là thành 
viên của UNCLOS, cấp cao hai nước 
đã nhất trí giải quyết mọi bất đồng trên 
biển bằng biện pháp hòa bình, không 
sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng 
vũ lực.

2.3 Phân định biển giữa Việt Nam và 
Malaysia; Đã đạt được nhiều thuận lợi 
cơ bản, khi cả hai nước đều ký được 
thỏa thuận khai thác nguồn tài nguyên 
biển trong vùng chồng lấn trước khi hai 
nước bàn luận để tiến tới ký hiệp định 
phân định biển. Cả hai nước đều trình 
lên Ủy ban thềm lục địa của Liên hợp 
quốc về ranh giới ngoài cùng của thềm 

lục địa và hai nước đều là thành viên của 
UNCLOS. Tuy nhiên, vẫn còn những 
khó khăn do quan điểm về quyền chủ 
quyền và quyền tài phán trên vùng biển 
chồng lấn có sự khác biệt. Khó khăn 
lớn nhất là do hiện nay Malaysia đang 
chiếm đóng trái phép một số đảo đá ở 
quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền 
của Việt Nam. Do đó, vấn đề phân định 
biển giữa Việt Nam sẽ còn gặp nhiều 
khó khăn do quan điểm chủ quyền tại 
quần đảo Trường Sa có sự khác biệt 
khá lớn.

2.4. Phân định biển giữa Việt Nam và 
Indonesia; Đã đạt được kết quả khi hai 
nước nhất trí ký Hiệp định phân định 
biển. Với nội dung của hiệp định phân 
định thềm lục địa giữa hai nước đã bổ 
sung vào kinh nghiệm của thế giới và 
khu vực về đàm phán phân định biển. 
Trong quá trình đàm phán có nhiều 
thuận lợi, do cả hai quốc gia đều là 
thành viên của UNCLOS; thứ hai, trên 
thực tế Indonesia không chiếm đóng 
trái phép đảo đá nào của Việt Nam tại 
quần đảo Trường Sa.

2.5. Phân định biển giữa Việt Nam và Thái 
Lan; Là hiệp định phân định biển đầu 
tiên đạt được trong vịnh Thái Lan. Đây 
cũng là hiệp định về phân định biển đầu 
tiên được ký kết tại khu vực Đông Nam 
Á sau khi UNCLOS có hiệu lực. Hiệp 
định này đã bổ sung kinh nghiệm trong 
xu thế có thể thỏa thuận về một đường 
biên giới biển hòa bình do việc phân 
định đồng thời thềm lục địa và vùng 
đặc quyền kinh tế một cách công bằng 
dựa trên những quy định của UNCLOS 
và sự nỗ lực của hai bên.
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2.6. Phân định biển giữa Việt Nam và 
Campuchia; Mặc dù đã có kinh nghiệm 
khi cả hai nước đều nhất trí ký hiệp định 
vùng nước lịch sử chung. Tuy nhiên, để 
hiệp định phân định biển giữa hai quốc 
gia được ký kết còn phải mất một quá 
trình đàm phán lâu dài. Thứ nhất, do 
quan điểm chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán giữa hai quốc 
gia còn có sự khác biệt. Thứ hai,hiện 
nay Campuchia là quốc gia trong khu 
vực chưa phê chuẩn UNCLOS, do đó 
rất khó để vận dụng các nguyên tắc của 
luật biển quốc tế trong quá trình đàm 
phán phân định biển.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 
HIỆN NAY

3.1. Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên 
truyền,  giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 
nhận thức trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo

- Đây là giải pháp có vị trí quan 
trọng hàng đầu, bởi vì nó định hướng 
nhận thức, tư tưởng, trau dồi tình cảm 
của cán bộ, đảng viên, nhân dân và 
toàn bộ hệ thống chính trị về vị trí, vai 
trò, sức mạnh của biển, ý thức trách 
nhiệm của các tổ chức, các lực lượng 
trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, vấn 
đề nhận thức về vị trí, tầm quan trọng 
của biển, đảo và hành động của một bộ 
phận nhân dân chưa thống nhất, thậm 
chí sai lệch, bị lợi dụng, kích động. Vì 
vậy, phải tăng cường giáo dục nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các 
ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân. 

Đây cũng là từng bước xây dựng thế 
trận lòng dân bảo vệ chủ quyền biển 
đảo, khơi dậy lòng yêu nước của nhân 
dân; đồng thời thông qua các cơ quan 
báo chí, thông tấn lớn trên thế giới đưa 
tin nhiều về vấn đề này khiến dư luận 
quốc tế hiểu hơn về cơ sở pháp lý, lịch 
sử, lập trường của Việt Nam trong việc 
giải quyết tranh chấp trên Biển Đông từ 
đó nhiều chính khách, học giả trên thế 
giới, dư luận quốc tế đã lên tiếng đồng 
thuận, ủng hộ lập trường chính nghĩa, 
lẽ phải của Việt Nam.

- Do vậy thời gian tới, công tác 
tuyên truyền về biển, đảo cần có sự 
tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các 
bộ, ngành, địa phương và các phương 
tiện thông tin đại chúng, dưới sự chỉ 
đạo tập trung, thống nhất từ cơ quan 
chức năng Trung ương. Đặc biệt, cần 
cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, 
chính xác để mọi người dân trong 
nước, người Việt Nam ở nước ngoài và 
nhân dân thế giới hiểu cơ sở pháp lý, 
cơ sở lịch sử và sự chiếm hữu thực tế 
của Việt Nam trên các vùng biển, đảo, 
tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng 
quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển. 

- Cùng với đó cần sớm đưa các nội 
dung về chủ quyền biên giới và lãnh 
thổ, biển đảo vào trong sách giáo khoa 
ở các cấp phổ thông và đại học; in và 
phổ biến rộng rãi trong cộng đồng 
người Việt Nam và quốc tế các bản đồ 
mới về đường biên giới trên bộ và các 
vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của 
Việt Nam. Các trường Đại học, các cơ 
sở nghiên cứu cần đẩy mạnh công tác 
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nghiên cứu khoa học về Biển Đông, 
chú trọng vào các đề tài khẳng định 
vững chắc chủ quyền của chúng ta, cả 
về mặt pháp lý, cơ sở lịch sử và truyền 
thống giữ biển của ông cha qua các 
thời kỳ.

3.2.  Kiên trì giải quyết tranh chấp biển, 
đảo bằng biện pháp hòa bình, đấu tranh ngoại 
giao và pháp lý để góp phần bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo trên cơ sở luật pháp quốc tế

- Là thành viên của Hiến chương 
Liên hợp quốc, của UNCLOS cũng như 
Tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở 
Biển Đông (DOC), Việt Nam luôn tuân 
thủ các quy định của luật pháp quốc tế, 
kiên trì con đường giải quyết các vấn đề 
phát sinh bằng biện pháp hoà bình, trên 
cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 
Trong khi kiên trì phấn đấu tìm kiếm 
một giải pháp cơ bản, lâu dài, chúng 
ta yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, 
không có hoạt động làm phức tạp thêm 
tình hình, duy trì ổn định trên cơ sở giữ 
nguyên hiện trạng, không sử dụng vũ 
lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, tuân thủ 
cam kết giải quyết các tranh chấp bằng 
các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các 
nguyên tắc của luật pháp quốc tế

- Chú trọng quan hệ hợp tác quốc 
phòng song phương, đa phương với các 
nước đối tác, đặc biệt là với các nước 
láng giềng, các nước bạn bè truyền 
thống, Cộng đồng ASEAN, các nước 
lớn, các nước có tiềm lực kinh tế, có nền 
khoa học công nghệ quốc phòng mạnh. 
Thực hiện phương châm vừa hợp tác 
vừa đấu tranh, lấy hợp tác là chủ yếu, 
không để đối đầu với các nước, nhất là 
nước lớn, không để bị cô lập; tích cực, 

chủ động tham gia các cơ chế hợp tác 
khu vực và thế giới. Đẩy mạnh công 
tác thông tin đối ngoại, đấu tranh thông 
qua các phương tiện truyền thông, mặt 
trận báo chí, lý luận, đa dạng hóa, coi 
trọng công tác thông tin bằng tiếng 
Trung, tiếng Anh làm cho nhân dân 
thế giới hiểu rõ, chính xác, đầy đủ hơn 
về đất nước, con người Việt Nam và 
những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp 
lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 
hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

- Tích cực, chủ động tìm kiếm, sưu 
tầm tài liệu, chứng cứ pháp lý, lịch sử; 
hoàn thiện hệ thống luật pháp về biển, 
đảo, nhất là sau khi có phán quyết của 
Tòa trong tài quốc tế (PCA), tạo điều 
kiện để đấu tranh pháp lý thuận lợi. 
Tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo 
khoa học; diễn đàn, điều tra, khảo sát 
khoa học chung về biển, đảo với các 
nước trong khu vực và quốc tế… tranh 
thủ sự ủng hộ của dư luận, của các nhà 
khoa học, lịch sử, địa lý và các nước 
trong khu vực như Cộng đồng ASEAN, 
cộng đồng quốc tế để lên tiếng ủng hộ 
ta về tính pháp lý, lịch sử của quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa, chống sự áp đặt 
của nước lớn. 

3.3.  Tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng 
quản lý, bảo vệ biển, đảo vững mạnh

- Lực lượng vũ trang (LLVT) có vai 
trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc, là công cụ bạo lực của Đảng, Nhà 
nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh 
thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tư 
an toàn xã hội do vậy cần đặt lên hàng 
đầu việc xây dựng sự tinh nhuệ vững 
mạnh về chính trị cho LLVT. Không 
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ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện 
bộ đội, công an, dân quân tự vệ, dự bị 
động viên. Tập trung nâng cao chất 
lượng huấn luyện Hải quân, Cảnh sát 
biển, Biên phòng, Phòng không, Không 
quân, Pháo binh… trên biển, các hạm 
đội tàu ngầm và máy bay săn ngầm, 
dân quân tự vệ các địa phương ven biển 
và trên các đảo; coi trọng huấn luyện 
bay biển, đi biển, di chuyển lực lượng, 
phương tiện trong mọi điều kiện thời 
tiết, môi trường địch sử dụng vũ khí 
công nghệ cao... Tăng cường kết hợp 
giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, 
nâng cao sức khỏe cho bộ đội, đủ điều 
kiện hoạt động dài ngày trên biển. 

- Tiếp tục xây dựng quân đội nhân 
dân, công an nhân dân theo hướng cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại. Củng cố tổ chức lực lượng 
thường trực theo hướng “tinh, gọn, 
mạnh, linh hoạt”; lực lượng dự bị động 
viên hùng hậu; dân quân tự vệ rộng 
khắp, ở đâu có tàu, thuyền hoạt động 
trên biển, có dân định cư ở ven biển 
và trên đảo, ở đó có dân quân tự vệ; 
đủ sức là lực lượng nòng cốt cùng toàn 
dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu, phát triển 
nghệ thuật quân sự, an ninh; ứng dụng 
KHCN tiên tiến, xây dựng nền CNQP 
vững mạnh

- Tăng cường diễn tập, tuần tra 
chung của LLVT trong nước và quốc tế 
với nhiều quy mô, hình thức khác nhau, 
theo hướng sát phương án, nhiệm vụ và 
thực tế diễn biến trên biển; phù hợp với 
vũ khí, trang bị hiện có và nghệ thuật 
quân sự Việt Nam, cũng như cam kết 

trong Cộng đồng ASEAN và các hiệp 
định mà Việt Nam đã ký. Tăng cường 
giao lưu, diễn tập Hải quân, Cảnh sát 
biển, Biên phòng… giữa các nước 
trong khu vực để tăng thêm hiểu biết, 
chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt đoàn kết, 
tạo môi trường hòa bình trong khu vực. 

3.4. Kết hợp chặt chẽ quá trình dân sự hóa 
trên biển với xây dựng thế trận quốc phòng - an 
ninh trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ 
chủ quyền quốc gia trên biển.

- Dân sự hóa các vùng biển, đảo 
vừa là cơ sở để chúng ta khai thác có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên trên 
biển, vừa là tiền đề để xây dựng, củng 
cố và phát huy lực lượng tại chỗ phục 
vụ chiến lược quốc phòng - an ninh 
trên biển. 

Quán triệt đường lối, chủ trương 
của Đảng và Nhà nước, công tác dân 
sự hóa trên các vùng biển, đảo, nhất là 
ở những vùng biển, đảo chiến lược đã 
được đẩy mạnh, tác động tích cực đến 
sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều 
kiện thuận lợi để củng cố và xây dựng 
thế trận lòng dân trên biển. Kết hợp 
chặt chẽ hơn nữa giữa phát triển kinh 
tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - 
an ninh. Việc quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội ở các khu vực ven biển, trên 
biển và các đảo phải tuân thủ các yêu 
cầu đặt ra trong kế hoạch tổng thể của 
khu vực phòng thủ địa phương, phải 
mang tính hệ thống, bảo đảm sự liên 
kết chặt chẽ giữa biển, đảo với đất liền. 
Quá trình thiết kế, xây dựng hạ tầng cơ 
sở trên biển, đảo phải mang tính lưỡng 
dụng cao, không chỉ bền vững trước tác 
động của môi trường biển mà còn phải 
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bền vững khi chuyển sang phục vụ mục 
đích quốc phòng-an ninh.

- Xây dựng lực lượng kiểm ngư đủ 
mạnh để bảo vệ việc khai thác, đánh 
bắt hải sản của ngư dân trên biển, sẵn 
sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu 
nạn trên biển; đồng thời kiểm tra, giám 
sát, phát hiện, ngăn chặn các hành động 
khai thác hải sản trái phép của nước 
ngoài trên vùng biển của Việt Nam. Các 
địa phương ven biển, huyện đảo phải 
có lực lượng dân quân tự vệ vừa tham 
gia sản xuất, khai thác hải sản, vừa làm 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên 

biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn 
chặn các hành động xâm phạm lợi ích, 
chủ quyền quốc gia.
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XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LÀM PHÁT SINH VÀ LÂY LAN DỊCH CÚM
GIA CẦM H5N1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

IDENTIFYING RISK FACTORS THAT ARE MADE AND FLUSH
H5N1 INFLUENZA IN THE PROVINCE OF NGHE AN

Nguyễn Đình Tường, Võ Thị Hải Lê
1Khoa Nông Lâm Ngư - Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Kết quả xác định các yếu tố nguy cơ làm phát sinh và lây lan dịch cúm 
gia cầm H5N1 trên địa bàn một số huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho 
thấy: có nhiều yếu tố nguy cơ tiềm ẩn làm phát sinh và lây lan dịch cúm gia cầm, trong 
đó gia cầm không được tiêm vắc xin phòng bệnh cúm có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 
11,1 lần so với gia cầm được tiêm vắc xin phòng bệnh, với tỷ suất chênh OR = 11,1; 
Những hộ chăn nuôi gia cầm thả tự do có nguy cơ mắc cúm gia cầm cao gấp 8,3 lần 
(OR = 8,3) so với những hộ nuôi nhốt; Bên cạnh đó những hộ chăn nuôi sử dụng thức 
ăn tận dụng cho đàn gia cầm có nguy cơ cao hơn so với hộ không sử dụng thức ăn tận 
dụng, với tỷ suất chên là OR = 9,2; hay những hộ giết mổ gia cầm sống tại gia đình 
(OR = 7,0); vệ sinh phòng bệnh và sử dụng hóa chất tiêu độc khử trùng (OR = 8,7) 
đều có nguy cơ làm phát sinh và lây lan cúm gia cầm so với các hộ không giết mổ gia 
cầm tại nhà hay những hộ có vệ sinh phòng bệnh, sử dụng hóa chất tiêu độc thường 
xuyên, định kỳ đúng quy định.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy: việc nuôi ghép các loại gia cầm 
với nhau không phải là yếu tố nguy cơ làm phát sinh và lây lan cúm gia cầm (OR = 
0,29, p> 0,05).

Từ khóa: các yếu tố nguy cơ, phát sinh, lây lan, cúm gia cầm H5N1.
Summary: The results of identification of risk factors for the emergence and 

spread of avian influenza H5N1 in some districts of Dien Chau, Nghi Loc, Nghe An 
showed that many potential risk factors arise and Avian influenza outbreaks in which 
poultry vaccination against influenza infection were 11.1 times higher than those 
vaccinated with vaccination OR = 11.1 The Free poultry raising households were 
8.3 times more likely to develop avian influenza (OR = 8.3) than captive birds; In 
addition, livestock producers who use feeds for poultry have higher risks than those 
who do not use feed, with OR = 9.2; or households with live poultry slaughter (OR 
= 7.0); hygiene and disease prevention and use of disinfectant chemicals (OR = 8.7) 
are more likely to cause and spread avian influenza than households not slaughtering 
poultry at home or hygienic households Preventing and treating diseases, regularly 
using diarrhea, regularly observing regulations.

The results of our study also showed that polyculture of poultry together was not 
a risk factor for the incidence and spread of avian influenza (OR = 0.29, p> 0.05).

Key word: risk factors, outbreaks, avian flu, H5N1.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dịch cúm gia cầm bùng nổ liên tục 

khắp các châu lục trên thế giới đã thúc 
đẩy các hiệp hội chăn nuôi gia cầm và 
các nhà khoa học tổ chức nhiều Hội 
thảo chuyên đề về bệnh. Từ đó đến nay, 
trong các Hội thảo về dịch tễ, bệnh cúm 
gia cầm luôn là một trong những nội 
dung được coi trọng. Điều này cho thấy 
bệnh cúm gia cầm ngày càng trở nên 
nguy hiểm, gây nhiều thiệt hại về kinh 
tế cho ngành chăn nuôi gia cầm trên 
toàn cầu. Càng đặc biệt nguy hiểm hơn 
khi virus cúm gia cầm “vượt hàng rào 
về loài”, thích nghi gây bệnh ở người 
với tỷ lệ tử vong rất cao [5].

Từ năm 2003 đến nay, đã có 10 
quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á 
xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 
gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 
Campuchia, Lào, Indonesia, Trung 
Quốc, Malaysia, Hồng Kông, Việt 
Nam [1]. Đặc biệt ở Việt Nam, hàng 
năm số ổ dịch cúm gia cầm vẫn liên 
tục xảy ra trên địa bàn các tỉnh, 
trong đó địa bàn tỉnh Nghệ An đã xẩy 
ra 06 ổ dịch Cúm gia cầm A/H5N1 
tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương; 
các xã Diễn Thắng, Diễn Lộc, Diễn 
Nguyên và Diễn Cát, huyện Diễn Châu 
và tại Phường Đông Vĩnh, thành phố 
Vinh làm tổng số 7.854 con gia cầm 
mắc bệnh và phải tiêu hủy (nguồn: chi 
cục thú y vùng III) [3]. Lịch sử các đợt 
cúm gia cầm cho thấy chính virus cúm 
type A là nguyên nhân gây nên những 
đợt dịch nguy hiểm cho động vật và 
con người [7]. Bên cạnh đó, diễn biến 
phức tạp của vi rút cúm A/H7N9, A/

H5N2 và A/H5N8 ở Trung Quốc gần 
đây cho thấy nguy cơ vi rút cúm A/
H7N9 và các biến chủng vi rút cúm 
độc lực cao khác chưa có ở Việt Nam 
xâm nhập vào Việt Nam trong thời 
gian tới là rất cao. 

Trong các loài thủy cầm thì vịt trời 
có tỷ lệ nhiễm virus cao hơn cả. Những 
virus này không gây bệnh cho vật chủ, 
mà được nhân lên trong đường ruột và 
bài thải ra ngoài, trở thành nguồn reo 
rắc virus cho các loài khác, đặc biệt là 
gia cầm [2]. Vịt nuôi nhiễm virus cúm 
nhưng khó phát hiện triệu chứng do vịt 
có sức đề kháng với virus gây bệnh, kể 
cả với chủng có độc lực cao [6]. Với 
tập quán chăn nuôi gia cầm, chăm sóc, 
giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia 
cầm sống, chết như hiện nay cho thấy 
có nhiều yếu tố nguy cơ làm phát sinh 
dịch và lây lan dịch cúm gia cầm. 

Diễn Châu và Nghi Lộc là hai 
huyện nằm trên đường quốc lộ, giao 
thông buôn bán gia cầm thuận tiện và 
là nơi cung cấp trứng và thịt gia cầm 
cho thành phố Vinh và các địa phương 
khác. Số lượng gia cầm ở hai huyện 
này chiếm khoảng 14-16% so với số 
gia cầm toàn tỉnh Nghệ An trong giai 
đoạn từ 2014-2018, là huyện có chăn 
nuôi gia cầm tương đối phát triển 
trong những năm gần đây [4]. Trong 
vòng 10-15 năm gần đây thì huyện 
Diễn Châu và Nghi Lộc là hai huyện 
có dịch cúm gia cầm thường xuyên 
xẩy ra so với 19 huyện còn lại trong 
tỉnh Nghệ An [3]. 

Nghiên cứu này thực hiện ở 2 
huyện nói trên nhằm mục đích tìm hiểu 
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các yếu tố nào có nguy cơ cao làm phát 
sinh và lây lan cúm gia cầm.

2. ĐỊA ĐIỂM, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm: huyện Diễn Châu, 
Nghi Lộc, Nghệ An

2.2. Đối tượng: Các hộ chăn nuôi có 
gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N1 và các 
hộ chăn nuôi ở vùng xung quanh ổ dịch.

2.3. Số lượng mẫu.
Để xác định các yếu tố nguy cơ 

làm phát sinh và lây lan dịch cúm gia 
cầm, chúng tôi điều tra tại 39 hộ có gia 
cầm mắc bệnh cúm A/H5N1 trong năm 
2017 và đầu năm 2018 và các hộ không 
có gia cầm mắc bệnh xung quanh ổ 
dịch tại các xã của huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An

2.4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra dịch tễ học 

được sử dụng để thu thập thông tin về 
cúm gia cầm từ người chăn nuôi, từ Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An về 
tình hình chăn nuôi gia cầm, thực trạng 
buôn bán, giết mổ gia cầm ở một số 
chợ bán gia cầm sống, diễn biến dịch 
cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2017 trên 
địa bàn huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thí nghiệm được xử 

lý bằng phương pháp thống kê sinh 
học sử dụng phần mềm Excel và Win 
Episcope 2.0. 

Sử dụng thống kê Khi bình 
phương (χ2) theo từng nhóm chỉ tiêu 
nghiên cứu.

Số liệu dịch tễ được thể hiện ở dưới 
dạng bảng tương liên 2 x 2 như sau:

Có bệnh Không có bệnh
Phơi nhiễm a b
Không phơi nhiễm c d
Tổng số a + c b + d

- Tỷ suất chênh (odd ratio - OR) được 
tính toán theo công thức:

OR = 
 OR là đại lượng kiểm định mức 

độ kết hợp bệnh với yếu tố nguy cơ.
 OR > 1: Yếu tố nguy cơ có liên 

quan đến bệnh (nguy cơ tăng).
 OR = 1: Không có ảnh hưởng, 

khác nhau giữa hai nhóm.
   OR < 1: Nguy cơ giảm (khi đối 

tượng nghiên cứu được bảo vệ).
- Giả thuyết: Ho: Các yếu tố nguy 

cơ không có sự sai khác trong việc làm 
phát sinh bệnh cúm gia cầm tại địa bàn 
nghiên cứu.

 P > 0,05: Chấp nhận Ho. P < 
0,05: Không chấp nhận Ho (sự sai khác 
giữa các yếu tố nguy cơ trong việc làm 
phát sinh bệnh cúm gia cầm tại địa bàn 
nghiên cứu là giá trị OR lần).

2.6. Phương pháp xét nghiệm
3. KẾT QUẢ 
Qua thực tế điều tra tại thực địa, thu 

thập thông tin từ người chăn nuôi; tổng 
hợp thông tin từ các Trạm chăn nuôi 
thú y cấp huyện và Chi cục chăn nuôi 
thú y Nghệ An, chúng tôi lựa chọn 39 
hộ chăn nuôi (05 hộ có gia cầm mắc 
bệnh cúm trong năm 2017 và 06 tháng 
đầu năm 2018 và 34 hộ không có gia 
cầm mắc bệnh xung quanh các ổ dịch) 
để tiến hành nghiên cứu. (SỐ MẪU ÍT 
QUÁ, NÊN KẾT QUẢ VỀ YẾU TỐ 

ad
bc
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NGUY CƠ NUÔI GHÉP CÁC LOẠI 
GIA CẦM CÓ THỂ KHÔNG ĐẢM 
BẢO TÍNH CHÍNH XÁC?)

Bằng phương pháp thống kê sinh 
học và phân tích dịch tễ học, chúng tôi 
xác định một số yếu tố nguy cơ làm 
phát sinh và lây lan dịch cúm gia cầm 
như sau:

3. 1. Không tiêm vắc xin phòng bệnh cúm 
A/H5N1 cho đàn gia cầm

Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm A/
H5N1 định kỳ cho đàn gia cầm là biện 
pháp phòng bệnh chủ động và tích cực 
giúp cơ thể có miễn dịch chống lại 
mầm bệnh trong một khoảng thời gian 
nhất định.

Thông thường công tác tiêm vắc 
xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 tại 
Nghệ An được tổ chức vào 2 đợt chính 
trong năm, đợt I vào tháng 3 đến tháng 
4, đợt II vào tháng 9 đến tháng 10 hàng 
năm. Ngoài ra, việc tiêm phòng bổ 
sung cho số gia cầm mới nhập đàn và 
hết thời gian miễn dịch cũng được một 
số hộ chăn nuôi và một số địa phương 
triển khai thực hiện. 

Tuy nhiên, do hình thức chăn nuôi 
gia cầm nhỏ lẻ, phân tán trong các hộ 
gia đình rải rác ở khắp các địa phương 
còn chiếm chủ yếu nên việc tiêm vắc 
xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm 
còn gặp không ít khó khăn và thường 
tỷ lệ tiêm còn đạt thấp hơn nhiều so với 
tổng đàn thực tế.

Trong những năm qua, dịch cúm 
gia cầm trên địa bàn huyện Diễn Châu, 
Nghi Lộc và một số huyện thuộc tỉnh 
Nghệ An chủ yếu xảy ra trên các đàn 
gia cầm chưa được tiêm vắc xin phòng 

bệnh cúm. Vì vậy, việc không tiêm vắc 
xin phòng bệnh cúm được cho là yếu 
tố nguy cơ đối với việc phát sinh dịch 
cúm gia cầm. Kết quả điều tra được thể 
hiện ở bảng 3.10.
Bảng 3.1. Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ không tiêm vắc xin phòng 

bệnh cúm 

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Không tiêm phòng 
(hộ)

4 9 13

Có tiêm phòng (hộ) 1 25 26

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 11,1

P-value 0,017

Qua kết quả nghiên cứu (Bảng 3.1) 
cho thấy, gia cầm không được tiêm vắc 
xin phòng bệnh cúm có nguy cơ mắc 
bệnh cúm gia cầm cao gấp 11,1 lần so 
với gia cầm được tiêm vắc xin phòng 
bệnh, sai khác có ý nghĩa về mặt thống 
kê với P < 0,05.

3.2. Nuôi ghép các loài gia cầm 
Hình thức chăn nuôi ghép các loài 

gia cầm như nuôi ghép gà, vịt hoặc vịt, 
ngan hoặc cả gà, vịt và ngan trong cùng 
một hộ gia đình còn khá phổ biến tại 
nhiều vùng ở Diễn Châu và Nghi Lộc 
- Nghệ An. 

Trong khi theo tính chất dịch tễ của 
bệnh, việc nuôi ghép nhiều loài gia cầm 
cũng là một trong những yếu tố nguy 
cơ dễ làm phát sinh và lây lan dịch cúm 
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gia cầm H5N1. Kết quả điều tra được 
thể hiện ở bảng 3.2.
Bảng 3.2. Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ nuôi ghép các loài gia cầm

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Nuôi ghép gia cầm (hộ) 2 22 24

Không nuôi ghép gia 
cầm (hộ)

3 12 15

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 0,36

P-value 0,29

Không có sự sai khác giữa việc 
nuôi ghép hay không nuôi ghép các 
loài gia cầm như gà, vịt hoặc vịt, 
ngan hoặc cả gà, vịt và ngan trong 
cùng một hộ chăn nuôi gia cầm đối 
với nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm 
độc lực cao H5N1. Trong phạm vi 
nghiên cứu của chúng tôi, việc nuôi 
ghép các loài gia cầm với nhau trong 
cùng một hộ chăn nuôi không có sự 
sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê 
(P>0,05).

3.3. Nuôi gia cầm thả tự do 
Hình thức chăn nuôi gia cầm nhỏ 

lẻ, phân tán trong nông hộ, đặc biệt là 
việc thả rông gà, vịt trong xóm, ngoài 
đồng đang diễn ra phổ biến ở khu vực 
nông thôn tại hầu hết các hộ chăn nuôi. 
Trong khi việc nuôi thả rông gia cầm 
đã và đang được khuyến cáo là có nguy 
cơ cao làm phát sinh và lây lan dịch 
cúm gia cầm. Kết quả được trình bày 
ở bảng 3.3

Bảng 3.3 Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ nuôi thả rông gia cầm

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Nuôi thả rông (hộ) 4 11 15

Không nuôi thả rông 
(hộ)

1 23 24

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 8,3

P-value 0,04

Gia cầm nuôi thả rông có nguy 
cơ mắc bệnh cúm cao gấp 8,3 lần so 
với gia cầm được nuôi nhốt tại chỗ 
(P < 0,05).

3.4. Việc sử dụng thức ăn tận dụng cho 
đàn gia cầm

Với các trang trại chăn nuôi 
gia cầm thì thức ăn công nghiệp là 
nguồn thức ăn chủ yếu để sử dụng 
chăn nuôi. Còn đối với hình thức 
chăn nuôi hộ gia đình tại nhiều địa 
phương ở huyện thì việc sử dụng 
nguồn thức ăn tận dụng, dư thừa từ 
sinh hoạt hàng ngày để làm thức ăn 
chăn nuôi là khá phổ biến. Nguồn 
thức ăn tận dụng có thể ẩn chứa 
nhiều rủi ro lây lan mầm bệnh cho 
gia cầm khi sử dụng chúng. Xuất 
phát từ đó chúng tôi xác định việc 
sử dụng thức ăn tận dụng từ sinh 
hoạt hàng ngày của con người cho 
chăn nuôi gia cầm là yếu tố nguy 
cơ đối với việc phát sinh và lây lan 
dịch cúm gia cầm. Kết quả điều tra 
được thể hiện ở bảng 3.12.
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Bảng 3.4. Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ sử dụng thức ăn tận dụng

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Sử dụng thức ăn tận 
dụng (hộ)

4 10 14

Không Sử dụng thức ăn 
tận dụng (hộ)

1 23 24

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 9,20

P-value 0,031

Sử dụng thức ăn tận dụng trong 
sinh hoạt hàng ngày để chăn nuôi gia 
cầm có nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm 
cao gấp 9,2 lần so với việc không sử 
dụng thức ăn tận dụng và sai khác có 
ý nghĩa về mặt thống kê với P < 0,05.

3.5. Tập quán giết mổ gia cầm tại hộ 
gia đình

Kết quả điều tra về yếu tố nguy cơ 
này được thể hiện ở bảng 3.5.

Bảng 3.5. Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ giết mổ gia cầm tại hộ gia đình

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Giết mổ gia cầm tại hộ 
(hộ)

3 6 9

Không giết mổ gia cầm 
tại hộ (hộ)

2 28 30

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 7,0

P-value 0,035

Tập quán của người dân tại Nghệ 
An nói riêng cũng như ở các tỉnh, thành 
phố khác trong cả nước nói chung vẫn 
là sử dụng thực phẩm tươi sống trong 
sinh hoạt hàng ngày. Việc giết mổ gia 
cầm tại nhà trong các hộ gia đình ở các 
khu vực nông thôn đến nay vẫn đang 
là phổ biến. Nguyên tắc trong phòng, 
chống dịch cúm gia cầm thì hoạt động 
giết mổ gia cầm trong các gia đình có 
chăn nuôi gia cầm được coi là một yếu 
tố có nguy cơ cao làm phát sinh và lây 
lan dịch bệnh. Đặc biệt việc tiếp xúc 
với lông gà, các chất thải từ gà bệnh 
cũng có nguy cơ làm lây cúm gia cầm 
cho người.

Gia cầm nuôi trong các hộ có thói 
quen giết mổ gia cầm tại hộ gia đình 
có nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm cao 
hơn 7,0 lần so với các hộ không giết 
mổ gia cầm tại gia đình và sai khác có 
ý nghĩa về mặt thống kê với P < 0,05.

3.6. Vệ sinh phòng bệnh và sử dụng hóa 
chất tiêu độc, khử trùng

Quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trong 
đó có quy định việc vệ sinh và sử dụng 
hoá chất sát trùng phòng, chống dịch 
bệnh được thực hiện khá chặt chẽ tại 
các trang trại chăn nuôi lớn. Tuy nhiên, 
đối với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ 
trong hộ gia đình vẫn còn hiện tượng 
chủ quan lơ là trong công tác phòng 
chống dịch bệnh, nhất là việc áp dụng 
các biện pháp vệ sinh và sử dụng hoá 
chất sát trùng. Ở nhiều địa phương, 
người dân có tư tưởng trông chờ vào 
nguồn hóa chất hỗ trợ của Nhà nước, 
chưa chủ động kinh phí mua hoá chất 
để khử trùng, tiêu độc chuồng trại và 
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môi trường chăn nuôi. Kết quả điều tra 
về việc thực hiện vệ sinh hàng tuần và 
sử dụng hoá chất sát trùng trong phòng 
chống dịch bệnh tại địa bàn nghiên cứu 
được trình bày ở bảng 3.6
Bảng 3.6. Kết quả phân tích yếu tố 
nguy cơ vệ sinh phòng bệnh và sử 
dụng hóa chất tiêu độc, khử trùng

Có 
bệnh 
(hộ)

Không 
bệnh 
(hộ)

Tổng 
(hộ)

Không sử dụng hoá 
chất (hộ)

3 5 8

Có sử dụng hoá chất 
(hộ)

2 29 31

Tổng (hộ) 5 34 39

Tỷ suất chênh OR (odd ratio) 8,7

P-value 0,019

Gia cầm nuôi tại các hộ không thực 
hiện vệ sinh và không sử dụng hoá chất 
tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi 
trường chăn nuôi có nguy cơ mắc bệnh 
cúm gia cầm cao gấp 8,7 lần so với gia 
cầm được nuôi tại các hộ có thực hiện 
vệ sinh và sử dụng các loại hoá chất sát 
trùng (P < 0,05).

IV. KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, 

chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
Có nhiều yếu tố nguy cơ làm phát 

sinh và lây lan dịch cúm gia cầm A/
H5N1. Cụ thể:

- Việc người dân không chấp hành 
quy định về tiêm vắc xin phòng bệnh 
cho đàn gia cầm sẽ có nguy cơ làm phát 
sinh dịch cúm cao gấp 11,1 lần so với 

việc được tiêm phòng vacxin cúm, với 
tỷ suất chênh là (OR = 11,1); 

- Tập quan nuôi gia cầm thả vườn, 
thả đồi tự do là một trong các yếu tố 
nguy cơ cao gấp 8,3 lần so với nuôi gia 
cầm nhố, với tỷ suất chên là (OR = 8,3); 

- Việc sử dụng thức ăn tận dụng cho 
đàn gia cầm cũng có nguy cơ làm phát 
sinh và lây lan cúm gia cầm, với tỷ suất 
chênh (OR = 9,2); 

- Người dân tự giết mổ gia cầm 
sống tại gia đình cũng là yếu cố nguy 
cơ (OR = 7,0) làm phát sinh và lây lan 
dịch cúm gia cầm.

- Không thực hiện vệ sinh phòng 
bệnh và sử dụng hóa chất tiêu độc khử 
trùng theo quy định sẽ làm phát sinh và 
lây lan cúm gia cầm, với tỷ suất chênh 
(OR = 8,7); 
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ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÀO DẠY KĨ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH 
VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
Khoa Cơ Sở, 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Các kiến thức kĩ năng trong học phần tiếng Anh Cơ Sở rất cần thiết 
để học tiếp môn tiếng Anh ở bậc cao hơn như tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh 
chuẩn đầu ra TOEIC tại trường Đại học Kinh Tế Nghệ An. Học tiếng Anh trước 
tiên là để giao tiếp được sau đó là vận dụng những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, 
ngữ pháp để áp dụng vào bài viết sao cho đúng chính tả, đúng dạng yêu cầu và 
mang tính sáng tạo. Điều trăn trở của giáo viên dạy ngoại ngữ là áp dụng các 
phương pháp giảng dạy phù hợp đồng thời cần chủ động kết hợp việc ứng dụng 
hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy để hướng học sinh vào việc tìm kiếm, 
phát hiện và giải quyết vấn đề, nhằm thúc đẩy động cơ học tập cho sinh viên từ đó 
nâng cao chất lượng dạy và học. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế hội nhập Quốc tế, Việt 

Nam đang ngày càng phát huy hết khả 
năng có thể trong mọi lĩnh vực: Kinh 
tế, chính trị, giáo dục, văn hóa... Ngôn 
ngữ giao tiếp đã và đang trở thành công 
cụ đắc lực và có sức mạnh tiên quyết, 
và tiếng Anh được đưa vào giảng dạy 
như một môn học chính khoá ở các bậc 
học trong hệ thống giáo dục Việt Nam, 
đặc biệt là bậc đại học. 

Thực tế cho thấy, điều kiện và môi 
trường học tiếng Anh ở các vùng miền, 
khu vực… có sự khác biệt nhau rất lớn. 
Ở thành phố, các trung tâm ngoại ngữ và 
tin học rất nhiều đáp ứng được nhu cầu 
học tập của mọi đối tượng. Song ngược 
lại, ở những vùng xa xôi như miền núi, 
việc tiếp cận và học môn tiếng Anh còn 
hạn chế. Do đó, tạo ra được niềm ham 

thích cho đối tượng học cũng không 
phải là dễ dàng. Đặc biệt là tại Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên 
thuộc nhiều đối tượng khác nhau, đến từ 
nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
và cũng có thể đến từ các tỉnh lân cận. 
Vì vậy trình độ tếng Anh của các em là 
không đồng đều. Trên con đường tìm tòi 
sự thể nghiệm, tích lũy tư liệu và học hỏi 
kinh nghiệm đồng nghiệp, dự các lớp tập 
huấn chuyên môn trong quá trình giảng 
dạy, tôi đã áp dụng kết hợp các phương 
pháp dạy học hiện đại, học mà chơi, chơi 
mà học vào các tiết dạy, đặc biệt là các 
tiết dạy viết khô khan.Trong quá trình 
thực nghiệm các lớp tôi đã đạt được một 
số kết quả nhất định, các tiết dạy viết đỡ 
nhàm chán hơn, học sinh tích cực hơn, 
viết đúng hơn và nhiều bài viết của học 
sinh mang tính sáng tạo hơn.
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Xuất phát từ quan điểm lấy người 
học làm trung tâm, phương pháp dạy 
và học đã có những thay đổi căn bản. 
Người dạy không phải là người duy 
nhất nắm giữ kiến thức và truyền đạt 
kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, 
người hỗ trợ, người cố vấn, người kiểm 
tra và là người thúc đẩy việc học. Người 
học không còn là người thụ động tiếp 
thu kiến thức mà là trung tâm của quá 
trình dạy học, chủ động sáng tạo trong 
quá trình học tập nhằm đạt được kết 
quả cao trong học tập và biết vận dụng 
vào thực tế cuộc sống.

Từ những luận điểm trên, tôi thiết 
nghĩ rằng việc áp dụng các phương 
pháp dạy viết như thế nào để giúp sinh 
viên Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An 
thực hiện một bài viết tiếng Anh tốt, 
chính xác về mặt ngữ pháp, từ vựng, 
bố cục, nội dung và đảm bảo tính sáng 
tạo là rất quan trọng và cần thiết.

II. NỘI DUNG
1. Kết quả nghiên cứu thực tiễn
Đội ngũ giáo viên tổ ngoại ngữ 

nhiệt tình, tâm huyết trong công tác 
giảng dạy, 2/6 giáo viên đã tích lũy 
kinh nghiệm trên 20 năm giảng dạy, 
3/6 giáo viên có tuổi nghề 10 năm và 
giáo viên trẻ tuổi nhất cũng đã qua 5 
năm giảng dạy ở trường. Trong những 
năm gần đây, việc dạy môn tiếng Anh 
ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã 
có những biến chuyển theo định hướng 
tích cực hoá hoạt động học tập của sinh 
viên, kết hợp giảng dạy trực tiếp trên 
lớp và hướng dẫn tự học ở nhà, phát 
huy hiệu quả các hoạt động cặp và hoạt 
động nhóm trong các nhiệm vụ trong 

lớp cũng như ngoài môi trường lớp học.
Tuy nhiên số lượng sinh viên có ý thức 
cao trong học tập còn ít, chưa thực sự 
đề cao nhiệm vụ học tập để từ đó có thể 
tự lập ra kế hoạch học tập tốt cho bản 
thân. Thói quen của sinh viên trong giờ 
luyện viết là viết lại máy móc theo bài 
mẫu mà không có ý sáng tạo, hoặc lắp 
ghép từ hoặc câu từ tiếng Việt chuyển 
qua tiếng Anh mà không cần có sự liên 
kết ý, câu hay không quan tâm đến lỗi 
chính tả. Nếu giáo viên không thực sự 
sáng tạo và đầu tư bài giảng thì đối với 
sinh viên giờ học viết là một tiết nhàm 
chán, thụ động và không đem lại hiệu 
quả gì trong việc học ngôn ngữ. Phần 
lớn sinh viên chưa có nhu cầu tự thân 
bộc lộ những suy nghĩ, quan điểm của 
cá nhân trước tập thể. Ý thức chuẩn bị 
bài hầu như không có, tồn tại thói quen 
đợi chờ tiếp nhận kiến thức từ phía 
giáo viên và các thành viên khác trong 
nhóm học tập. Một vấn đề khác cũng 
gây không ít trở ngại cho quá trình 
giảng dạy của giáo viên đó là chuẩn 
đầu vào về trình độ tiếng Anh của sinh 
viên không đồng đều. Một số sinh viên 
đến từ các huyện miền núi xa xôi, điều 
kiện giảng dạy và nhu cầu học tập môn 
ngoại ngữ ở đây không được đầu tư và 
chú trọng.

2. Đề xuất biện pháp
2. 1. Nâng cao nhận thức chung về dạy kĩ 

năng viết cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế 
Nghệ An

 Viết là một kĩ năng đòi hỏi người 
viết phải có trình độ ngôn ngữ nhất 
định, qua đó có thể diễn đạt được 
ý kiến, quan điểm…của mình nhờ 
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phương tiện chữ viết. Hoạt động viết 
của sinh viên viết chủ yếu bao gồm viết 
từ và viết câu và thể loại chủ yếu là viết 
có hướng dẫn. Viết ở học phần 1, 2 bao 
gồm các nội dung: writing a paragraph, 
writing a letter of invitation, writing a 
description, writing a post card, writing 
a mini- biography, giving directions, 
completing an application form. Để 
tránh sự nhàm chán trong giờ dạy viết 
GV nên sáng tạo nhiều hình thức bài tập 
có ý nghĩa và phù hợp với trình độ đối 
tượng, mục đích yêu cầu đặt ra, tránh 
máy móc sao y nguyên bài tập viết từ 
giáo trình. Kết hợp lồng ghép với các 
kỹ năng khác. Giáo viên cần phải giới 
thiệu và từng bước giúp cho sinh viên 
nắm được các loại hoạt động viết như:

- Viết tự do (Free writing): Áp dụng 
nhiều cho những lớp có nhiều học sinh 
khá giỏi, học sinh có tính sáng tạo cao, 
tuy nhiên để mọi sinh viên đều tham gia 
tốt hoạt động viết sáng tạo GV phải tự 
thiết kế để cho những bài tập đó có tính 
sáng tạo hơn. Kết quả soạn lại bài tập 
cho sáng tạo hơn không những chỉ giúp 
cho người GV trong quá trình dạy viết 
cho sinh viên của mình mà GV còn tự 
học hỏi và nâng cao trình độ của mình.

- Viết theo nhóm (Co-operative writing):
• Sinh viên làm việc theo nhóm 

đã được phân công
• Mỗi sinh viên viết một câu vào 

sổ học tập của nhóm mình sau đó lần 
lượt truyền cho các bạn khác trong 
nhóm của mình 

• Sau một thời gian nhất định giáo 
viên yêu cầu các nhóm đọc hay thu bài 
chọn và sửa

- Lồng ghép các kỹ năng (Integrate 
skills)

• Nghe 1 câu chuyện ngắn, hội 
thoại/ bài đọc/ tái tạo dưới dạng viết 

• Làm bài tập nói, viết lại phần 
luyện nói

• Nghe, ghi thông tin, tập nói lại
• Cung cấp cho HS thông tin: nội 

dung mang tính gợi ý, số liệu, tranh 
ảnh, biểu đồ, bản đồ, bảng biểu, một bài 
hội thoại chưa hoàn chỉnh..., viết thành 
đoạn, bài, thảo luận và nói trước lớp

• Cung cấp gợi ý (tranh, ý nêu) 
nghe / hỏi, nói rồi viết lại

2. 2. Những hoạt động bổ trợ giờ dạy viết 
môn Tiếng Anh hiệu quả

Khi dạy kỹ năng viết tiếng Anh, để 
thực hiện một bài dạy viết giáo viên 
thường thực hiện theo các bước sau: 
Chuẩn bị viết (Pre - writing), Tiến 
hành viết (While - writing), Sau khi 
viết (Post- writing). Sau đây là một 
số hoạt động được áp dụng cụ thể cho 
từng giai đoạn của tiết dạy kỹ năng 
viết mà tôi đã tìm hiểu và vận dụng 
trong thời gian qua:

Pre-writing: Nhìn chung các bài 
viết thường bắt đầu bằng một dàn ý 
(outline), một bài viết mẫu hoặc những 
từ, cụm từ gợi ý. Giáo viên giới thiệu từ 
vựng hoặc tình huống thông qua tranh 
ảnh hoặc qua hoạt động đọc hiểu, sinh 
viên nắm được cách trình bày một bài 
viết theo mục đích hay yêu cầu nhất 
định. Sau đó sinh viên sẽ thực hiện bài 
viết theo yêu cầu đề ra, có hướng dẫn, 
gợi ý cụ thể đối với sinh viên yếu, trung 
bình hoặc viết mở rộng mang tính tự 
do sáng tạo đối với sinh viên khá, giỏi. 
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Đây là giai đoạn tưởng chừng như đơn 
giản nhưng nó lại góp phần quan trọng 
cho một giờ dạy viết thành công. Qua 
thực tế đi dự giờ thăm lớp các đồng 
nghiệp, bản thân tôi nhận thấy phần 
này nếu các giáo viên thực sự đầu tư 
về ý tưởng, thông tin cũng như cấu trúc 
ngữ pháp và các từ vựng cần thiết thì 
sẽ thu hút được sự chú ý của sinh viên 
vào nội dung bài dạy. Trong trường hợp 
nếu giáo viên chỉ hướng dẫn qua theo 
sách giáo khoa thì sinh viên sẽ gặp phải 
một số khó khăn khi viết vì sinh viên 
thường thiếu vốn từ, thiếu ý tưởng khi 
diễn đạt câu văn. Những khó khăn này 
có thể được giải quyết như sau:

- Với hoạt động “Guided questions 
or questionaire”: Thông qua chủ đề bài 
viết hoặc một bài viết mẫu, giáo viên 
đưa ra một số câu hỏi gợi mở liên quan 
đến chủ đề bài sắp viết để dẫn dắt sinh 
viên vào nội dung chính của bài viết.

- Hoạt động Brainstorming: Giáo 
viên yêu cầu sinh viên luyện theo 
nhóm, liệt kê các ý có liên quan đến 
chủ đề đang thảo luận, sau đó giáo viên 
tổng hợp ý lên bảng hoặc yêu cầu đại 
diện của các nhóm trình bày. 

- Hoạt động Ordering: Giáo viên 
đưa ra một bài mẫu nhưng đảo lộn trật 
tự của nó và yêu cầu sinh viên sắp xếp 
lại các câu, các đoạn văn cho đúng trật 
tự của một đoạn văn, một bài văn hay 
một bức thư. Từ bài mẫu này sinh viên 
có thể rút ra outline và từ đó có thể vận 
dụng và viết bài của mình.

- Hoạt động “Picture Description”: 
Giáo viên cho sinh viên quan sát tranh 
liên quan đến chủ đề chuẩn bị viết. 

Sau đó yêu cầu sinh viên miêu tả về 
nội dung bức tranh. Giáo viên đưa ra 
các yêu cầu bài viết như: Dùng từ, cấu 
trúc ngôn ngữ... Sinh viên dựa vào 
nội dung bức tranh và từ gợi ý để viết 
thành đoạn văn.

Các hoạt động trên là đơn giản 
đối với giáo viên nhưng nó lại tạo môi 
trường học tập sôi nổi cho sinh viên. 
Các em bị lôi cuốn vào nội dung của 
bài học từ phần chuẩn bị, vì vậy mà 
chất lượng giờ dạy và học sẽ nâng lên 
mỗi ngày.

While – writing: Sau khi đã có dàn 
ý, giáo viên hướng dẫn cho sinh viên 
bắt đầu viết bài. Trong khi sinh viên 
viết bài, giáo viên cần quan sát và trợ 
giúp các em làm việc. Sinh viên có thể 
thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng 
nhóm. Giáo viên cũng có thể hổ trợ về 
từ vựng, cấu trúc ngữ pháp nếu cần 
thiết. Nếu sinh viên viết cá nhân, yêu 
cầu mỗi em phải có một handout nhỏ. 
Nếu là viết theo nhóm, yêu cầu các 
em cử nhóm trưởng viết vào handout. 
Giáo viên đến từng nhóm để chắc chắn 
rằng ai cũng được làm việc. Khi viết 
xong các em trao đổi bài viết cho nhau 
để góp ý và cùng nhận xét. Trong giai 
đoạn này, với những bài viết đã có sẵn 
outline nhưng sinh viên yếu kém hoặc 
đối tượng không để tâm học ngoại ngữ 
thì không thể hoàn thành bài viết của 
mình theo yêu cầu và nội dung bài học. 
Vì vậy giáo viên có thể đưa ra một số 
hoạt động dưới đây nhằm giúp sinh 
viên có thể hiểu bài và hoàn thành bài 
viết theo yêu cầu. Tuy hình thức bài tập 
này chưa mang lại tính sáng tạo cho 
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sinh viên nhưng nó cũng phần nào giúp 
các em yếu rèn luyện kỹ năng viết.

- Hoạt động “Transformation”: 
Giáo viên đưa ra cho sinh viên một bài 
viết mẫu. Sinh viên đọc bài và tìm hiểu 
bài viết. Sau đó giáo viên yêu cầu sinh 
viên thay đổi một số thông tin được 
giáo viên đưa ra và viết lại bài viết.

- Hoạt động “Question - answer 
writing”: Trong hoạt động này giáo 
viên đưa ra những câu hỏi liên quan 
đến chủ đề sắp viết, sinh viên trả lời 
câu hỏi. Sau đó sinh viên sắp xếp lại 
các câu trả lời và dùng các biện pháp 
kết hợp câu để viết thành bài văn 
mạch lạc.

- Hoạt động “Writing based on a 
text”: Sinh viên đọc qua một bài viết 
mẫu, sử dụng một dàn ý có thay đổi 
một số chi tiết để viết thành một bài viết 
hoàn chỉnh tương tự như bài viết mẫu.

Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy 
tại trường và vận dụng cho sinh viên 
ĐHK2, ĐHK3, ĐHK4, tôi có gặp phải 
một số khó khăn, đó là do số lượng sinh 
viên trong một lớp học rất đông (trên 
50 SV), thời lượng phân bổ cho tiết dạy 
kỹ năng viết không nhiều. Vậy nên việc 
yêu cầu và giám sát sinh viên viết bài 
ngay tại lớp khó có thể thực hiện được. 
Bản thân tôi chỉ có thể thực hiện hướng 
dẫn hoạt động viết bài tại lớp theo nhóm 
(10 nhóm). Tùy theo đặc thù từng nhóm 
để có thể sử dụng các hình thức và hoạt 
động hướng dẫn phù hợp. Trong một 
số bài học tôi thực hiện kỹ giai đoạn 1 
(trước khi viết) và hướng dẫn gợi mở rồi 
yêu cầu sinh viên viết bài cá nhân sau 
giờ lên lớp (hướng dẫn tự học ở nhà). 

Post- writing: Sau khi các nhóm đã 
viết xong bài hoặc hết thời gian được 
ấn định cho bài viết, giáo viên kiểm 
tra bài của các nhóm sinh viên bằng 
nhiều hình thức khác nhau. Có nhiều 
cách sửa lỗi, nhưng tốt nhất là gợi ý để 
sinh viên tự nhận ra lỗi của mình và tự 
sửa. Các nhóm sẽ dán các hanhout lên 
bảng, giáo viên có thể chỉ gạch chân 
lỗi để sinh viên tự sửa, có thể ghi cạnh 
lề loại lỗi (dùng sai thì - tense, dùng 
giới từ sai- pre , lỗi chính tả - spell...) 
để sinh viên tự tìm ra lỗi và sửa. Thực 
tế do thời gian có hạn, nên công việc 
này chỉ có thể thực hiện được cho 3 
nhóm, các nhóm còn lại, tôi thường 
đổi chéo nhóm và yêu cầu sinh viên về 
nhà thực hiện theo cách mà giáo viên 
và sinh viên đã làm ngay tại lớp. Với 
hoạt động này, giáo viên tạo cho sinh 
viên cơ hội để có thể phát hiện ra lỗi sai 
và sửa cho nhóm bạn. Hơn thế nữa còn 
giúp các em có thể so sánh ý tưởng với 
nhóm khác để bổ sung và làm phong 
phú thêm cho bài viết của mình sau 
này. Tuy nhiên, để thu được kết quả tốt, 
ở bước này giáo viên cần đưa ra các 
tiêu chí về các mặt của bài viết như độ 
chính xác về nội dung, ngôn ngữ, văn 
phong trong sáng mạch lạc và có tính 
thuyết phục. Đây cũng là bước hoàn 
thiện về bài dạy viết nên giáo viên cần 
chú ý và không được bỏ qua để giúp 
sinh viên hoàn thiện và tự hoàn thiện 
kiến thức. Nội dung này giúp sinh viên 
tìm ra những phần cụ thể trong bài viết 
có hiệu quả, như câu chủ đề, các chi 
tiết bổ trợ trong bài viết, các dấu hiệu 
chuyển tiếp câu hay phần kết luận, các 
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phương tiện liên kết: Quy chiếu, tĩnh 
lược, liên kết từ vựng, dấu chấm câu...
Trong trường hợp, nếu yêu cầu sinh 
viên viết bài cá nhân ở nhà, giáo viên 
sẽ yêu cầu nộp bài trước buổi học kế 
tiếp một ngày bằng file mềm qua địa 
chỉ Email đã được giới thiệu cho sinh 
viên vào tiết nhập môn. Vào đầu tiết 
học kế tiếp giáo viên sẽ thực hiện việc 
sữa lỗi cho sinh viên theo cách đã trình 
bày ở trên đối với hoạt động viết bài 
theo nhóm. Thỉnh thoảng giáo viên nên 
mạnh dạn sử dụng hoạt động “Sharing 
and comparing”: Yêu cầu hai sinh viên 
không ngồi cạnh nhau trao đổi bài viết 
của mình và sửa bài cho nhau.

III. KẾT LUẬN
Tóm lại, việc sử dụng phương pháp 

dạy viết theo quá trình cho phép sinh 
viên tương tác với nhau và với sản 
phẩm viết của chính mình. Qua các tiết 
dạy thực nghiệm, dự giờ đồng nghiệp 

tôi nhận thấy việc ứng dụng các phương 
pháp trên vào các tiết dạy viết đã làm 
cho tiết dạy bớt nhàm chán, sinh viên 
tích cực hơn trong học tập, do đó hứng 
thú đam mê với bộ môn được nâng 
lên rõ rệt. Các sinh viên yếu và trung 
bình thấy tự tin và có hứng thú khi giải 
quyết được nhiệm vụ trong hoạt động 
viết có hướng dẫn hay viết theo nhóm. 
Sinh viên khá giỏi nâng cao đươc kiến 
thức trong các hoạt động trên lớp cũng 
như ở nhà./.
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ĐÁNH GIÁ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ
 HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ThS. Hoàng Thị Lộc
Khoa Kế toán Phân tích,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định (TSCĐ) trong đơn vị hành 
chính sự nghiệp (HCSN) ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều bất cập và gặp khó 
khăn, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, có khoảng cách lớn so với chuẩn 
mực kế toán công quốc tế về tiêu chuẩn ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, đánh 
giá lại TSCĐ, hao mòn, khấu hao, chấm dứt sử dụng và thanh lý tài sản khi hết 
thời gian sử dụng hữu ích. Việc nghiên cứu những kết quả đạt được, hạn chế và 
nguyên nhân tồn tại được tìm hiểu và phân tích từ thực trạng hạch toán kế toán 
TSCĐ, được đánh giá khách quan, cụ thể nhằm làm cơ sở để đề xuất các giải pháp 
đổi mới hạch toán kế toán TSCĐ. Vì vậy việc đánh giá công tác hạch toán TSCĐ 
tại đơn vị HCSN trong bối cảnh mở cửa hội nhập nhằm cung cấp các thông tin kế 
toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán quốc tế là điều cần thiết. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ khi chế độ kế toán HCSN theo 

thông tư 107/2017/TT-BTC áp dụng 
vào thực tiễn đã giúp ích rất nhiều trong 
công tác quản lý tài chính - Ngân sách 
tại các đơn vị HCSN trong khâu lập dự 
toán, chấp hành và quyết toán tài chính 
- Ngân sách được hạch toán tách biệt, 
thông tin rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực 
tiễn nhất là đơn vị sự nghiệp công lập 
còn rất lúng túng trong công tác hạch 
toán kế toán TSCĐ về nguyên giá, hao 
mòn, khấu hao và giá trị còn lại của 
TSCĐ. Từ đó gây cản trở trong quản lý, 
sử dụng cũng như hạch toán cho cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị 
sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ theo 
Nghị định 16/2015/NĐ - CP đối với tính 
giá dịch vụ sự nghiệp công. Việc hạch 

toán kế toán còn nhiều bất cập. Bài viết 
này sẽ đánh giá hạch toán TSCĐ ở đơn 
vị HCSN hiện nay, để từ đó hình thành 
những quan điểm định hướng và đề xuất 
các giải pháp nhằm đổi mới công tác 
hạch toán kế toán tài sản cố định trong 
đơn vị hành chính sự nghiệp.

II. NỘI DUNG
1. Khái quát về tài sản cố định
TSCĐ trong đơn vị HCSN là những 

tư liệu lao động chủ yếu và những tài 
sản khác có giá trị lớn từ 10.000.000 
đồng trở lên và thời gian sử dụng lâu 
dài từ một năm trở lên như: Nhà làm 
việc, phương tiện hay thiết bị, bằng 
phát minh sáng chế,… có nguồn hình 
thành và mục đích sử dụng với nhiều 
nét đặc thù không giống doanh nghiệp, 
nên Nhà nước có quy định riêng về tiêu 
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chuẩn, cơ chế quản lý cũng như phương 
pháp hạch toán kế toán. Tuy nhiên, do 
chức năng nhiệm vụ của đơn vị HCSN 
gắn liền với thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ nhà nước giao như cung cấp 
dịch vụ hành chính pháp lý, dịch vụ 
công, nên nhiều tài sản có giá trị nhỏ 
(dưới 10 triệu). Để đảm bảo quản lý và 
sử dụng tài sản này chặt chẽ thì ngoài 
tiêu chuẩn chung trên một số tài sản chỉ 
cần (trừ tài sản là nhà, vật kiến trúc) có 
nguyên giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 
triệu đồng và có thời gian sử dụng trên 
một năm được quy định là TSCĐ đặc 
thù (TT 45/2018/TT - BTC).

2. Nguyên tắc kế toán
Mọi TSCĐ hiện có tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được quản lý chặt chẽ về 
hiện vật và giá trị theo đúng quy định 
của pháp luật, hạch toán kế toán đối với 
toàn bộ TSCĐ hiện có của đơn vị theo 
đúng quy định của chế độ kế toán hiện 
hành, thực hiện kiểm kê định kỳ hàng 
năm có thực tế, báo cáo cơ quan tài 
chính cấp trên trực tiếp để thống nhất 
hạch toán điều chỉnh số liệu giữa kết 
quả kiểm kê và sổ kế toán (nếu có), thực 
hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nguyên giá TSCĐ là một yếu tố 
quan trọng để theo dõi, quản lý TSCĐ 
về mặt giá trị, là căn cứ để ghi chép sổ 
sách kế toán, tính hao mòn, khấu hao 
TSCĐ và xác định giá trị còn lại, được 
tính dựa theo nguyên tắc giá gốc, bao 
gồm toàn bộ chi phí thực tế mà đơn 
vị HCSN đã chi ra để đưa tài sản vào 
trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

3. Đánh giá hạch toán TSCĐ trong đơn 
vị HCSN

3.1. Những kết quả đạt được
- Nội dung được xây dựng tương 

đối đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, 
dễ quản lý.

Quy định phân loại TSCĐ theo kết 
cấu và công dụng góp phần giúp công 
tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã 
từng bước đi vào nề nếp. Thông qua thực 
hiện kiểm kê nắm được tổng quan về số 
lượng, giá trị và cơ cấu phân bố sử dụng 
tài sản nhà nước trong khu vực HCSN. 
Các nguyên tắc kế toán được xây dựng 
tương đối chi tiết, đầy đủ như: Cách xác 
định giá trị TSCĐ tại thời điểm ghi nhận 
ban đầu theo nguồn gốc xuất xứ (mua 
ngoài, tự chế, được cấp, điều chuyển, 
xây dựng cơ bản hoàn thành,...), kế toán 
hao mòn, khấu hao TSCĐ. Phương pháp 
hạch toán chi tiết bao quát. Trường hợp 
tăng TSCĐ bao gồm: Mua ngoài, cấp 
trên cấp, biếu tặng viện trợ, XDCB hoàn 
thành,... Trường hợp giảm TSCĐ như 
thanh lý, nhượng bán, kiểm kê phát hiện 
thiếu, điều chuyển đi,... Định kỳ hạch 
toán hao mòn, khấu hao TSCĐ được 
trình bày trên 2 báo cáo: Báo cáo B01 - 
Bảng cân đối TK (Mẫu 01-H) phản ánh 
tổng hợp 3 chỉ tiêu cơ bản của tất cả các 
TSCĐ hữu hình và vô hình trong đơn vị. 
Báo cáo B03 - Báo cáo tình hình tăng 
giảm TSCĐ phản ánh sự biến động từng 
TSCĐ phân loại theo kết cấu tại đơn vị 
HCSN. Các báo cáo được thiết kế đơn 
giản, dễ làm đối với người lập và dễ 
hiểu cho người quản lý, góp phần cung 
cấp thông tin cơ bản về tình hình TSCĐ 
trong đơn vị. 
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- Đã cung cấp thông tin cần thiết 
phục vụ quản lý tài chính.

Phương pháp xác định giá trị ban 
đầu TSCĐ trên cơ sở giá gốc (nguyên 
giá) nên có độ tin cậy. Hàng năm tính 
hao mòn nhằm theo dõi giá trị hao mòn 
luỹ kế, xác định giá trị còn lại của TSCĐ 
để cung cấp kịp thời các thông tin giúp 
đơn vị đánh giá hiện trạng về tình hình 
sử dụng tài sản, từ đó có kế hoạch bảo 
dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hoặc thay 
thế TSCĐ phục vụ cho hoạt động của 
đơn vị. Phương pháp hạch toán đáp 
ứng yêu cầu lập báo cáo quyết toán 
ngân sách Nhà nước, đảm bảo cung cấp 
thông tin về tình hình sử dụng kinh phí. 
Khi ghi tăng TSCĐ trong đơn vị, phải 
luôn luôn căn cứ vào nguồn hình thành 
tài sản cố định để hạch toán vào tài 
khoản các khoản nhận trước chưa ghi 
thu. Ví dụ: TSCĐ dùng cho hoạt động 
HCSN được mua bằng nguồn thu hoạt 
động do Ngân sách cấp: 

Bút toán 1: Nợ TK 211/Có TK 
liên quan 

Bút toán 2: Nợ TK 3371/Có 
TK 36611. 

- Các quy định về hạch toán được 
xây dựng có một số điểm tương đồng 
với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Về tiêu chuẩn ghi nhận: Đều quy 
định chắc chắn thu được lợi ích kinh 
tế trong tương lai từ việc sử dụng tài 
sản, nguyên giá được xác định 1 cách 
đáng tin cậy và có thời gian sử dụng 
trên 1 năm.

Về đối tượng ghi sổ kế toán TSCĐ: 
Một hệ thống gồm có nhiều bộ phận tài 
sản riêng lẻ, liên kết với nhau, mỗi bộ 

phận có thời gian sử dụng khác nhau và 
có chức năng hoạt động độc lập, đồng 
thời phải quản lý riêng từng bộ phận thì 
mỗi bộ phận đó được xác định là một 
đối tượng ghi sổ kế toán TSCĐ.

Về xác định giá trị tại thời điểm 
ban đầu: Theo nguyên tắc giá gốc.

Về chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu: Chỉ được tính ghi tăng nguyên 
giá khi chi phí đó làm tăng năng lực và 
kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ, 
nếu không sẽ được tính vào chi phí 
trong kỳ.

3.2. Những hạn chế 
Thứ nhất: Hạch toán kế toán 

TSCĐ chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp 
thông tin phục vụ quản lý trong bối 
cảnh đổi mới cơ chế tài chính trong 
đơn vị HCSN.

Hiện nay đơn vị HCSN bao gồm 2 
loại hình: Cơ quan nhà nước và các đơn 
vị sự nghiệp công lập (SNCL) thực hiện 
quyền tự chủ theo Nghị định 16/2015/
NĐ-CP (thay thế nghị định 43/2006/
NĐ-CP) có điểm đổi mới quan trọng 
về quyền tự chủ tài chính trong đơn 
vị HCSN. Lần đầu tiên đề cập đến giá 
dịch vụ sự nghiệp công. Khi đơn vị 
SNCL cung cấp dịch vụ thì phải tính 
giá dịch vụ và chia thành 2 loại: Dịch 
vụ công có sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước (NSNN) và dịch vụ công 
không sử dụng kinh phí NSNN. Vậy 
vấn đề là phải xác định chi phí khấu 
hao của các TSCĐ trong đơn vị SNCL 
vì chi phí khấu hao là yếu tố chi phí 
cấu thành trong giá dịch vụ. Hiện nay 
các TSCĐ trong đơn vị HCSN không 
phải trích khấu hao mà chỉ tính hao 
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mòn trong năm. Khấu hao chỉ áp dụng 
với TSCĐ tham gia hoạt động sản xuất 
kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, có thể thấy 
quy định kế toán khấu hao TSCĐ đang 
là một khoảng trống trong quy định 
hạch toán TSCĐ của đơn vị HCSN.

Thứ hai: Nhiều nội dung hạch toán 
TSCĐ còn có khoảng cách so với chuẩn 
mực kế toán công quốc tế.

Phát triển nền kinh tế thị trường theo 
định hướng XHCN đòi hỏi kế toán đơn 
vị HCSN một mặt phải thừa nhận các 
nguyên tắc, thông lệ phổ biến của quốc 
tế, đồng thời, phải có mô hình quản lý 
phù hợp với đặc điểm và trình độ phát 
triển kinh tế của Việt Nam. Việc nghiên 
cứu và ban hành chuẩn mực quốc gia 
trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán 
quốc tế là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên 
các quy định hạch toán kế toán TSCĐ 
được xây dựng khi Việt Nam chưa ban 
hành chuẩn mực kế toán công, gắn với 
cơ chế quản lý đặc thù riêng có, nên còn 
chứa đựng nhiều nội dung khác biệt so 
với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Xác định giá trị tại thời điểm ban 
đầu: Ngoài quy định xác định theo 
nguyên giá. Chuẩn mực kế toán công 
quốc tế còn có quy định xác định theo 
giá trị hợp lý của nó tại ngày có tài sản 
đối với những tài sản mà đơn vị không 
mất một chi phí nào hoặc chỉ mất chi 
phí danh nghĩa.

Xác định giá trị tại thời điểm sau 
khi ghi nhận ban đầu: 

 Ở Việt Nam quy định: Giá trị còn lại 
TSCĐ = Nguyên giá – Giá trị hao mòn 
luỹ kế. Tuy nhiên chuẩn mực lại đưa ra 
2 phương pháp xác định giá trị TSCĐ:

Phương pháp chuẩn: 
 Giá trị còn lại = Nguyên giá - khấu 

hao lũy kế - lỗ tổn thất lũy kế
Phương pháp thay thế chấp 

nhận được: 
  Giá trị còn lại = Giá trị hợp lý tại 

thời điểm đánh giá lại - khấu hao lũy kế 
- tổn thất lũy kế sau khi ghi nhận 

Trong cả 2 phương pháp trên chuẩn 
mực yêu cầu phải tính được lỗ tổn thất 
luỹ kế của tài sản và phải trừ ra khỏi giá 
trị ban đầu, cùng với khấu hao luỹ kế.

Đánh giá lại TSCĐ: Được thực 
hiện trong một số trường hợp nhất định 
như: Theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; Cải tạo, nâng cấp, 
sửa chữa lớn TSCĐ; Tháo dỡ một hay 
một số bộ phận TSCĐ. 

Chuẩn mực kế toán công quốc tế đòi 
hỏi việc làm phải thực hiện không chỉ với 
3 trường hợp trên mà còn với các trường 
hợp khác nhằm phản ánh đúng giá trị 
TSCĐ. Mức độ thường xuyên đánh giá 
lại tùy thuộc vào mức thay đổi giá trị hợp 
lý của bất động sản, nhà xưởng và thiết 
bị. Chuẩn mực cũng đưa ra cách thức xử 
lý chênh lệch phát sinh khi đánh giá lại.

Về khấu hao:
Ở Việt Nam chỉ hướng dẫn về hao 

mòn như: Tính một năm 1 lần vào 
tháng 12. Bộ Tài chính quy định về 
thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn. 
Phương pháp hạch toán: Định kỳ, các 
đơn vị hành chính sự nghiệp tính hao 
mòn, khấu hao và hạch toán: Nợ TK 
611, 612, 154, 642/Có TK 214. Cuối 
năm, đơn vị kết chuyển số hao mòn, 
khấu hao đã trích trong năm và hạch 
toán Nợ TK 366/Có TK 511, 512
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Chuẩn mực kế toán công quốc tế 
chỉ đề cập đến khấu hao, không đề cập 
đến hao mòn. Phân biệt rất rõ thời gian 
sử dụng hữu ích với thời gian kinh tế. 
Chỉ đề cập đến thời gian sử dụng hữu 
ích trong tính giá trị khấu hao. Giá trị 
phải khấu hao của một bất động sản, 
nhà xưởng và thiết bị phải được phân 
bổ một cách có hệ thống trong suốt 
thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. 
Phương pháp khấu hao phải phù hợp 
với lợi ích kinh tế và tiềm năng phục 
vụ của tài sản đem lại cho đơn vị. Khi 
thay đổi cách thức sử dụng thì thay đổi 
phương pháp khấu hao. Phương pháp 
hạch toán chi phí khấu hao sẽ được ghi 
nhận vào chi phí trong kỳ.

Khi chấm dứt sử dụng và thanh lý 
tài sản hết thời gian sử dụng hữu ích:

Trong Thông tư 45/2018/ TT 
- BTC quy định số tiền trích khấu 
hao TSCĐ được đầu tư, mua sắm từ 
nguồn ngân sách nhà nước hoặc có 
nguồn gốc ngân sách nhà nước, đơn vị 
được sử dụng để bổ sung vào quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp. Số tiền trích 
khấu hao TSCĐ được đầu tư, mua sắm 
từ nguồn vốn huy động, đơn vị được 
sử dụng để hoàn trả gốc và lãi, số còn 
lại để bổ sung vào quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp.

 Chuẩn mực kế toán công quốc 
tế thì tính lãi hoặc lỗ từ việc chấm dứt 
sử dụng hoặc thanh lý được xác định là 
khoản chênh lệch giữa giá trị thanh lý 
thuần ước tính và giá trị ghi sổ của tài 
sản. Lãi, lỗ được ghi nhận là doanh thu, 
chi phí trong báo cáo tình hình hoạt 
động. Bất động sản, nhà xưởng và thiết 

bị không còn được sử dụng và đang 
chờ thanh lý có giá trị là giá trị còn lại 
vào ngày chấm dứt sử dụng tài sản.

3.3. Nguyên nhân 
Một là: Quy định hạch toán TSCĐ 

được xây dựng trong bối cảnh cơ chế 
quản lý tài chính công đang trong quá 
trình đổi mới, cải cách.

Hai là: Cơ sở pháp lý về kế toán, 
tài chính, quản lý tài sản còn chưa đồng 
bộ, chậm ban hành, sửa đổi là nguyên 
nhân có ảnh hưởng không nhỏ tới cơ 
sở xây dựng quy định hạch toán kế 
toán về tài sản. Việc nghiên cứu và áp 
dụng chuẩn mực kế toán công chưa chú 
trọng nên nhiều nội dung hạch toán kế 
toán TSCĐ còn chưa đầy đủ, đồng bộ.

Ba là: Quy định pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước trong 
đơn vị HCSN còn phân tán, chưa đầy 
đủ, thiếu đồng bộ và chưa điều chỉnh 
bao quát hết các quan hệ về quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị 
HCSN. 

III. KẾT LUẬN 
Qua phân tích đánh giá việc hạch 

toán kế toán TSCĐ tại các đơn vị 
HCSN hiện nay, đã chỉ ra những kết 
quả đạt được cũng như những tồn tại, 
hạn chế và nguyên nhân. Có thể thấy, 
hạch toán kế toán TSCĐ trong đơn vị 
HCSN ở Việt Nam hiện nay còn chưa 
đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính và 
có khoảng cách khá lớn so với chuẩn 
mực kế toán công quốc tế. Bởi vậy, từ 
những phân tích, đánh giá trên sẽ là 
cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết 
thực nhằm đổi mới hạch toán kế toán 
TSCĐ trong đơn vị HCSN ở Việt Nam 
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phù hợp với chuẩn mực kế toán công 
quốc tế trong thời gian tới và tôi sẽ 
trình bày ở số tiếp theo. 
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LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT TỰ ĐỘNG KHI THAY ĐỔI NGÀY THÁNG TRÊN EXCEL 
BẰNG CÔNG CỤ ADD - IN A - TOOLS

Trần Thị Lê Na
Khoa Cơ sở, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Trong kế toán có nhiều cách để làm sổ quỹ tiền mặt, có thể căn cứ 
vào dữ liệu đã có và làm sổ một cách thông thường bằng ghi chép. Hoặc cũng có 
thể làm sổ quỹ tiền mặt trên Excel. Nếu làm trên Excel thông thường, để làm sổ quỹ 
tiền mặt thì sẽ làm nhiều công thức khác nhau, và cần tạo thêm sheet trung gian để 
tính toán. Nếu lập sổ quỹ tiền mặt khi truy xuất theo các ngày tháng thay đổi, việc 
làm Excel thông thường cũng có thể làm được nhưng thực hiện bằng trích rút lọc 
không thuận lợi cho việc lưu trữ cũng như quản lý. Tác giả nghiên cứu về ngôn ngữ 
SQL và thông qua môi trường Add - in a - tools, chúng ta có thể tạo Sổ quỹ tiền mặt 
một cách dễ dàng. Chỉ cần một công thức, kết quả sẽ truy xuất ra sổ quỹ tiền mặt 
một cách nhanh chóng, khoa học. Đặc biệt, ngay tại sheet đó, tác giả chỉ cần thay 
đổi thời gian cần lập sổ, ngay lập tức kết quả xuất hiện. Việc nghiên cứu ngôn ngữ 
SQL, Add - in a - tools rất cần thiết để xử lý các bài toán về kế toán, cũng như giải 
quyết các vấn đề trong quản lý doanh nghiệp, ...

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Excel là một công cụ gần gũi, thiết 

yếu hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực kế 
toán - tài chính thông qua quá trình tính 
toán và xử lý dữ liệu. Ngay cả khi doanh 
nghiệp sử dụng những phần mềm quản 
lý hiện đại thì vai trò của Excel trong 
việc xử lý và tạo ra các báo cáo quản trị 
vẫn vô cùng quan trọng. Với mục đích 
tạo báo cáo đơn giản mà hiệu quả trên 
excel, tác giả đã nghiên cứu về Add – 
In A - Tools. 

Khi cài đặt thêm công cụ Add - In A 
- Tools trên Excel, tác giả có thể nghiên 
cứu về ngôn ngữ SQL và viết các ứng 
dụng trên excel để giải quyết các bài 
toán thực tế. Cụ thể là lập sổ kế toán. 
Với dữ liệu đầu vào là các nghiệp vụ 

phát sinh, tác giả có thể lập được Sổ 
quỹ tiền mặt chỉ với một công thức. 
Đặc biệt sổ quỹ tiền mặt này có thể 
chạy hoàn toàn tự động khi thay đổi 
điều kiện là về ngày tháng. 

II. NỘI DUNG 
1. Khái niệm Add-In A-Tools là gì
Add-In A-Tools là một công 

cụ (add-in) chạy trong môi trường 
Microsoft Excel.

A-Tools có các chức năng chính sau:
- Soạn thảo và quản trị dữ liệu 

qua mạng: Để chia sẻ tệp dữ liệu Excel 
cho nhiều người dùng trong mạng, 
nếu không có công cụ thì chỉ có một 
phương pháp là share full thư mục 
chứa file Excel đó (cách của Excel). 
Theo cách này, các máy trong mạng 
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đều có thể truy cập vào copy và thậm 
chí xoá hẳn tệp dữ liệu này. Người chủ 
của tệp Excel này chỉ có thể gửi trọn 
cả tệp mà rất khó che dấu những sheets 
hay vùng dữ liệu riêng của mình. Còn 
các vấn đề khác như cho người dùng 
truy cập vào vùng dữ liệu nhưng có các 
quyền: chỉ đọc, soạn thảo, giới hạn bao 
nhiêu người được kết nối,... không thể 
làm được.

- Với Add-In A-Tools cho phép 
soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua 
mạng. Công cụ này cho phép người 
dùng quản trị dữ liệu Excel qua mạng 
một cách mạnh mẽ, có thể kết nối các 
bảng tính, vùng dữ liệu qua TCP/IP 
(không phải share full thư mục), quản 
trị các kết nối tới vùng dữ liệu, phân 
quyền cho từng nhóm người dùng, khi 
dữ liệu tại một máy thay đổi thì các máy 
khác trong mạng được cập nhật ngay 
lập tức (sau khoảng ~ 1 mili giây).

- Truy vấn dữ liệu động trong 
bảng tính: Tạo bảng dữ liệu động bởi 
việc sử dụng các hàm với ngôn ngữ 
truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) T-SQL. 
Cho phép kết nối với các CSDL 
bên trong và bên ngoài như Excel, 
Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, 
Firebird,… vào bảng tính Excel. Với 
công cụ SQL Builder sẽ giúp người 
dùng tạo công thức truy vấn dữ liệu 
một cách dễ dàng và hiệu quả. Người 
dùng có thể tạo ra những báo cáo 
trong bảng tính Excel có độ phức tạp 
cao, được lọc theo nhiều điều kiện, 
liên kết với các nguồn dữ liệu khác 
nhau, đảm bảo độ chính xác, ổn định 
và tốc độ xử lý nhanh.

2. Hàm BS_SQL
- Hàm BS_SQL trong A-Tools là 

một hàm đa năng và rất đặc biệt. Kết 
quả trả về của hàm là một bảng dữ 
liệu được lọc theo các điều kiện phức 
tạp, dữ liệu được móc nối với nhau 
mà nguồn dữ liệu có thể từ nhiều loại 
CSDL khác như đã trình bày ở phần 
trên. Chỉ cần một hàm BS_SQL, người 
dùng có thể tạo ra các loại báo cáo động 
trong Excel với tốc độ nhanh dù dữ liệu 
nhiều, chính xác cao.

- Cấu trúc hàm BS_SQL
= BS_SQL(SQL [,OPTIONS]) 
CTRL +SHIFT + ENTER
+ SQL: Là một chuỗi khai báo câu 

lệnh truy vấn dữ liệu theo ngôn ngữ 
T-SQL. T-SQL là một ngôn ngữ chuẩn 
truy vấn CSDL mà các hệ quản trị 
CSDL thường dùng như: MS Access, 
Foxpro, dBASE, SQLServer, Oracle, 
MySQL, Excel,… Câu lệnh SQL trong 
hàm BS_SQL đƣợc phối hợp thêm 
các hàm A-Tools tạo thêm: RECNO, 
CELL, RANGE, DATA, GetOnce, 
FORMULA, FieldIf, VTC,…Nhờ phối 
hợp các hàm này trong khai báo SQL, 
hàm BS_SQL có thể trả về kết quả rất 
linh động, đáp ứng các yêu cầu phức 
tạo trong làm báo cáo chi tiết, báo cáo 
tổng hợp trong Excel.

+ OPTIONS: Là tham số tuỳ chọn 
(có thể không có), tham số này là một 
chuỗi, cho phép khai báo thêm các 
thuộc tính cho hàm, các thuộc tính 
đƣợc ngăn cách nhau bởi dấu chấm 
phảy (;). Nếu không có tham số này, 
hàm BS_SQL sẽ truy vấn dữ liệu trong 
chính tập tin Excel đang mở hiện tại 
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với các thuộc tính ngầm định và trả về 
bảng kết quả lọc. Các tham số sử dụng 
trong OPTIONS bao gồm:

DBKEY, HR, NAME, 
AUTONAMES, INSERT, 
SERVERSOURCE. Có thể lập trình 
các macro trong VBA để chạy trong 
các sự kiện của hàm BS_SQL, khai 
báo chạy các macro thực hiện trong 
tham số OPTIONS. Các tham số gồm: 
OnBeforeUpdate, OnAfterUpdate, 
OnDblClick, OnSelectionChange, 
OnGetValue.

+ Khi viết câu lệnh SQL không viết 
quá 255 ký tự, phải đảm bảo theo thứ tự:

SELECT-
>FROM>WHERE>GROUP BY-
>HAVING->ORDER BY

Lưu ý:
 Nếu sửa thì chỉ được chọn duy 

nhất một ô.
Là công thức mảng ({=Công 

thức}), để chạy công thức nhấn 
CTRL+SHIFT+ENTER.
 Để xoá công thức 

mảng, chọn toàn bộ vùng công 
thức rồi nhấn phím DELETE. 
 Nếu không muốn thực hiện nhấn 
phím ESC để hủy việc sửa.

1. Ý nghĩa một số từ khóa
SELECT select_list select_list: 

Danh sách các cột trong bảng dữ liệu 
“table_source”, cũng có thể là danh 
sách các giá trị được phân cách bởi 
dấu “,”

WHERE
WHERE search_condition search_

condition: là điều kiện – biểu thức logic/
so sánh. Các bản ghhi được lọc ra nếu 

biểu thức so sánh trả về TRUE. Theo 
T-SQL/A-Tools Nếu giá trị so sánh là 
văn bản thì phải đặt trong hai dấu nháy 
đơn ( ‘ ) trong Excel là nháy kép “”

Các toán tử so sánh là: > , >= , < 
, <= , <> , = , LIKE , IN, BETWEEN 
Khi so sánh tập ký tự bất kỳ ta dùng 
ký tự % , ký tự này dùng với toán tử là 
LIKE Toán tử kết hợp logic: AND , OR 
, NOT

CELL: Lấy giá trị tại một ô hoặc 
NAME trong bảng tính Hàm CELL lấy 
giá trị tại địa chỉ ô chỉ định. Hàm CELL 
giúp ta xây dựng công thức SQL tham 
chiếu tới giá trị của một ô trong bảng 
tính, đây là điều kiện làm cho báo cáo 
động. Khi thay giá trị ở ô đƣợc tham 
chiếu, đặt con trỏ tại vùng công thức 
BS_SQL nhấn CTRL+SHIFT+A để 
cập nhật.

CELL(AddressCell[,ValueType 
[,DateFmt] ] ) Nhận giá trị tại địa chỉ 
“AddressCell” trong bảng tính.

RANGE: Lấy giá trị tại một ô hoặc 
NAME trong bảng tính Hàm RANGE 
lấy giá trị tại địa chỉ ô chỉ định. Hàm 
RANGE giúp ta xây dựng công thức 
SQL tham chiếu tới địa chỉ của một ô 
trong bảng tính, đây là điều kiện làm 
cho báo cáo động. Hàm RANGE được 
chuyển hóa thành công thức ghép chuỗi 
trong Excel. Khi thay giá trị ở ô được 
tham chiếu thì vùng công thức BS_
SQL tự động cập nhật. Hàm RANGE 
cách dùng giống hàm CELL, nhưng 
hàm RANGE thì bị chuyển hóa và làm 
cho công thức BS_SQL tự động cập 
nhật. Cấu trúc: RANGE(AddressCell 
[,ValueType [,DateFmt] ] ) 



THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 Số 16 - Tháng 3/2019 . 71

Nhận giá trị tại địa chỉ “AddressCell” 
trong bảng tính

AddressCell là địa chỉ ô.
DATA: Lấy giá trị tại một vị trí của 

mảng kết quả Hàm DATA dùng sau từ 
khóa SELECT. Nhận giá trị tại vị trí 
dòng, cột của mảng hai chiều (2D), 
mảng này là mảng kết quả trả về của 
hàm BS_SQL. Số cột của nó tùy vào 
danh sách biểu thức liệt sau từ khóa 
SELECT.

 Cấu trúc hàm: data(Row,Col) Trả 
về giá trị tại dòng (Row) và cột (Col) 
trong mảng giá trị. Row, Col: là số 
nguyên dương (>=0) là giá trị dòng, cột 
hoặc các biến hệ thống dưới đây: 

+ PrevRow: Trả về dòng liền trước 
+ Row: Trả về dòng đang hoạt động 
+ PrevCol: Trả về cột liền trước 
+ Col: Trả về cột đang hoạt động 

Cấu trúc mảng kết quả trả về bởi hàm 
BS_SQL. Thứ tự dòng và cột trong 
mảng bắt đầu từ vị trí 0.

GETONCE: Lấy giá trị của biểu 
thức một lần ở dòng đầu trong mảng 
Hàm GetOnce dùng sau từ khóa 
SELECT. Nhận giá trị của biểu thức 
Expr một lần cho dòng đầu tiên của 
mảng giá trị. 

Cấu trúc hàm: GetOnce(Expr) 
Nhận giá trị trong biểu thức Expr. Nó 
chỉ nhận ở dòng đầu tiên trong mảng 
kết quả trả về bới BS_SQL.

IIF()
Cấu trúc hàm:
IIF(search_

condition,ValueTrue,[ValueFalse])
search_condition: Là biểu thức 

logic, cách dùng như sau mệnh đề 

WHERE ValueTrue: Là giá trị nếu 
kết quả của search_condition là đúng 
(True), ValueTrue có thể là tên cột 
trong table_source. 

ValueFalse:Là giá trị nếu kết quả 
của search_condition là sai (False), 
ValueFalse có thể là tên cột trong 
table_source.

Hàm iif() cụng giống như hàm if() 
trong Excel.

Tham số INSERT – Chèn và co 
giãn dòng

Cú pháp: INSERT=YES|NO
Nếu là YES, bảng kết quả được 

chèn vào ô hiện thời (các dữ liệu đứng 
sau sẽ bị đẩy xuống), NO thì bảng kết 
quả được ghi đè lên vùng dữ liệu nếu 
bị tràn. Nếu không khai báo tham số 
này, ngầm định hàm BS_SQL đặt 
INSERT=NO Khi tạo báo cáo bắt buộc 
phải đặt INSERT=YES . Mỗi sheet chỉ 
nên có một báo cáo!

Tham số HR – Bỏ dòng tiêu đề 
bảng kết quả 

Cú pháp: HR=YES|NO Nếu là 
YES (ngầm định), kết quả bảng dữ liệu 
có dòng tiêu đề, NO thì không có. Nếu 
không khai báo tham số này, ngầm định 
hàm BS_SQL đặt HR=YES

III. KẾT QUẢ
Phương pháp tạo báo cáo động 

trong Excel với hàm BS_SQL Phương 
pháp làm báo cáo của Excel là phải 
làm NHIỀU công thức gộp lại rồi 
copy. Phương thức làm báo của Add-
in A-Tools là chỉ cần làm MỘT công 
thức có hàm BS_SQL tạo ra một báo 
cáo. Vì một vài lý do khác nữa mà báo 
cáo tạo bởi hàm BS_SQL trong Add-in 
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A-Tools chạy nhanh và linh hoạt hơn 
cách làm Excel thông thường. Để học 
và nắm được cách làm tác giả thiết lập 
sổ quỹ tiền mặt với điều kiện sổ quỹ 
tiền mặt tự động cập nhật lại dữ liệu khi 

thay đổi ngày tháng. Dữ liệu chỉ mang 
tính chất minh họa.

3. Dữ liệu đầu vào:
Sheet Nhập nghiệp vụ phát sinh

NHẬP PHÁT SINH

Ngày ctừ Số CT Nội dung TKN  Mã TKN TKC Mã TKC Tiền
ngayct soct diengiai tkn  matkn tkc matkc sotien
01/01 NK01 Mua nvlc nhập kho 1521   331 LamSon  19,000,000 
01/01 HĐ19 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   331 LamSon  1,900,000 
01/01 PC01 Chi vc, bốc dỡ vật liệu 1521   1111    1,000,000 
01/01 HĐ67 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   1111      50,000 
01/01 UNC01 Trả nợ cho đv LamSon 331 LamSon 1121    40,000,000 
01/01 NK02 Mua (1000 kg) nvlp bằng tạm ứng 1522   141 NVB  3,000,000 
01/01 HĐ79 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   141 NVB   300,000 
02/01 NK03 Mua hàng G1 (4000kg) nhập kho 156   331 DuyLoi  28,400,000 
02/01 HĐ42 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   331 DuyLoi  2,840,000 
02/01 XK01 Xuất nvlc cho sx 621   1521    40,000,000 
02/01 XK01 Xuất nvl phụ cho sx 621   1522    2,480,000 
03/01 XK02 Xuất nhiên liệu cho sx 627   1523    2,000,000 
03/01 XK03 Giá vốn (8000kg) hàng G1 632   156    54,720,000 
03/01 PT01 Thu tiền bán hàng 1111   5111    80,000,000 
03/01 HĐ21 Thuế GTGT 1111   3331    8,000,000 
04/01 PC02 Nộp tiền vào ngân hàng 1121   1111    40,000,000 
04/01 XK04 Xuất kho phụ tùng để sửa chữa 627   1524     300,000 
04/01 XK05 Xuất kho d.cụ C2 cho bộ phận bh 641   153     600,000 
05/01 PC03 Chi tiền mặt để ứng lương 334   1111    15,000,000 
05/01 XK06 Xuất kho (2000m) hàng G2 gửi bán 157  DuyAn 156    24,000,000 
06/01 PC04 Chi tiền ĐT cho pxsx 627   1111     500,000 
06/01 PC04 Chi tiền ĐT cho bộ phận bán hàng 641   1111     400,000 
06/01 PC04 Chi tiền ĐT cho bộ phận qldn 642   1111    1,900,000 
06/01 HĐ56 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   1111     280,000 
07/01 KU01 Vay tiền trả nợ cho đv DuyLoi 331  DuyLoi 311    15,000,000 
07/01 NK04 Nhập kho (4500 m) hàng G2 156   331 DuyLoi  51,200,000 
07/01 HĐ34 Thuế GTGT được khấu trừ 1331   331 DuyLoi  5,120,000 
09/01 BPB01 Tiền lương nhân công trực tiếp 622   334    15,000,000 
09/01 BPB01 Tiền lương nv phân xưởng 627   334    3,000,000 
09/01 BPB01 Tiền lương nv bán hàng 641   334    2,000,000 
09/01 BPB01 Tiền lương nv qldn 642   334    5,000,000 
09/01 BPB01 Trích BHYT, XH, KPCĐ cho cnsx 622   338    2,850,000 
09/01 BPB01 Trích BHYT, XH, KPCĐ cho nvpx 627   338     570,000 
09/01 BPB01 Trích BHYT, XH, KPCĐ cho nvbh 641   338     380,000 
09/01 BPB01 Trích BHYT, XH, KPCĐ cho nvql 642   338     950,000 
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Bảng nghiệp vụ phát sinh
Sheet Số dư đầu kỳ

SỐ DƯ ĐẦU KỲ THEO TÀI KHOẢN

Mã TK Loại Số tiền
111 N     16,000,000 
1111 N     10,000,000 
1112 N      6,000,000 
112 N     87,200,000 
1121 N     70,000,000 
1122 N     17,200,000 
131 N     25,000,000 
141 N     3,800,000 
152 N     39,000,000 
1521 N     30,000,000 
1522 N      3,000,000 
1523 N      4,000,000 
1524 N      2,000,000 

Bảng số dư đầu kỳ 
Đặt tên vùng của bảng SDDK

4. Kết quả đạt được
Chỉ cần một công thức duy nhất tại ô B11 ta được Sổ quỹ tiền mặt.



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

74 . Số 16 - Tháng 3/2019

Số dư đầu kỳ sử dụng công thức 
Excel nâng cao:

=IFERROR(VLOOKUP(E6,sd
dk,3,0),0)

Để lấy dữ liệu Ngày CT, Số CT, 
Diễn giải, TKĐƯ, Thu, Chi, Tồn của 
TKN là 1111 hoặc TKC là 1111 từ 
sheet NHẬP PHÁT SINH

Tại ô B11 nhập công thức:
=Bs_Sql(B10&LEFT(E4,0)&LE

FT(E5,0)&LEFT(E6,0),»insert=yes;
hr=no») CTRL+SHIFT + ENTER

Để tránh trường hợp dữ liệu tại ô 
B11 vượt quá 255 kí tự nên tác giả tách 
công thức sang địa chỉ B10, và chỉ cần 
gọi B10 chúng ta sẽ lấy được nội dung 
công thức. 

Tương tự như vậy chúng ta có thể 
tùy biến ngày tháng theo ý muốn để lập 
sổ, hoặc chúng ta thay Sổ quỹ tiền mặt 

Địa chỉ B10 có nội dung như sau:
SELECT ngayct, soct, diengiai,ii

f(tkn=cell(E6),tkc,tkn),iif(tkn=cell(E
6),sotien,0),iif(tkc=cell(e6),sotien,0) 
,getonce(cell(H10))+data(row-1,6)+ 
data(row,4)-data(row,5) 

FROM data 
WHERE (tkn=cell(e6) or tkc 

=cell(e6)) and ngayct>=cell(e4) and 
ngayct<=cell(E5)

 
Bây giờ thay đổi dữ liệu 
  Từ ngày: 01/01
  Đến ngày: 03/01 
Tại sheet đó lập tức sổ trả về kết 

quả: 

thành Sổ tiền gửi ngân hàng, với TK là 
1121, trên cùng sheet đó cũng sẽ trả về 
kết quả như ta mong muốn.
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IV.  KẾT LUẬN
Ứng dụng Add-in A-Tools vào 

công việc thực tế, hệ thống hóa các 
bước thủ công thành tự động hóa. Tiết 
kiệm thời gian, nhân sự, chi phí và 
tăng hiệu quả cao trong công tác quản 
trị của công ty.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/

a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-
lieu-excel-qua-mang.html

2. Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 
Đại học công nghiệp Hà Nội (2006) biên tập bởi Tổ 
Hệ thống thông tin Đại học Công nghiệp Hà Nội.

3. http://tailieu.tv/tai-lieu/giao-trinh-add-in-
a-tools-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-
mang-21840/-tap
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 GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
MỨC SỐNG DÂN CƯ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2019-2020

ThS. Lê Thị Mỹ Tâm1

Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Mức sống dân cư luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của 
lịch sử và nhận thức của con người, nâng cao mức sống dân cư là tất yếu khách 
quan chính vì vậy bài viết tập trung vào giới thiệu cơ sở lý thuyết về mức sống dân 
cư, phân tích thực trạng mức sống dân cư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2018 từ đó 
đưa ra giải pháp nâng cao mức sống dân cư của tỉnh giai đoạn 2019-2020 nhằm 
thực hiện thành côngNghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và 
Nghị Quyết 26 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ 
An đến năm 2020.

Từ khóa: mức sống dân cư, thu nhập bình quân đầu người

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với quá trình phát triển kinh 

tế của cả nước, tỉnh Nghệ An trong 
những năm qua kinh tế phát triển nhanh 
chóng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình 
quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt 
khá 7,89% đã giúp Nghệ An có những 
thay đổi đáng kể về mặt xã hội, đời 
sống dân cư đã chuyển biến và phát 
triển tích cực. Nhiều phong trào xoá đói 
giảm nghèo, chính sách an dân, chương 
trình “năm không”, xoá đói giảm hộ 
nghèo, giải quyết việc làm cho người 
lao động, nâng cao chất lượng các hoạt 
động, y tế, văn hoá,... của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Nghệ An đang từng bước trở 
thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu so sánh 
với các tỉnh khác trong cả nước thì mức 
sống dân cư của tỉnh Nghệ An vẫn còn 
thấp và chênh lệch giàu nghèo giữa các 
tầng lớp dân cư cũng diễn ra khá phức 
tạp. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng mức 

sống dân cư và tìm ra giải pháp để nâng 
cao mức sống dân cư ở tỉnh Nghệ An là 
vấn đề cấp bách được đặt ra.

II. NỘI DUNG
1. Lý luận về mức sống dân cư 
1.1. Mức sống dân cư
Mức sống là một khái niệmrất phức 

tạp và phong phú. Hiện nay có nhiều 
định nghĩa khác nhau về mức sống.

Theo Đại từ điển Tiếng Việt, (1994) 
cho rằng: Mức sống là khái niệm chỉ 
mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất 
và tinh thần. Mức sống được thể hiện 
ở khối lượng các dịch vụ, vật phẩm kể 
từ loại thiết yếu nhất về ăn, ở, mặc, đi 
lại, bảo vệ sức khoẻ, …cho tới những 
nhu cầu cao nhất liên quan tới việc thoả 
mãn các đòi hỏi về tinh thần, đạo đức, 
thẩm mỹ. 

Theo Từ điển từ và ngữ Việt Nam, 
(2006): Mức sống là điều kiện cao hay 
thấp của mức sinh hoạt hằng ngày.
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Theo Các Mác: “Mức sống không 
chỉ là sự thỏa mãn những nhu cầu của 
đời sống vật chất mà cả các nhu cầu 
nhất định được sản sinh ra bởi chính 
những điều kiện mà trong đó con người 
đang sống và trưởng thành”.

Tổng hợp những khái niệm trên, 
chúng ta có thể quan niệm về mức sống 
dân cư là sự thoả mãn những nhu cầu về 
mặt vật chất, tinh thần của con người, 
mức sống càng cao thì con người càng 
có nhiều khả năng lựa chọn việc phát 
triển cá nhân và hưởng thụ các giá trị 
vật chất và tinh thần mà xã hội tạo ra. 
Vấn đề nâng cao mức sống của người 
dân trên cơ sở tăng thêm hiệu quả sản 
xuất bằng mọi cách được xem là nhiệm 
vụ chủ yếu hiện nay.

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư
- GRDP và GRDP bình quân đầu 

người
Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 

là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ 
cuối cùng được tạo ra của tất cả các 
đơn vị thường trú trong nền kinh tế của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
trong một khoảng thời gian nhất định 
thường là một năm.

GRDP bình quân đầu người của 
một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc 
trung ương tại một thời kỳ nhất định 
là giá trị nhận được khi lấy GRDP của 
tỉnh, thành phố này tại thời kỳ đó chia 
cho dân số của nó cũng tại thời kỳ đó. 
GRDP bình quân đầu người thường 
được dùng để so sánh, phân tích sự 
thay đổi mức sống dân cư ở các tỉnh 
thành phố trực thuộc trung ương của 
một quốc gia.

- Thu nhập hộ gia đình là toàn bộ 
số tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các 
thành viên của hộ nhận được trong một 
thời gian nhất định, bao gồm: (1) Thu 
từ tiền công, tiền lương; (2) Thu từ sản 
xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (đã trừ 
chi phí sản xuất và thuế sản xuất); (3) 
Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông, 
lâm nghiệp, thuỷ sản (đã trừ chi phí sản 
xuất và thuế sản xuất); (4) Thu khác 
được tính vào thu nhập (không tính tiền 
rút tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần tuý, 
thu nợ và các khoản chuyển nhượng 
vốn nhận được).

- Thu nhập bình quân đầu người 
của hộ gia đình bằng tổng thu nhập của 
hộ gia đình trong năm chia cho tổng số 
thành viên của hộ gia đình.

- Chi tiêu hộ gia đình là tổng số 
tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các 
thành viên của hộ đã chi cho tiêu dùng 
trong một thời gian nhất định, bao gồm 
cả tự sản, tự tiêu về lương thực, thực 
phẩm, phi lương thực, phi thực phẩm 
và các khoản chi tiêu khác (biếu, đóng 
góp...). Các khoản chi tiêu của hộ 
không bao gồm chi phí sản xuất, thuế 
sản xuất, gửi tiết kiệm, cho vay, trả nợ 
và các khoản chi tương tự.

- Chi tiêu bình quân đầu người 
của hộ gia đình là toàn bộ số tiền và 
giá trị hiện vật mà hộ gia đình và các 
thành viên của hộ đã chi cho tiêu dùng 
bình quân cho một người trong một 
thời gian nhất định.

1.3. Thực trạngmức sống dân cư tỉnh Nghệ 
An giai đoạn 2017-2018

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 
năm 2018 theo giá so sánh 2010 ước 
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đạt 80.971 tỷ đồng, tăng 8,77% so với 
năm 2017, trong đó khu vực nông, 
lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 16.802 
tỷ đồng, tăng 5,04%; khu vực công 
nghiệp – xây dựng 24.615 tỷ đồng, 
tăng 15,04%; khu vực dịch vụ 35.649 
tỷ đồng, tăng 6,96% và thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản phẩm 3.906 tỷ đồng tăng 

Trong 8,77% mức tăng trưởng 
chung, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy 
sản đã đóng góp 1,08 điểm %; khu vực 
công nghiệp – xây dựng đóng góp 4,32 
điểm % (trong đó ngành công nghiệp 
đóng góp 3,26 điểm %); khu vực dịch 
vụ đóng góp 3,12 điểm % và thuế sản 
phẩm đóng góp 0,25 điểm %.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy 
sản tăng khá với mức tăng 5,04% cao 
hơn mức tăng của năm 2017 (4,33%) 
trong đó ngành nông nghiệp chiếm 
tỷ trọng hơn 78% của toàn khu vực 
tăng 3,51% do sản phẩm cây lâu năm 
đều tăng hơn cùng kỳ năm trước như 
cam tăng 16,37%, bưởi tăng 10,2%, 
chè búp tăng 6,82%… và ngành chăn 

4,96%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 
nay cao hơn tốc độ tăng của năm 2017 
(8,25%). Khu vực nông, lâm nghiệp, 
thủy sản và khu vực công nghiệp, xây 
dựng tăng cao hơn năm 2017; tuy nhiên 
khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm có mức tăng thấp hơn 
năm 2017.

nuôi phát triển mạnh, sản lượng xuất 
chuồng tăng như trâu xuất chuồng 
tăng 5,42%, bò xuất chuồng tăng 
7,51%, gà xuất chuồng tăng 8,61%, 
do đó giá trị tăng thêm của ngành 
nông nghiệp tăng khá. Ngành lâm 
nghiệp và Thủy sản cũng có mức 
tăng khá cao, trong đó ngành lâm 
nghiệp tăng 10,98% do trong kỳ sản 
lượng lâm sản khai thác tăng cao (sản 
lượng gỗ tăng 19,44%) so với năm 
trước và ngành thủy sản tăng 11,39% 
do sản lượng khai thác tăng mạnh 
(sản lượng thủy sản tăng 10,73%). 
Cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp, 
thủy sản chuyển dịch theo hướng 
giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)
(Theo giá so sánh 2010)

 Năm 2017
(Tỷ đồng)

Năm 2018 
(Tỷ đồng)

So sánh 
với năm 
2017 (%)

Mức đóng 
góp vào 

tăng trưởng 
chung (%)

Tổng số 74.442 80.971 108,77 8,77

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản 15.996 16.802 105,04 1,08

- Công nghiệp, xây dựng 21397 24.615 115,04 4,32

- Dịch vụ 33.329 35.649 106,96 3,12
- Thuế sản phẩm trợ cấp sản phẩm 3.960 104,96 0,25

Nguồn: Cục thống kê Nghệ An
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trọng lâm nghiệp và thủy sản; nông 
nghiệp giảm từ 79,02% năm 2017 
xuống còn 78,16% năm 2018; lâm 
nghiệp tăng từ 9,32% lên 9,56%; 
thủy sản tăng từ 11,66% lên 12,28%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng 
giá trị tăng thêm tăng 15,04% so với 
cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 
của năm 2017 (13,5%), trong đó ngành 
công nghiệp tăng 18,78% cao hơn năm 
2017 (15,89%) do trong kỳ có bổ sung 
thêm một số nhà máy điện mới như 
Bản Ang, Chi Khê vào những tháng 
cuối năm cùng với phát huy tốt công 
suất của nhà máy Tôn Hoa sen Đông 
Hồi, Xi măng Đô Lương, các nhà máy 
Thủy điện, sữa TH, đường kính nên giá 
trị tăng thêm của ngành công nghiệp 
đạt khá. Cùng với ngành xây dựng 
phát triển khá nên giá trị tăng thêm của 
ngành này đã tăng 9,33%.

Khu vực dịch vụ vẫn phát triển bình 
thường so với cùng kỳ năm trước do 
tổng mức bán lẻ hàng hóa, luân chuyển 
hành khách, dịch vụ lưu trú và ăn uống 
đều tăng khá, ngân hàng hoạt động 
có hiệu quả hơn, nợ xấu giảm, những 
người làm công ăn lương được tăng 
lương cơ sở từ 1/7/2018. Do đó mức 
tăng của khu vực này ước đạt 6,96% 
(năm 2017 tăng 7,14%). Trong đó giá 
trị tăng thêm của ngành bán buôn, bán 
lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô tăng 10,17%; 
vận tải kho bãi tăng 8,00%; dịch vụ lưu 
trú và ăn uống tăng 8,76%; thông tin 
và truyền thông tăng 7,98%; tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,84%; giáo 
dục đào tạo tăng 7,24%; y tế và hoạt 
động cứu trợ xã hội tăng 7,02%...

Thuế sản phẩm tăng thấp với mức 
tăng 4,96% do nhiều lĩnh vực thuế đạt 
thấp như thu từ doanh nghiệp trung 
ương quản lý giảm 9,38%, thu từ 
doanh nghiệp địa phương quản lý giảm 
2,93%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài giảm 26,86% và thu từ 
khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 
chỉ tăng 3,78%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 
2018 ước đạt 38triệu đồng/người/năm, 
tăng bình quân 11,3%/năm so với năm 
2017. Thu nhập bình quân đầu người ở 
cả khu vực thành thị và nông thôn đều 
tăng, nhưng ở khu vực thành thị mức 
tăng lớn hơn ở khu vực nông thôn, điều 
này làm cho khoảng cách thu nhập giữa 
thành thị và nông thôn được nới rộng. 
Thu nhập ở khu vực thành thị năm 
2017theo giá hiện hành ước đạt 79,74 
triệu đồng, tăng bình quân 17,27%/năm, 
sau khi loại trừ giá thì thu nhập bình 
quân đầu người khu vực thành thị còn 
tăng 8,06%; thu nhập ở khu vực nông 
thôn ước đạt 28,1 triệu đồng, tăng tăng 
bình quân 13,33%/năm, sau khi loại trừ 
giá thì thu nhập bình quân đầu người 
khu vực nông thôn còn tăng 4,43%.

Thu nhập bình quân đầu người

 

Năm 
2017
(Triệu 
đồng)

Năm 
2018
(Triệu 
đồng)

Tốc độ 
tăng bình 
quân năm 

(%)
Thu nhập bình quân đầu người 34,14 38 11,3
Chia theo thành thị, nông thôn
Thành Thị 68 79,74 17,27
Nông thôn 24,8 28,1 13,33
Nguồn: Cục thống kê Nghệ An

Công tác xóa đói giảm nghèo, giải 
quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm còn 5,54%; an sinh 
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xã hội được đảm bảo. An ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. Đến ngày 31/10/2018 toàn tỉnh 
có 2.789.745 người tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN và toàn tỉnh Nghệ An có 
181 xã và 8 thôn, bản được công nhận 
nông thôn mới.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 
4,67%,Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 
5 năm 2018 tăng 0,66% so với tháng 
trước, tăng 3,13% so với tháng 12/2017 
và tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 
trước. Có 7/11 nhóm hàng hóa dịch vụ 
so với tháng trước có chỉ số giá tăng đó 
là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 
tăng 0,84% (lương thực tăng 0,19%, 
thực phẩm tăng 1,20% chủ yếu do thịt 
lợn tăng 3,96%, thủy hải sản tươi sống 
tăng 2,11%); nhóm giao thông tăng 
1,71% do giá xăng dầu tăng 4,23%; 
nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 
0,89% (do mua sắm thiết bị nghe nhìn 
tăng để phục vụ World cup, khách sạn, 
nhà nghỉ tăng 2,14%);…4/11 nhóm 
hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm 
như nhóm may mặc, mũ nón, dày dép 
giảm 0,37%; nhóm hàng hóa và dịch 
vụ khác giảm 0,26%. Mức sống của 
người dân trong tỉnh đã nâng lên, cán 
bộ công nhân viên chức đều được trả 
lương, thưởng đầy đủ, đúng kỳ. Thu 
nhập của công nhân tùy thuộc vào 
kết quả sản xuất kinh doanh của từng 
doanh nghiệp, mức lương bình quân 
của người lao động trong doanh nghiệp 
từ 5-5,8 triệu đồng/tháng. Đối với hộ 
sản xuất nông nghiệp do thời tiết năm 
nay không được thuận lợi nhưng do sự 
chủ động của bà con nông dân nên sản 

xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch 
đề ra, do đó đời sống của nhân dân 
cũng được cải thiện hơn nên tính đến 
thời điểm 15/12/2018 trên địa bàn tỉnh 
không còn hộ đói.

Cơ cấu chi tiêu của các hộ gia đình 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì chi tiêu 
cho đời sống chiếm hơn 90% tổng chi 
tiêu, tỷ trọng chi tiêu cho ăn uống trong 
chi tiêu cho đời sống là một chỉ tiêu tốt 
để đánh giá mức sống cao hay thấp. Ở 
tỉnh Nghệ An tỷ trọng này dao động 
từ 48,02% năm 2014 và 50,09% năm 
2017. Khi mức sống được cải thiện thì 
chi tiêu cho nhu khác như: may mặc, 
nhà ở, đi lại, mua sắm đồ dùng,... ngày 
càng tăng lên.

Năm 2018 kinh tế - xã hội tỉnh nhà 
mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
nhưng vẫn có bước phát triển và giá cả 
của hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ 
tăng vừa phải, nên nhìn chung đời sống 
của các tầng lớp dân cư được cải thiện 
hơn tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 
nhất là những người làm công ăn lương 
và những người thu nhập thấp.

1.3. Giải pháp nâng cao mức sống dân cư 
tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đề ra từ nay 
cho đến năm 2020, Tốc độ tăng tổng 
sản phẩm nội tỉnh GRDP bình quân giai 
đoạn 2019-2020 là 11%.Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 70-75 triệu đồng/
người/năm, Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm 
nghiệp, thủy sản 18-20%; công nghiệp 
– xây dựng 40-41%; dịch vụ 40-41%.
Các ngành và toàn dân tỉnh Nghệ An 
cần chú trọng thực hiện một số giải 
pháp chủ yếu sau đây:
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Thứ nhất, thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Khuyến khích 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh xây 
dựng mô hình sản xuất theo hướng 
liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia 
đình với doanh nghiệp, với thị trường 
để đưa nông nghiệp lên quy mô lớn, 
giá trị gia tăng cao.

Thứ hai, thực hiện tái cơ cấu công 
nghiệp, tập trung phát triển các sản 
phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh 
tranh. Phát triển các ngành công 
nghiệp có hàm lượng khoa học công 
nghệ, giá trị gia tăng, thúc đẩy công 
nghiệp phụ trợ.

Thứ 3, triển khai có hiệu quả các 
chương trình xúc tiến thương mại, đầu 
tư, du lịch. Phát triển các ngành dịch 
vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng như 
du lịch, viễn thông, công nghệ thông 
tin, tài chính, ngân hàng... Tăng cường 
công tác tuyên truyền, quảng bá, tiếp 
thị để nâng cao vị thế và uy tín của các 
sản phẩm hàng hóa.

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ các 
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, các doanh nghiệp sử dụng 
công nghệ tiên tiến. Chủ động tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế phát triển. 
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ Doanh nhân 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 
nhập hiện nay.

Thứ năm, tăng cường huy động 
nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu 
tư phát triển. Khuyến khích và tạo điều 
kiện cho các thành phần kinh tế tham 
gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
nhất là khu vực nông nghiệp, nông 
thôn. Thúc đẩy mạnh các hình thức đầu 
tư ngoài ngân sách nhà nước để tăng 
nguồn lực đầu tư toàn xã hội, kết hợp 
với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư, 
đầu tư công.

Thứ sáu, mở rộng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh tế đối ngoại, liên 
kết phát triển. Tiếp tục tăng cường các 
biện pháp vận động tài trợ vốn ODA, 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải 
pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA. 
Đẩy mạnh thu hút và nâng cao chất 
lượng các dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI).

Thứ bảy,phát triển toàn diện các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an 
sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo.

III. Kết luận
Căn cứ vào các chỉ tiêu trên, qua 

phân tích thực trạng ta thấy được 
mức sống dân cư tỉnh Nghệ An đã 
có những thay đổi đáng kể về mặt 
kinh tế cũng như xã hội, thu nhập 
bình quân đầu người tăng, đời sống 
dân cư từng bước được cải thiện rõ 
rệt, sự phát triển về kinh tế - xã hội 
đã hình thành nên một làn sóng tiêu 
dùng các nhu cầu ngày càng cao. 
Tuy nhiên mức sống đó vẫn còn thấp 
so với các tỉnh và mức sống trung 
bình của cả nước. Vậy để thực hiện 
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thành công theo Nghị quyết Đại hội 
đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII 
đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 là 
“... phát huy nội lực, đẩy mạnh thu 
hút ngoại lực, xây dựng tỉnh Nghệ 
An trở thành tỉnh khá trong khu vực 
phía Bắc... đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân được nâng cao...”. 
thì các cấp các ngành phải chú trọng 
các giải pháp nâng cao mức sống dân 
cư trong toàn tỉnh.
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VẬN DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ, VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LÝ THUYẾT
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

ThS Hồ Chí Quý
Khoa Cơ sở, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Để có thể truyền đạt cho sinh viên hiểu rõ những nội dung trong môn 
Giáo dục quốc phòng an ninh như giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của cha ông ta hiệu quả, thì qua các bài giảng lý thuyết 
giáo viên phải biết lồng ghép các tư liệu lịch sử, văn học một cách khéo léo để bài 
giảng trở nên sinh động, cuốn hút, tránh gây nhàm chán cho người học. Qua bài 
giảng giáo viên phải gây được hứng thú cho sinh viên, giúp sinh viên có cảm xúc 
mạnh mẽ, cảm thấy tự hào truyền thống của dân tộc, tự tin vào nền quốc phòng 
toàn dân, vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục quốc phòng - an ninh là 

một nội dung quan trọng và thường 
xuyên trong xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, nền an ninh nhân dân và là 
một nội dung của giáo dục quốc dân. 
Giáo dục quốc phòng - an ninh cùng 
với các môn học khác góp phần giáo 
dục toàn diện cho sinh viên, tạo điều 
kiện cho sinh viên tu dưỡng phẩm chất 
đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để 
sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, công cuộc cải cách giáo 
dục đang diễn ra trên khắp cả nước đòi 
hỏi đồng thời cải cách về hệ thống giáo 
dục, nội dung và phương pháp dạy học 
nói chung với tất cả các môn học, trong 
đó có môn GDQP - AN.

Việc sử dụng một số tư liệu lịch 
sử và văn học vào trong quá trình dạy 
học đã đem lại những kết quả khả 

quan, làm cho giờ học trở nên sôi nổi, 
sinh động và chất lượng hơn. Đối với 
việc học lý thuyết môn GDQP - AN, 
trong quá trình dạy học việc đưa một 
số tư liệu lịch sử và văn học vào làm 
cho giờ học đối với sinh viên không 
cảm thấy nhàm chán, ngược lại sẽ tạo 
cho giờ học sinh động và thực tế hơn, 
sinh viên bị lôi cuốn vào bài học và 
sẽ hiểu sâu nhớ kỹ hơn nhờ những tư 
liệu sinh động đó. Nhưng điều quan 
trọng là người giáo viên lồng ghép 
những tư liệu đó vào bài học như thế 
nào cho logic, không bị rời rạc và xa 
rời bài học.

II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử 

dụng tư liệu lịch sử, văn học trong dạy học lý 
thuyết GDQP - AN

1.1 Cơ sở lý luận
Quá trình dạy học là một thể thống 

nhất giữa hoạt động dạy của người giáo 
viên và hoạt động học của sinh viên. 
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Người giáo viên với hoạt động dạy có 
chức năng điều khiển, lãnh đạo hoạt 
động của sinh viên, đảm bảo cho sinh 
viên thực hiện đầy đủ và có chất lượng 
những yêu cầu đã được quy định phù 
hợp với mục đích giáo dục và đào tạo. 
Sinh viên vừa là đối tượng của hoạt 
động dạy vừa là chủ thể của hoạt động 
nhận thức nhằm lĩnh hội những tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo, những hình thức 
hành vi và những dạng hoạt động nhất 
định. Việc đưa thêm các tư liệu vào bài 
giảng sẽ làm cho sinh viên dễ dàng tiếp 
cận nhận thức và lĩnh hội tri thức nhanh 
hơn, sinh viên hiểu sâu và giờ học cũng 
sinh động hơn nhiều. Hoạt động nhận 
thức trong quá trình giảng dạy dựa trên 
cơ sở của lý luận nhận thức mà triết học 
đã xây dựng nên. 

Con đường nhận thức thế giới 
đi từ trực quan sinh động, bằng cảm 
giác, tri giác cảm tính. Sự vật hiện 
tượng tác động vào các giác quan sản 
sinh trong óc con người cảm giác, tri 
giác, sau đó hình thành biểu tượng. Đi 
theo logic của con đường nhận thức, 
để người học có thể lĩnh hội kiến thức 
một cách tốt nhất, trong quá trình 
giảng dạy, phải tìm ra điểm xuất phát 
của mỗi giai đoạn những dấu hiệu, 
những sự kiện, những tiền đề, những 
khái niệm, những học thuyết, những 
quan sát của những cái đơn nhất, cái 
cụ thể đến cái chung, cái trừu tượng. 
Nghĩa là, trong quá trình giảng dạy 
phải làm cho sinh viên được nghe, 
được nhìn thấy những cái cần học, 
giúp cho việc tiếp thu nội dung được 
sâu sắc. 

1.2 Cơ sở thực tiễn
Vấn đề sử dụng tư liệu lịch sử, văn 

học trong dạy học lý thuyết GDQP - AN 
là một khía cạnh của khoa học giáo dục, 
nó mang những nét đặc trưng riêng so 
với các môn học khác. Tư liệu sử dụng 
phải bám sát nội dung bài học, đơn giản 
dễ hiểu và sinh động. Đồng thời phải 
dựa vào các phương pháp nghiên cứu 
đặc trưng của khoa học giáo dục quân 
sự, để từ đó mang lại tính hiệu quả cao 
của việc sử dụng các tư liệu đó vào trong 
dạy học lý thuyết GDQP - AN.

Để giáo dục truyền thống của dân 
tộc ta trong đấu tranh dựng nước và 
giữ nước thì giáo viên phải đưa vào 
bài giảng những trận đánh lớn, những 
tấm gương anh hùng dân tộc, những 
bài thơ, bài hịch, lời kêu gọi của Bác 
Hồ...Để cho sinh viên cảm nhận và 
hiểu hơn sự mất mát đau thương trong 
chiến tranh mà nhân dân ta phải gánh 
chịu thì giáo viên có thể đưa ra một số 
hình ảnh, đoạn video clip minh chứng 
cụ thể... Để sử dụng các tư liệu muốn 
đạt hiệu quả cao và hoàn thiện thì cần 
phải bám sát thực tiễn giảng dạy và 
học tập môn GDQP - AN, đúc kết ra 
những kinh nghiệm thành công và thất 
bại trong việc sử dụng các tư liệu vào 
trong giảng dạy để tiếp tục cho quá 
trình giảng dạy tiếp theo.

2. Vận dụng tư liệu lịch sử, văn học trong 
dạy học lý thuyết GDQP - AN để đạt được hiệu 
quả cao

2.1 Các loại tư liệu lịch sử và văn học
* Tư liệu lịch sử 
Trước hết ta hiểu tư liệu lịch sử là 

dạng vật chất lưu giữ những thông tin 
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về quá khứ của quốc gia, của một vùng 
hay địa phương. Có nhiều cách để phân 
loại các tư liệu lịch sử, theo tôi các tư 
liệu đó có thể được phân thành các loại 
sau đây:

- Tư liệu thành văn: Các tác phẩm 
nghiên cứu về lịch sử ví dụ như những 
trận đánh chiến lược, nghệ thuật quân 
sự..., ngoài ra còn có các dạng tư liệu 
như văn bia, lời kêu gọi, hịch, nghị 
quyết...

- Tư liệu hiện vật: Là các hiện vật 
của quá khứ được lưu giữ như trống 
đồng, cọc sắt, cờ đỏ, súng, xe đạp thồ...

- Tư liệu ghi âm: Là những tư liệu 
được ghi âm và lưu giữ lại ví dụ như lời 
kêu gọi của Bác, Bác đọc tuyên ngôn 
độc lập,...

- Tư liệu hình ảnh, video clip: 
Tranh ảnh lịch sử có tính chất tư liệu, 
các thước phim tư liệu về lịc sử, chiến 
tranh...

* Tư liệu văn học
Giáo dục quốc phòng toàn dân là 

giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước 
của dân tộc nó cũng được thể hiện 
nhiều trong văn học, do đó văn học và 
quốc phòng có mối quan hệ mật thiết 
với nhau, và văn học được coi là lịch 
sử tinh thần.

- Văn học dân gian: Đó là gồm 
các tư liệu thơ, ca, truyền thuyết, 
các mẩu chuyện hay sự tích..., 
được lưu truyền trong dân gian 
cho đến ngày này và có liên quan 
đến nội dung giáo dục quốc phòng 
an ninh ví dụ như truyền thuyết 
thánh gióng, truyền thuyết con 
rồng cháu tiên...

- Văn học viết: Đây là loại tư liệu 
điển hình làm nổi bật nội dung yêu nước 
và tinh thần chống giặc ngoại xâm, và 
những nội dung khác liên quan đến 
GDQP. Có các loại như thơ, văn, tiểu 
thuyết, hịch. Ví dụ như bài thơ “thần” 
của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của 
Trần Quốc Tuấn, Bình ngô đại cáo của 
Nguyễn Trãi, hay tiểu thuyết Trước giờ 
nổ súng, Hòn đất...

2.2 Một số yêu cầu để vận dụng tư liệu 
lịch sử, văn học trong dạy học lý thuyết GDQP 
- AN đạt hiệu quả cao

- Phải quán triệt sâu rộng tầm quan 
trọng và nguyên tắc cơ bản nội dung 
chương trình của môn học này đối với 
cán bộ, giảng viên, sinh viên, mục đích 
là nhằm thay đổi quan điểm nhận thức 
và để thấy được tầm quan trọng của 
môn hoc GDQP - AN.

- Giáo viên phải nắm vững về 
chuyên môn và phương pháp giảng 
dạy, năng động và nhiệt tình, chịu khó 
tìm tòi đổi mới. 

- Bảo đảm tài liệu giảng dạy, nên 
có nhiều đầu sách để tham khảo về 
quân đội, về chiến tranh, tranh ảnh, 
video clip... làm tư liệu hỗ trợ đắc lực 
cho bài giảng. 

- Khi dạy phần lý thuyết giáo viên 
phải làm rõ ý nghĩa nguồn gốc của vấn 
đề, có lập luận chặt chẽ, bằng việc sử 
dụng các tư liệu lịch sử và văn học 
có liên quan đến nội dung để làm dẫn 
chứng minh họa cụ thể, không nói dài 
dòng, chung chung; phải gắn lý thuyết 
với thực tế, đó là những gương chiến 
đấu của quân và dân ta, những địa danh 
lịch sử, những loại vũ khí, thiết bị... 
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  - Xây dựng tính tự giác và tích cực 
trong quá trình học tập, tìm tòi nghiên 
cứu. Tính tự giác là cơ sở, là tiền đề 
để hình thành ở học sinh tính tích cực 
nhận thức, được thể hiện ở chỗ họ phải 
huy động ở mức độ cao các chức năng 
tâm lý, đặc biệt là chức năng tư duy. 

 - Căn cứ vào nội dung cụ thể của 
bài học, sau khi kết thúc bài giảng, giáo 
viên có thể dành thời gian thảo luận 
những vấn đề, những nội dung trọng 
tâm nhằm mở rộng kiến thức và củng 
cố kiến thức cho sinh viên. Đưa thêm 
các tư liệu lịch sử, văn học liên quan 
đến nội dung vào làm sinh động và sôi 
nổi hơn.

III. KẾT LUẬN
Trong công tác giảng dạy, việc sử 

dụng các tư liệu lịch sử, văn học vào 
trong dạy học lý thuyết sẽ giúp sinh 
viên nắm bắt được các kiến thức nhanh 

chóng và sâu sắc hơn, giúp các em 
hiểu rõ hơn về quá trình dựng nước và 
giữ nước của cha ông, những thế hệ đi 
trước, để họ thấm nhuần được đạo lý, 
truyền thống yêu nước và từ đó thấy 
được mình phải làm gì để xứng đáng 
với thế hệ đi trước. Giờ học sẽ trở nên 
sôi nổi và sinh động hơn, sinh viên dễ 
dàng tiếp cận với kiến thức thông qua 
các tư liệu đó.
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MCMIX-PRO TRONG VIỆC BIÊN SOẠN,
TRỘN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

ThS. Cao Thị Phương Thảo
Khoa cơ sở - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Phần mềm McMIX-Pro có rất nhiều chức năng. McMIX-Pro cho 
phép giáo viên nhập câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng trực tiếp hoặc import 
từ file word hoặc từ bản sao lưu được xuất (export) trước đó. Mỗi câu hỏi trong 
đề thi cho phép gán vào chuyên đề (hay chủ đề) với mức năng lực nhận thức (rất 
dễ, dễ, trung bình, khó và rất khó). McMIX-Pro cho phép chỉnh sửa câu hỏi trong 
ngân hàng về nội dung, đáp án, mức độ nhận thức hay chủ đề. Cho phép in các 
câu hỏi trong ngân hàng ra file word. Sao lưu (export) các câu hỏi trong ngân 
hàng để lưu trữ hoặc để chia sẻ dữ liệu câu hỏi cho giáo viên khác cũng đang 
dùng McMIX-Pro. Có thể tạo đề gốc từ ngân hàng câu hỏi thủ công (chọn câu 
hỏi trong ngân hàng) hoặc tự động thông qua ma trận được định nghĩa khi làm 
đề. McMIX-Pro còn có thể lấy từ đề gốc để cho phép xáo ra đề hoán vị không 
giới hạn hạng số mã đề...

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo xu hướng chung hiện nay, đối 

với đại đa số các môn học, việc đánh giá 
kết quả học tập của người học chuyển 
dần từ hình thức thi trắc nghiệm tự luận 
sang trắc nghiệm khách quan. Mỗi hình 
thức thi có những ưu nhược điểm khác 
nhau. Tồn tại lớn nhất của hình thức 
thi trắc nghiệm khách quan là việc ra 
đề. Để ra một đề thi trắc nhiệm khách 
quan chúng ta mất khá nhiều thời gian 
để soạn đề, trộn đề và làm đáp án.

Hiện nay, trong trường ta, hầu hết 
giáo viên tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, đề 
thi trắc nghiệm hoàn toàn dựa vào phần 
mềm Microsoft Word, kể cả khâu trộn 
đề. Đối với khâu trộn đề nếu chúng ta 
thực hiện bằng phương pháp “thủ công”, 
tức là kéo lê các câu hỏi, các lựa chọn 
để tạo ra các mã đề khác nhau thì rất tốn 
thời gian và làm việc phải rất tỉ mỉ. Nếu 
chúng ta không cẩn thận, kiên trì thì đây 

là công đoạn tạo ra rất nhiều lỗi khi soạn 
đề thi trắc nghiệm khách quan.

Khắc phục hiện tượng trên, hiện 
nay thị trường IT đã tạo ra rất nhiều các 
phần mềm quản lý đề thi trắc nghiệm 
như trắc nghiệm Phạm Trung, TN100, 
TestPro, In.Test, McMix. Tuy nhiên các 
phần mềm trắc nghiệm hỗ trợ word vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu về chuẩn 
xuất đề hoán vị cũng như không hỗ trợ 
quản lý ngân hàng câu hỏi. TestPro có 
hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi nhưng 
còn hạn chế trong định dạng file import 
chuẩn, chưa có phần sao lưu dữ liệu 
câu hỏi trong ngân hàng để khôi phục 
dữ liệu khi cần thiết (phần này rất quan 
trọng) cũng như xuất đề hoán vị chưa 
được đẹp và chuẩn. McMix là phần mềm 
trắc nghiệm quản lý đề gốc, đề chuẩn và 
đề hoán vị khoa học và xuất bản ra file 
word có định dạng đẹp và chuẩn nhất. 
Tuy nhiên không hỗ trợ phần mềm quản 
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lý ngân hàng câu hỏi mà chỉ hỗ trợ việc 
trộn, đảo đề gốc thành các đề hoán vị. 
Có lẽ McMix là phần mềm được giáo 
viên sử dụng nhiều nhất từ trước tới 
nay. Tháng 8-2018 phần mềm McMix 
đã được nâng cấp lên bản McMix-Pro 
có thêm chức năng quản lý ngân hàng 
câu hỏi trắc nghiệm. Với phiên bản này, 
giáo viên hoàn toàn xây dựng hệ thống 
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm làm tư 
liệu sử dụng trong việc làm đề thi, đề 

kiểm tra hay tài liệu, sách…có câu hỏi 
trắc nghiệm. Phần quản lý câu hỏi trắc 
nghiệm và làm đề từ ngân hàng có giao 
diện đơn giản, thao tác chủ yếu thông 
qua chức năng của chuột phải vào đối 
tượng nên dễ sử dụng với giáo viên.

II. NỘI DUNG
Trước tiên là tải bộ cài và cài đặt 

phần mềm McMIX-Pro. Ta có thể tải tại 
trang http://taimienphi.vn/download-
mcmix-8397/taive

Hình 1: Bộ cài đặt phần mềm McMix-Pro
Chọn Run xuất hiện hộp thoại:

Chọn Next, xuất hiện hộp thoại:
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Chọn Instal, phần mềm sẽ tự động cài đặt đến khi xuất hiện cửa sổ sau:

Chọn Finish, ta được giao diện của phần mềm McMix-Pro

Hình 2: Giao diện của phần mềm McMix-Pro
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 Cách sử dụng như sau: Mở phần mềm McMix-Pro, xuất hiện giao diện chính 
để làm đề. Để quản lý ngân hàng câu hỏi, ta nhấp chuột vào Quản lý môn học và 
ngân hàng câu hỏi, xuất hiện giao diện Danh mục môn học.

Trước hết ta nháy chuột phải để tạo môn học, chọn Thêm môn học, xuất hiện 
hộp thoại Thêm/ Sửa môn học (Hình 3):

Hình 3: Thêm/ Sửa câu hỏi
 

Nhập vào Mã môn và Tên môn rồi bấm nút Lưu (Ví dụ: Mã môn : TH, Tên Môn: 
Tin học). 

Để tạo ra nhiều chuyên đề cho môn học (Ví dụ: Tạo ra các chuyên đề cho môn 
Tin học). Bấm chuột phải tại Tên: Tin học => chọn Thêm đơn vị kiến thức (Hình 
4) xuất hiện cửa sổ (Hình 5): 

Hình 4: Danh mục thêm đơn vị kiến thức 

Hình 5: Cửa sổ Thêm / Sửa Đơn Vị Kiến Thức
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Bấm nút lưu => xuất hiện cửa sổ (Hình 6):

Hình 6: Cửa sổ Danh Mục Môn Học/Đơn Vị Kiến Thức
 

Mặc định, hệ thống sẽ tạo một mục là chưa phân loại. Nếu câu hỏi nào chưa phân 
loại được sẽ tự động cho vào mục này.

Tương tự, ta có thể thêm đơn vị kiến thưc bằng cách thực hiện như thao tác 
Thêm đơn vị kiến thức (Hình 7)

Hình 7: Cửa sổ sau khi thêm Danh mục môn học và Đơn vị kiến thức
Nếu cần sửa dữ liệu ta bấm chuột phải vào dữ liệu cần chỉnh sửa chọn Sửa 

thông tin.
Khi đã có các môn học và có các chuyên đề thì ta sẽ nhập các câu hỏi vào bằng 

cách như sau: Nháy chuột phải vào chuyên đề cần thêm câu hỏi chọn Ngân hàng 
câu hỏi (Hình 8)

Hình 8: Giao diện để thêm Ngân hàng câu hỏi
Xuất hiện giao diện để nhập câu hỏi (Hình 9)
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Hình 9: Giao diện để thêm câu hỏi
Tại đây có 2 chức năng: Thêm câu hỏi và Import câu hỏi. Chức năng Thêm 

câu hỏi sử dụng khi chưa có sẵn câu hỏi mà chúng ta phải gõ vào từ đầu. Chức 
năng Import câu hỏi là là chức năng lấy file câu hỏi đã có sẵn.

Ta chọn Thêm câu hỏi sẽ xuất hiện giao diện quen thuộc cho phép soạn câu 
hỏi (Hình 10)

Hình 10: Giao diện để gõ câu hỏi hoặc lấy câu hỏi từ file có sẵn
Tại đây, chúng ta có thể gõ trực tiếp câu hỏi vào hoặc chọn nút Import 

 để vào đường dẫn lấy file câu hỏi đã lưu. Yêu cầu bắt buộc về dạng 
câu hỏi như sau (Hình 11):

Hình 11: Ví dụ về cấu trúc dạng câu hỏi
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Yêu cầu về cấu trúc câu hỏi:
Kết thúc phần yêu cầu của câu hỏi là xuống dòng
Đáp án A rồi đến dấu «.» rồi dấu cách trống sau đó gõ đáp án. (Ví dụ: «A. Tối 

đa 256 ký tự»)
Tương tự các đáp án B. , C. , D… cũng như vậy.
Kết thúc câu là cú pháp [<BR>].
Thứ tự các câu hỏi không gõ câu 1, câu 2…mà để trống hoặc gõ [10001], 

[10002],…
Gạch chân dưới các đáp án . (Ví dụ: A)
Khi xuất hiện file câu hỏi chúng ta có thể chỉnh sửa rồi Lưu lại (Hình 12)

Hình 12: Cửa sổ cho phép thay đổi Đơn vị kiến thức và Độ khó
Tại Đơn vị kiến thức chọn mã Đơn vị kiến thức cần tạo đề. Chọn Độ khó rồi 

ấn Lưu (Hình 13)

Hình 13: Cửa sổ hiển thị về thuộc tính của Độ khó
Rồi chọn nút Thoát => xuất hiện giao diện (Hình 14)

Hình 14: Ví dụ về ngân hàng câu hỏi đã tạo
Hình 14 đã xuất hiện các thuộc tính của ngân hàng câu hỏi. Để sửa nội dung 

câu hỏi ta bấm đúp chuột vào câu hỏi cần sửa. Xuất hiện giao diện mới cho ta sửa 
nội dung câu hỏi, đáp án, đơn vị kiến thức, độ khó
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Để thay đổi các thuộc tính của câu hỏi. Chẳng hạn câu hỏi 2 cần thay đổi Độ 
khó là “Rất dễ” thì ta thực hiện như sau: Chọn câu hỏi 2, bấm chuột phải, chọn 
“Sửa thuộc tính câu hỏi” (Hình 15)

Hình 15: Cửa sổ Sửa thuộc tính câu hỏi
Tiếp theo, để in ngân hàng câu hỏi ta bấm chuột phải chọn “chọn tất cả” (Hình 16)

Hình 16: Cửa sổ chọn toàn bộ các câu hỏi
Tiếp tục bấm chuột phải rồi chọn “In” (Hình 17)

Hình 17: Lệnh In ngân hàng câu hỏi
Muốn in bao nhiêu câu hỏi thì ta chọn bấy nhiêu câu rồi ấn nút “In”.
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Như vậy, sau khi đã tạo ra Ngân hàng câu hỏi thì việc quản lý, chỉnh sửa các 
câu hỏi trong ngân hàng rất là đơn giản vì phần mềm này không hề có menu nào 
mà chỉ sử dụng bằng tính năng chuột phải để thực hiện tất cả các lệnh.

Từ ngân hàng câu hỏi chúng ta có thể xây dựng ma trận đề như sau (Hình 18)

Hình 18: Nút lệnh để tạo ma trận đề
Vào lệnh “Xem/Sửa ma trận đề” , bấm chuột phải trên giao diện chọn “Thêm 

ma trận” (Hình 19)

 
Hình 19: Lệnh thêm ma trận

Xuất hiện hộp “Thêm/Sửa ma trận” (Hình 20):

Hình 20: Hộp Thêm/ Sửa ma trận
Nhập Mã ma trận, Tên Ma trận và Số câu hỏi vào rồi bấm nút Lưu. Như vậy 

là đã tạo xong ma trận đề
Ngoài ra ra có thể sao lưu ma trận đề vừa thực hiện để sau này sử dụng hay 

để trao đổi thì ta sử dụng chức năng xuất ra file. ta chọn “Export ngân hàng câu 
hỏi” (Hình 21)
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Hình 21: Lệnh xuất ngân hàng câu hỏi ra file lưu
Xuất hiện hộp thoại (Hình 22):

Hình 22: Hộp thoại nhập tên file xuất
Đặt tên file tại Tên File xuất. Lưu vị trí file xuất tại Thư mục xuất. Chọn Lưu. 

Khi đó ta đã có file đuôi .MCX để lưu trữ hoặc gửi cho người khác sử dụng.
Chức năng tiếp theo của McMix-Pro là từ ngân hàng câu hỏi này chúng ta có 

thể làm đề một cách nhanh chóng.
Tại giao diện Quản lý kỳ thi bấm chuột phải chọn “Thêm Kỳ thi” (Hình 23)
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Hình 23: Lệnh thêm kỳ thi
Xuất hiện hộp Thêm/ Sửa kỳ thi, điền thông tin vào Mã kỳ thi và Tên Kỳ Thi 

rồi bấm nút Lưu (Hình 24)

   Hình 24: Hộp thoại thêm /sửa kỳ thi
Khi đã có Kỳ thi thì ta thêm môn cần thi bằng cách: bấm chuột phải vào khung 

Môn/ Đề thi bên phải và chọn Thêm môn/ đề thi chuẩn (Hình 25)

Hình 25: Lệnh thêm môn / đề thi chuẩn
Xuất hiện hộp thoại (Hình 26):



TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

98 . Số 16 - Tháng 3/2019

Hình 26: Hộp thoại Thêm/ Sửa Môn/ Đề thi chuẩn
Điền dữ liệu vào các hộp Mã môn/đề chuẩn, Tên môn/đề chuẩn,Thời gian 

làm bài, Câu bắt đầu, Môn học rồi bấm nút Lưu 

Tại đây ta có thể làm đề từ ma trận đã tạo trên . Ma trận đã tạo 
sẽ hiện ra (Hình 27)

Hình 27: Ma trận đề
Tại cửa sổ này ta có thể điều chỉnh lại ma trận theo ý mình và bấm nút Lưu ta 

được một số câu hỏi chọn cho đề thi đề như sau (Hình 28):
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Hình 28: Danh sách câu hỏi chọn khi tạo ma trận đề
Bấm vào nút Lưu ta lại có bảng Mã câu hỏi, Đáp Án, Hoán vị A, B,C, D 

cho đề thi. Tại cửa sổ này ta có thể định dạng trang cho đề thi bằng cách bấm vào 

nút  sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép ta định dạng đề trước khi in ra 
(Hình 29):

Hình 29: Hộp định dạng trang trước khi in
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III. KẾT QUẢ
Khi đã hoàn thành các bước tạo đề thi ta có thể chọn In đề gốc hoặc In đề 

chuẩn tại các nút sau (Hình 30):

Hình 30: Các nút chức năng để In đề

Nếu cần tạo đề hoán vị ta chọn nút . Chẳng hạn cần tạo 3 đề hoán 
vị ta chọn tạo 3 đề hoán vị sẽ được 3 mã đề như sau (Hình 31):

Hình 31: Mã đề sau khi hoán vị

Để in đề hoán vị ta chọn . Sau khi bấm chọn số mã đề cần in rồi 
ấn In đề hoán vị ta được đề in ra như sau (Hình 32)

Hình 32: Đề thi sau khi tạo
Tiếp theo là in đáp án cho từng mã đề. Ta chọn mã đề cần in đáp án rồi bấm vào 
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 sẽ được thông tin về đáp án của từng mã đề riêng biệt.

Hình 33: Đáp án đề thi hoán vị
Như vậy, chỉ từ các câu hỏi có sẵn kết hợp với phần mềm McMIX-Pro ta có thể 

tạo ra được ngân hàng câu hỏi cho các môn học, các chuyên đề khác nhau. Không 
những thế, mà còn có thể hoán vị ra các mã đề khác nhau để phục vụ cho việc ra 
đề trắc nghiệm một cách đơn giản

IV. KẾT LUẬN
McMIX-Pro là một phần mềm rất hữu ích cho giáo viên trong việc ra đề thi 

trắc nghiệm khách quan. Không những thế, McMIX-Pro còn cho phép định nghĩa 
các thành phần template, header, footer và bố trí đề thi một cách mỹ thuật để các 
đề thi hoán vị có thể sử dụng ngay sau khi tạo mà không cần sửa đổi gì thêm. Ưu 
điểm nổi trội của phần mềm nữa là nó có thể làm việc với mọi loại font có tiếng 
việt, đồng thời còn hỗ trợ các đề thi tiếng nước ngoài. Phần mềm không giới hạn 
về thời gian sử dụng, không giới hạn số lượng môn thi, đề thi.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.http://www.quangvanhai.net/2018/07/nhung-tinh-nang-cua-mcmix-pro.html
2. Chuyên gia về phần mềm trắc nghiệm www.phanmemgiaoduc.edu.vn
3. http://taimienphi.vn/download-mcmix-8397/taive
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BIỂU HIỆN CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TRONG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 
VIỆT NAM SỐ 02 - HÀNG TỒN KHO

ThS. Nguyễn Thị Hoa
Khoa Kế toán Phân tích,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Chuẩn mực kế toán là các quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và 
yêu cầu cơ bản về các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính trong 
doanh nghiệp. Và những nguyên tắc kế toán là những quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn 
xuyên suốt trong quá trình thực hiện công việc kế toán. Do vậy, chuẩn mực kế toán 
và nguyên tắc kế toán luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và bài viết nêu lên 
biểu hiện của một số nguyên tắc kế toán trong chuẩn kế toán Việt Nam số 02- Hàng 
tồn kho nhằm minh chứng cho mối quan hệ nêu trên.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mục đích chuẩn mực kế toán số 02 

- Hàng tồn kho là quy định và hướng 
dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế 
toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá 
trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; 
ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù 
hợp với giá trị thuần có thể thực hiện 
được và phương pháp tính giá trị hàng 
tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập 
báo cáo tài chính.

Nguyên tắc kế toán được coi là 
một trong những yếu tố cấu thành nên 
lý thuyết kế toán, trong đó có hệ thống 
chuẩn mực kế toán Việt Nam nói chung, 
chuẩn mực số 02 nói riêng. Việc áp dụng 
các đoạn quy định trong chuẩn mực luôn 
luôn đi kèm với việc tuân thủ các nguyên 
tắc kế toán, vì vậy trong các chuẩn mực 
luôn có biểu hiện của các nguyên tắc kế 
toán. Bài viết này nêu lên biểu hiện của 
năm nguyên tắc cơ bản trong chuẩn mực 
kế toán số 02 đó là: nguyên tắc giá gốc, 

nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc thận 
trọng, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc 
phù hợp.

II. NỘI DUNG
1. Nguyên tắc giá gốc
Nguyên tắc này đòi hỏi các đối 

tượng kế toán phải được ghi nhận ban 
đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, 
giá gốc vẫn được duy trì mà không được 
điều chỉnh theo diễn biến của thị trường. 
Giác gốc được xác định tại thời điểm 
các đối tượng kế toán được ghi nhận 
và được xác định cụ thể phù hợp với sự 
hình thành từng đối tượng kế toán.

Chuẩn mực 02 áp dụng cho kế 
toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá 
gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác 
quy định cho phép áp dụng phương 
pháp kế toán khác cho hàng tồn kho.

Hàng tồn kho được tính theo giá 
gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể 
thực hiện được thấp hơn giá gốc thì 
phải tính theo giá trị thuần có thể thực 
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hiện được. Giá trị thuần có thể thực 
hiện được: Là giá bán ước tính của 
hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính 
để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước 
tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Với đối tượng kế toán là Hàng 
tồn kho thì Giá gốc bao gồm chi phí 
mua, chi phí chế biến và các chi phí 
liên quan trực tiếp khác phát sinh để có 
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng 
thái hiện tại. Trong đó:

- Chi phí mua của hàng tồn kho 
bao gồm giá mua, các loại thuế không 
được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc 
xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng 
và các chi phí khác có liên quan trực 
tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các 
khoản chiết khấu thương mại và giảm 
giá hàng mua do hàng mua không đúng 
quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi 
chi phí mua.

- Chi phí chế biến hàng tồn kho 
bao gồm những chi phí có liên quan 
trực tiếp đến sản phẩm sản xuất, như 
chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 
sản xuất chung cố định và chi phí sản 
xuất chung biến đổi phát sinh trong quá 
trình chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu 
thành thành phẩm.

- Chi phí liên quan trực tiếp khác 
bao gồm các khoản chi phí khác ngoài 
chi phí mua và chi phí chế biến hàng 
tồn kho. Ví dụ, trong giá gốc thành 
phẩm có thể bao gồm chi phí thiết kế 
sản phẩm cho một đơn đặt hàng cụ thể.

Các chi phí khác như chi phí nguyên 
liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các 
chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát 

sinh trên mức bình thường; chi phí bảo 
quản hàng tồn kho trừ các khoản chi 
phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết 
cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi 
phí bảo quản; chi phí bán hàng; chi phí 
quản lý doanh nghiệp không được tính 
vào giá gốc hàng tồn kho. 

2. Nguyên tắc trọng yếu
Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá 

trình thực hiện quy trình kế toán, áp 
dụng các nguyên tắc, chính sách kế 
toán, phải nhận diện và phân biệt các 
thông tin có trọng yếu và không trọng 
yếu. Đối với thông tin trọng yếu, kế 
toán phải thu nhận, xử lý và trình bày 
theo đúng các nguyên tắc, chính sách 
kế toán đã lựa chọn. Đối với thông tin 
không trọng yếu, kế toán có thể vận 
dụng các nguyên tắc, chính sách kế 
toán theo hướng đơn giản hóa, giảm 
bớt công việc kế toán mà vẫn đảm bảo 
thông tin kế toán được trình bày trung 
thực, hợp lý và hữu ích đối với người 
sử dụng thông tin.

Trong chuẩn mực 02 có đề cập: 
Theo nguyên tắc giá gốc, chi phí chế 
biến của loại sản phẩm nào thì tính vào 
giá gốc của sản phẩm đó. Tuy nhiên, 
trường hợp một quy trình sản xuất ra 
nhiều loại sản phẩm trong cùng một 
khoảng thời gian mà chi phí chế biến 
của mỗi loại sản phẩm không được 
phản ánh một cách tách biệt, thì chi 
phí chế biến được phân bổ cho các loại 
sản phẩm theo tiêu thức phù hợp. Như 
vậy, đối với trường hợp này, thông tin 
về mức độ gánh chịu chi phí chênh 
lệch giữa các loại sản phẩm được coi 
là không trọng yếu, vì vậy có thể đơn 
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giản hóa việc xác định chi phí mỗi loại 
sản phẩm bằng việc phân bổ theo tiêu 
thức thích hợp. 

 Việc tính giá trị hàng tồn kho được 
áp dụng theo một trong các phương 
pháp sau:

(a) Phương pháp tính theo giá đích danh;
(b) Phương pháp bình quân gia quyền;
(c) Phương pháp nhập trước, xuất trước;
(d) Phương pháp nhập sau, xuất trước.
Tùy thuộc vào quy mô đơn vị cũng 

như đặc điểm của hàng tồn kho, doanh 
nghiệp có thể chọn một trong bốn 
phương pháp tính giá xuất kho. Như 
vậy giá trị tính trong mỗi lần xuất, giá 
trị tồn cuối kỳ có thể khác với giá trị 
nhập kho của chính hàng tồn kho đó 
(trừ phương pháp đích danh), tuy nhiên 
vẫn đảm bảo: trị giá tồn đầu kỳ cộng 
trị giá nhập trong kỳ bằng trị giá xuất 
trong kỳ cộng trị giá tồn cuối kỳ.

3. Nguyên tắc thận trọng
Nguyên tắc này đề cập đến việc lựa 

chọn những giải pháp trong vô số giải 
pháp sao cho ít ảnh hưởng nhất tới vốn 
chủ sở hữu. Nguyên tắc này đòi hỏi:

- Phải lập dự phòng nhưng không 
lập quá lớn.

- Không đánh giá cao hơn giá trị 
của các tài sản và các khoản thu nhập.

- Không đánh giá thấp hơn giá trị 
các khoản nợ phải trả và chi phí

- Doanh thu và thu nhập chỉ được 
ghi nhận khi có bằng cứ chắc chắn về 
khả năng thu được lợi ích kinh tế còn 
chi phí phải được ghi nhận ki có bằng 
chứng chắc chắn về khả năng phát sinh.

Theo Chuẩn mực 02, khi xác định 
chi phí sản xuất chung cố định phân 

bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn 
vị sản phẩm thì có thể xảy ra hai 
trường hợp: 

- Trường hợp mức sản phẩm thực 
tế sản xuất ra cao hơn công suất bình 
thường thì chi phí sản xuất chung cố 
định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản 
phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

- Trường hợp mức sản phẩm thực 
tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 
thường thì chi phí sản xuất chung cố 
định chỉ được phân bổ vào chi phí chế 
biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo 
mức công suất bình thường. Khoản 
chi phí sản xuất chung không phân bổ 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ.

Như vậy, việc lựa chọn tiêu thức 
phân bổ tuân thủ đòi hỏi không đánh 
giá thấp hơn giá trị các khoản chi phí.

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho không 
thu hồi đủ khi hàng tồn kho bị hư hỏng, 
lỗi thời, giá bán bị giảm, hoặc chi phí 
hoàn thiện, chi phí để bán hàng tăng 
lên. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho 
cho bằng với giá trị thuần có thể thực 
hiện được là phù hợp với nguyên tắc tài 
sản không được phản ánh lớn hơn giá 
trị thực hiện ước tính từ việc bán hay sử 
dụng chúng. Cuối kỳ kế toán năm, khi 
giá trị thuần có thể thực hiện được của 
hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải 
lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng 
cụ dự trữ để sử dụng cho mục đích 
sản xuất sản phẩm không được đánh 
giá thấp hơn giá gốc nếu sản phẩm do 
chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được 
bán bằng hoặc cao hơn giá thành sản 
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xuất của sản phẩm. Khi có sự giảm giá 
của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ mà giá thành sản xuất sản phẩm cao 
hơn giá trị thuần có thể thực hiện được, 
thì nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ tồn kho được đánh giá giảm xuống 
bằng với giá trị thuần có thể thực hiện 
được của chúng. Cuối kỳ kế toán năm 
tiếp theo phải thực hiện đánh giá mới 
về giá trị thuần có thể thực hiện được 
của hàng tồn kho cuối năm đó. Trường 
hợp cuối kỳ kế toán năm nay, nếu 
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
phải lập thấp hơn khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế 
toán năm trước thì số chênh lệch lớn 
hơn phải được hoàn nhập.

4. Nguyên tắc nhất quán
Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá 

trình kế toán, các giả định, khái niệm 
và phương pháp kế toán cần được áp 
dụng từ kỳ này sang kỳ khác nhằm tăng 
cường tính so sánh của thông tin. Đồng 
thời, khi lựa chọn áp dụng các chính 
sách kế toán, cần áp dụng một cách nhất 
quán các chính sách đã chọn trong tình 
huống tương tự. Nguyên tắc nhất quán 
cho phép sự thay đổi các chính sách kế 
toán nếu sự thay đổi đó là cần thiết do 
sự thay đổi của đối tượng kế toán và 
môi trường hoặc sự thay đổi đó làm 
cho chất lượng thông tin kế toán được 
nâng cao. Tuy nhiên sự ảnh hưởng của 
sự thay đổi các chính sách kế toán cần 
được công bố một cách đầy đủ.

Chuẩn mực 02 có đề cập đến việc 
khi phân bổ chi phí chế biến cho các loại 
sản phẩm liên quan được căn cứ và tiêu 
thức phù hợp và việc lựa chọn nào phải 

được áp dụng nhất quán giữa các kỳ kế 
toán, để đảm bảo tính so sánh được.

5. Nguyên tắc phù hợp
Nguyên tắc này đòi hỏi khi ghi 

nhận các khoản thu nhập thì kế toán 
phải ghi nhận các khoản chi phí tương 
ứng với thu nhập đó trong khuôn khổ 
một kỳ kế toán. 

Như vậy, khi bán hàng tồn kho, giá 
gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi 
nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ phù hợp với doanh thu liên 
quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả 
các khoản chênh lệch giữa khoản dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập 
ở cuối niên độ kế toán năm nay lớn hơn 
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, 
các khoản hao hụt, mất mát của hàng 
tồn kho, sau khi trừ (-) phần bồi thường 
do trách nhiệm cá nhân gây ra, và chi 
phí sản xuất chung không phân bổ, được 
ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối 
niên độ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản 
dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập 
ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số 
chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập 
ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ghi nhận giá trị hàng tồn kho đã 
bán vào chi phí trong kỳ phải đảm 
bảo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí 
và doanh thu. Trường hợp một số loại 
hàng tồn kho được sử dụng để sản xuất 
ra tài sản cố định hoặc sử dụng như nhà 
xưởng, máy móc, thiết bị tự sản xuất 
thì giá gốc hàng tồn kho này được hạch 
toán vào giá trị tài sản cố định.
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III. KẾT LUẬN
Chuẩn mực số 02 nói riêng và chuẩn 

mực kế toán Việt Nam nói chung đang 
trong giai đoạn hoàn thiện. Và để góp 
phần vào lộ trình đó luôn có sự đồng 
hành của các nguyên tắc kế toán.Khi 
thực hiện công tác kế toán bất kỳ phần 
hành nào cũng phải tuân thủ các chuẩn 
mực và nguyên tắc kế toán liên quan. 
Hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc 
này đã góp phần tạo dựng khuôn khổ 
pháp luật trong lĩnh vực kế toán, tạo ra 

môi trường kế toán bình đẳng, làm lành 
mạnh hóa các quan hệ và các hoạt động 
tài chính, từ đó tiến tới sự công nhận 
của quốc tế đối với Việt Nam trong quá 
trình hội nhập.
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM THAM GIA
CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

ThS. Trịnh Thị Lê
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Cụm từ chuỗi giá trị toàn cầu đã không còn mới lạ đối với các quốc 
gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong thời kỳ hội nhập kinh tế 
quốc tế. Với xu hướng phân công lao động xã hội ngày càng trở nên sâu sắc, Việt 
Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu để có thể duy trì và phát huy vị trí 
của mình trên thị trường quốc tế. Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề 
đó là: Hiểu về bản chất chuỗi giá trị toàn cầu; phân tích các cơ hội cho Việt Nam 
khi tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; cuối cùng, bài viết cũng xem xét một 
số thách thức trở ngại của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ khóa: Chuỗi giá trị, chuỗi giá trị toàn cầu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Toàn cầu hóa đã trở thành xu thế 

tất yếu và khách quan đối với mọi 
quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên khi 
tham gia vào thị trường thế giới bên 
cạnh những cơ hội to lớn cho Việt 
Nam như việc mở rộng thị trường xuất 
khẩu, thu hút đầu tư, tăng cường khả 
năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực …, 
thì trong cơ hội đó lại hàm chứa những 
thách thức gay gắt, nhất là khả năng 
cạnh tranh của hàng hóa, lệ thuộc vào 
các nước phát triển về công nghệ, thị 
trường…. Làm thế nào để Việt Nam 
phát huy được thế mạnh, chiếm lĩnh 
thị trường quốc tế, làm chủ phát triển 
kinh tế đang là vấn đề đang đặt ra? 
Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là 
một giải pháp và nó cũng không còn 
mới lạ đối với Việt Nam, tuy nhiên 
chúng ta cần phát huy được những lợi 

thế mà nó tạo ra cũng như chủ động 
được trước những thách thức nó mang 
lại để tham gia ngày càng sâu hơn vào 
chuỗi giá trị này nhằm mang lại lợi ích 
kinh tế cao hơn cho Việt Nam.

II. NỘI DUNG
1. Chuỗi giá trị toàn cầu là gì?
Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu 

được bắt nguồn từ đâu và được hiểu 
như thế nào? Trước hết chúng ta cần 
hiểu về khái niệm chuỗi giá trị. 

Theo Michael Porter chuỗi giá trị là 
chuỗi các hoạt động trong đó sản phẩm 
đi qua tất cả hoạt động của chuỗi một 
cách tuần tự và tại mỗi hoạt động thì 
sản phẩm sẽ tích lũy thêm một giá trị 
nào đó, và chuỗi các hoạt động đó bao 
gồm: từ thiết kế sản phẩm, đầu vào, 
đầu ra, sản xuất, maketing, bán hàng, 
dịch vụ sau bán hàng cùng với các hoạt 
động bổ trợ khác [1]



THÔNG TIN TRAO ĐỔI

108 . Số 16 - Tháng 3/2019

Một số khái niệm khác về chuỗi 
giá trị như sau: chuỗi giá trị gồm một 
loạt các hoạt động cần có để sản xuất 
ra một sản phẩm nhất định. Các hoạt 
động từ thiết kế đến các dịch vụ hậu 
mãi đã tạo ra một chuỗi kết nối người 
sản xuất với người tiêu dùng; hay 
chuỗi giá trị là một phức hợp những 
hoạt động do nhiều người tham gia 
khác nhau thực hiện (người sản xuất 
sơ cấp, người chế biến, thương nhân, 
người cung cấp dịch vụ) để biến một 
nguyên liệu thô và chuyển dịch theo 
các mối liên kết với các doanh nghiệp 
khác trong kinh doanh, lắp ráp, chế 
biến…và sau mỗi hoạt động giá trị sản 
phẩm được tăng thêm [3] .

Như vậy mỗi sản phẩm tạo ra đều 
có giá trị bao gồm một xâu chuỗi các 
mắt xích nhiều giá trị kết nối tạo nên. 
Trong thời đại toàn cầu hóa các mắt 
xích tạo nên giá trị cuối cùng của một 
sản phẩm đã vượt ra khỏi phạm vi một 
quốc gia, vì vậy khái niệm chuỗi giá trị 
toàn cầu ra đời, đây được coi là đặc tính 
của thương mại quốc tế ngày nay.

Theo OECD (2013), Chuỗi giá trị 
toàn cầu là toàn bộ quá trình sản xuất 
hàng hóa, từ nguyên liệu thô cho tới 
thành phẩm, được thực hiện ở bất cứ 
nơi nào mà kỹ năng và nguyên liệu cần 
thiết để sản xuất đều có sẵn tại mức 
giá cả cạnh tranh cũng như đảm bảo 
chất lượng thành phẩm [2]. Tóm lại, 
chuỗi giá trị toàn cầu là chuỗi các giá 
trị cho phép các công đoạn của chuỗi 
có thể đặt tại quốc gia nào có khả năng 
mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí 
thấp nhất.

Đối với mỗi doanh nghiệp hay quốc 
gia nào làm chủ càng nhiều các mắt 
xích, các công đoạn quan trọng trong 
chuỗi thì doanh nghiệp hay quốc gia đó 
sẽ có được nhiều nguồn lợi về kinh tế.

 Hội nhập kinh tế thế giới thực chất 
là quá trình Việt Nam tạo lập vị thế và 
thương hiệu trong chuỗi sản xuất và 
cung ứng toàn cầu. Dấu ấn của Việt 
Nam trong hệ thống này - chuỗi giá trị 
toàn cầu - được xác định dựa vào mức 
độ tham gia vào các quá trình sản xuất 
và phân phối, cung ứng hàng hóa. Do 
đó, chuỗi giá trị toàn cầu tạo ra nhiều 
thuận lợi nhưng cũng có không ít thách 
thức đối với Việt Nam. 

2. Cơ hội cho Việt Nam khi tham gia sâu 
vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chuỗi giá trị toàn cầu đã có tác 
động mạnh mẽ tới phân công lao động 
quốc tế, giúp thay đổi cấu trúc kinh tế 
ở các nước trên thế giới nói chung và 
Việt Nam nói riêng cả về tốc độ và quy 
mô hợp tác kinh tế. 

Việt nam đang ở giai đoạn đầu 
thực hiện công nghiệp hóa, chuỗi giá 
trị toàn cầu giúp tận dụng được lợi thế 
thương mại, đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, làm thay đổi chiến lược 
phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng 
cách phát triển với các nước phát 
triển. Các công đoạn sản xuất trong 
một quá trình sản xuất được chia nhỏ 
ở các nước khác nhau để giảm chi phí 
sản xuất và giá thành sản phẩm. Việc 
chia nhỏ công đoạn sản xuất được dựa 
trên cơ sở lợi thế thương mại của từng 
vùng, miền, quốc gia liên quan tới các 
yếu tố sản xuất (lao động, vốn, công 
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nghệ, tài nguyên thiên nhiên…) và 
giai đoạn phát triển của từng quốc gia. 
Lợi thế nổi bật của Việt Nam là nguồn 
nhân lực giá rẻ với lực lượng lao động 
đông, đồi dào. Điều này cho phép các 
nước ta thực hiện công nghiệp hóa ở 
giai đoạn đầu theo hướng tham gia 
vào mạng lưới sản xuất quốc tế từ 
những sản phẩm có hàm lượng lao 
động lớn như dệt may, chế biến thực 
phẩm, công nghiệp nhẹ, sản xuất linh 
kiện máy móc… 

Mặt khác, khi tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu, làm gia tăng sự tham 
gia của Việt Nam trên thị trường toàn 
cầu tạo ra nhiều cơ hội mới cho các 
doanh nghiệp, đa dạng hóa xuất khẩu 
trên thị trường thế giới, cạnh tranh bình 
đẳng, nhận được nhiều ưu đãi về thuế 
quan và hạn ngạch, thúc đẩy nền kinh 
tế tăng trưởng nhanh hơn. Và đặc biệt, 
nếu Việt Nam đạt được vị thế cao hơn 
trong các chuỗi đó thì Việt Nam có thể 
thu hút thêm đầu tư nước ngoài quy 
mô lớn, qua đó tạo thêm việc làm và 
tăng cơ hội cho các nhà cung ứng trong 
nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Toàn cầu hóa với đặc trưng chuỗi 
giá trị toàn cầu đã hình thành nên một 
loạt những công ty, tập đoàn đa quốc gia 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nền sản 
xuất và phân phối, cung ứng hàng hóa 
có những khác biệt so với trước đây. 
Các tập đoàn, công ty đa quốc gia xây 
dựng những cơ sở, nhà máy sản xuất; 
các đại lý, văn phòng đại diện và trung 
tâm phân phối hàng hóa trên khắp thế 
giới. Đó là cơ hội cho những nước đang 
phát triển như Việt Nam.

3. Những thách thức mà Việt Nam phải 
đối mặt khi tham gia sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu

Nền kinh tế Việt Nam là một nền 
kinh tế nhỏ lẻ, cơ cấu còn nhiều bất 
hợp lí, công nghệ lạc hậu, chủ yếu 
tham gia vào lĩnh vực gia công và 
sản xuất các mặt hàng công nghiệp 
nhẹ, giá trị thấp. Việc kết nối doanh 
nghiệp trong và ngoài nước còn 
mờ nhạt, hiệu ứng lan tỏa về công 
nghệ và năng suất lao động từ đối 
tác nước ngoài đến khu vực doanh 
nghiệp trong nước còn hạn chế. 
Doanh nghiệp tư nhân rất khó khăn, 
rất ít doanh nghiệp đủ sức kết nối 
vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Theo số 
liệu của Bộ Công Thương, hiện chỉ 
khoảng 300 DN đủ năng lực để tham 
gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng 
cũng chỉ mới cung ứng phụ tùng 
thay thế, lắp ráp gia công chứ chưa 
phải các sản phẩm chính [4]. Đây là 
những mắt xích có giá trị không cao 
trong chuỗi giá trị và thiếu bền vững. 
Nhiều DN còn lúng túng trong giao 
dịch quốc tế, chưa thông thạo tiếng 
Anh, còn e ngại rủi ro, không dám 
đương đầu với thử thách bên ngoài; 
thiếu từ tầm nhìn đến khả năng tham 
gia phân công lao động quốc tế…

Khai thác và tận dụng tài nguyên 
vẫn là lợi thế và ưu thế của Việt Nam 
trong quan hệ xuất nhập khẩu. Mặt 
hàng, sản phẩm mà Việt Nam có thể 
cạnh trạnh và có thể tính tới việc xây 
dựng thương hiệu là các mặt hàng nông 
nghiệp, thủy hải sản có giá trị không 
cao trên thị trường.
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Chất lượng nguồn nhân lực thấp 
chưa đáp ứng được yêu cầu, sự thích 
nghi với kinh tế toàn cầu, hội nhập yếu, 
vấn đề lợi thế về nguồn lao động dồi 
dào không còn là điểm mạnh. Nhân lực 
cấp cao - giám đốc điều hành cao cấp 
tại các doanh nghiệp Việt Nam phần 
lớn chưa được đào tạo về quản trị kinh 
doanh một cách bài bản, gắn với thực 
tế sản xuất - kinh doanh. Đội ngũ công 
nhân lành nghề và đảm đương tốt ở 
lĩnh vực tự động hóa còn thiếu và yếu. 
Theo Tổng cục thống kê năm đến 2016 
cho thấy, năng suất lao động, Việt Nam 
bằng 7% của Singapore; 17,6% của 
Malaysia; 36,5% của Thái Lan; 42,3% 
của Indonesia; 56,7% của Philippines 
và bằng 87,4% của Lào [5]

Để tham gia sâu vào nền kinh tế toàn 
cầu, vốn cũng là vấn đề quan trọng bởi 
hội nhập đặt ra rất nhiều yêu cầu khắt 
khe và khó khăn trong tiếp cận vốn để 
mở rộng thị trường, nâng cao khả năng 
cạnh tranh lại đang là “nút thắt” khiến 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa kết 
nối được vào mạng sản xuất toàn cầu. 
Nếu doanh nghiệp không có vốn để đổi 
mới công nghệ, mở rộng sản xuất quy mô 
lớn thì sẽ không thể cạnh tranh với hàng 
ngoại nhập. Doanh nghiệp nông nghiệp 
luôn bị động và thua lỗ nên rủi ro cao 
khiến ngân hàng rất e ngại khi cho vay. 
Thực tế trên đã khiến cho trong 700 ngàn 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có 30% 
doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn 
ngân hàng, còn lại 70% không tiếp cận 
được ngân hàng.

Dịch vụ và cung ứng dịch vụ bao 
gồm: hành không, cảng biển, kinh 
doanh online – internet, mới đủ sức 

đáp ứng chứ chưa thực sự thỏa mãn 
được những khách hàng có yêu cầu 
cao. Nhiều lĩnh vực cung ứng, cung cấp 
dịch vụ của Việt Nam không đạt chuẩn 
quốc tế.

Các DN Việt Nam chưa thực sự 
tham gia vào chuỗi cung ứng lẫn sản 
xuất trong chuỗi giá trị toàn cầu một 
cách chủ động, chưa thực sự đảm 
đương một mắt xích của hệ thống này. 
Các nhà máy và dây chuyền sản xuất 
lẫn hệ thống cung cấp dịch vụ quốc tế 
triển khai ở Việt Nam ít, Việt Nam chỉ 
mới tham gia vào các khâu sản xuất, 
cung cấp dịch vụ đơn giản như gia 
công các công đoạn giản đơn, làm bao 
bì, nhãn mác…các mắt xích này đem 
lại giá trị gia tăng thấp

Mặt khác, chuỗi giá trị toàn cầu 
yêu cầu các nước trong đó có Việt 
Nam thực hiện cải tổ, chủ động tham 
gia phân công lao động quốc tế, không 
phải nước nào cũng tự động được phép 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
Một số điều kiện được đặt ra như cơ sở 
hạ tầng, dịch vụ, quy hoạch vùng miền 
phát triển sản xuất, chuỗi cung ứng… 
và thay đổi cả về kiến trúc thượng tầng 
để đảm bảo mạng lưới sản xuất được 
thông suốt. Và khi tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu sẽ gắn liền với việc 
cắt giảm các biện pháp bảo hộ sẽ gây 
khó khăn các DN trong nước. Đó cũng 
chính là những thách thức đặt ra đối 
với cả nền kinh tế Việt Nam

III. KẾT LUẬN
Chuỗi giá trị toàn cầu đang được 

coi là một nhân tố cách mạng, tái cấu 
trúc toàn bộ hoạt động sản xuất toàn 
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cầu, từ mạng lưới sản xuất, chuỗi giá 
trị gia tăng, chuỗi cung ứng, hoạt 
động thuê ngoài và hình thành các 
trung tâm công nghiệp… trên quy 
mô hội nhập cả chiều rộng và chiều 
sâu, từ các nước đang phát triển tới 
các nước phát triển. Nhân tố mới xuất 
hiện mang lại cả cơ hội, thách thức 
không chỉ đối với Việt Nam mà còn 
cho tất cả các nước tham gia, đòi hỏi 
sự vận động theo hướng phát triển 
của các nước, tạo dựng lợi thế thương 
mại cho chính mình. Trong xu thế đó, 
Việt Nam cũng nhận thấy những gì là 
bất lợi, và việc hoạch định chính sách 
có nghĩa vụ giảm thiểu bất lợi, sẽ trở 

thành điểm mạnh để Việt Nam tìm 
cho mình một chỗ đứng trong chuỗi 
giá trị toàn cầu../.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ LÝ THUYẾT TRONG HỌC PHẦN KẾ TOÁN MÁY CHO 
SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Nguyễn Thị An, ThS. Phan Thị Thu Hiền
1Khoa Kế toán - Phân tích, 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Học phần kế toán máy là một trong những học phần rất quan trọng 
đối với sinh viên chuyên ngành kế toán. Nó giúp cho sinh viên hiểu được bản chất, 
quy trình luân chuyển chứng từ và nhập dữ liệu đến khâu làm ra sổ sách, báo cáo 
tổng hợp, báo cáo tài chính. Đồng thời, chủ động kiểm tra đối chiếu sổ sách, số 
liệu giữa các sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp và báo cáo tài chính từ đó làm căn cứ 
để lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm. Để học phần kế toán máy phát 
huy vai trò đó, trước tiên phụ thuộc vào hiệu quả của giờ lý thuyết.

I. Đặt vấn đề
Đào tạo gắn với thực tiễn là một 

xu thế được các trường Đại học, Cao 
đẳng lựa chọn thực hiện trong thời 
gian qua.Việc rút ngắn khoảng cách 
giữa lý thuyết và thực tiễn là một tất 
yếu phải làm. Nhận thức được điều 
đó, từ nhiều năm qua, tại trường Đại 
học kinh tế Nghệ An đã đưa học phần 
Kế toán máy vào trong chương trình 
đào tạo cho sinh viên chuyên ngành 
kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu của các 
doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 
thông tin. 

Học phần Kế toán máy được chia 
thành giờ lý thuyết và giờ thực hành.
Giờ học lý thuyết chính là cơ sở để có 
được giờ học thực hành đạt hiệu quả 
cao. Chính vì vậy, làm thế nào để có 
thể nâng cao hiệu quả giờ lý thuyết của 
Học phần kế toán máy cho sinh viên 
chuyên ngành kế toán là vấn đề hết sức 
cần thiết.

II. Nội dung
1.Học phần Kế toán máy
Kế toán máy (hay còn gọi là kế toán 

trên máy tính) là dùng máy móc, máy 
tính để hỗ trợ hoặc thay thế một phần 
công việc của người làm kế toán cho 
một đơn vị kế toán.

Tại Đại học Kinh tế Nghệ An,nội 
dung của học phần Kế toán máy bao 
gồm: Kế toán trên exell, Kế toán trên 
phần mềm kế toán, Phần mềm hỗ trợ 
kê khai thuế. 

Đối với sinh viên chuyên ngành 
kế toán, Kế toán máy là một học phần 
vô cùng quan trọng vì nó chính là nền 
tảng về kế toán thực hành mà sinh viên 
được đào tạo để có thể làm được công 
việc kế toán tại doanh nghiệp sau khi 
ra trường.

Hiện nay, hình thức ghi sổ sách kế 
toán bằng tay đã không còn được các 
doanh nghiệp sử dụng nhiều mà thay 
vào đó là các phần mềm kế toán, phần 
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mềm hỗ trợ kê khai thuế giúp giảm 
thiểu thời gian, chi phí, cập nhật các 
chính sách, thông tư mới. 

Việc sử dụng các phần mềm kế toán 
như Fast Accounting, Misa, ... cũng 
như Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế trên 
máy tính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho 
kế toán trong doanh nghiệp. 

2. Một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu 
quả Giờ lý thuyết của Học phần Kế toán máy

Với xu thế phát triểnchung của Nhà 
trường, Chất lượng giờ giảng của các 
học phần nói chungvà giờ lý thuyết của 
học phần Kế toán máy nói riêng ngày 
càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó vẫn còn một số vấn đề còn hạn 
chếlàm ảnh hưởng đến hiệu quả Giờ 
giảng lý thuyết của Học phần Kế toán 
máy cần được khắc phục. Cụ thể:

Thứ nhất, về phía nhà trường.
Mặc dù năm học vừa qua có rất 

nhiều máy móc trang thiết bị được đầu 
tư, mua sắm mới, tuy nhiên có một số 
máy chiếu đã cũ, khi hiển thị hình ảnh 
thì bị mờ và rất khó quan sát, theo dõi.

Thứ hai, về phía giảng viên.
- Việc chỉ ngồi phía trên bục giảng 

để điều khiển máy tính, hướng dẫn các 
quy trình, thao tác thực hiện khiến cho 
việc bao quát lớp học chưa cao.

Thứ ba, về phía sinh viên.
- Một số sinh viên chưa nhận thức 

được vai trò, tầm quan trọng của học 
phần và đặc biệt là giờ lý thuyết, chưa 
có thái độ học tập đúng đắn.

- Hiện nay, tại trường Đại học Kinh 
tế Nghệ An mô hình đào tạo được thực 
hiện theo “học chế tín chỉ” dẫn đến việc 
liên kết, trao đổi giữa các thành viên 

trong lớp học với nhau có phần hạn 
chế. Một số sinh viên còn tâm lý e ngại 
không giám trao đổi trực tiếp các vấn 
đề còn vướng mắc với các bạn cùng lớp 
cũng như với giảng viên.

- Một số sinh viên chưa có kiến 
thức chắc chắn ở các học phần trước 
như Nguyên lý kế toán, Kế toán tài 
chính,… dẫn đến việc xác định quan hệ 
đối ứng tài khoản, đối tượng tập hợp 
chi phí, … còn có sự sai sót, nhầm lẫn.

3. Đề xuất nâng cao hiệu quả giờ lý 
thuyết Học phần Kế toán máy cho sinh viên 
chuyên ngành kế toán 

Hiệu quả và chất lượng giờ học nói 
chung và giờ lý thuyết nói riêng của 
Học phần Kế toán máy có được nâng 
cao hay không chịu ảnh hưởng lớn từ 
phía Nhà trường, đội ngũ Giảng viên, 
cũng như từ phía các Sinh viên chuyên 
ngành kế toán. 

Thứ nhất, về phía nhà trường
- Nâng cấp, thay thế những máy 

chiếu đã mờ (nếu có) để sinh viên có 
thể theo dõi rõ nét toàn bộ quy trình 
nhập dữ liệu kế toán, cũng như nội 
dung của giờ giảng lý thuyết.

Thứ hai, về phía giảng viên.
- Cần phải bao quát toàn bộ hoạt 

động của sinh viên trong quá trình 
giảng dạy.

- Giảng viên có thể tạo nhóm 
facebook để sinh viên với sinh viên, 
sinh viên với giảng viên có thể trao 
đổi cho nhau những thông tin cần thiết 
trong học phần.

Thứ ba, về phía sinh viên.
- Cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan 

trọng của học phần và đặc biệt là giờ lý 
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thuyết. Từ đó, sẽ có động cơ và thái độ 
đúng đắn đối với giờ giảng lý thuyết.

- Cần chủ động trong việc thu nhận 
kiến thức, mạnh dạn trao đổi với giảng 
viên trực giảng cũng như các sinh viên 
khác trong lớp về những vướng mắc 
của mình trong giờ giảng lý thuyết.

- Củng cố kiến thức ở các học phần 
trước như: Nguyên lý kế toán, Kế toán 
tài chính, Thực hành kế toán tài chính, 
Kế toán thuế, Tin học văn phòng, …để 
có kiến thức vững chắc trước khi bước 
vào giờ giảng lý thuyết của học phần 
Kế toán máy 

III. Kết luận
Theo số liệu của Cuộc điều tra 

về tình hình ứng dụng CNTT của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa do VCCI 
(Phòng thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam) tiến hành trong hoạt động 
của đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát 
triển giai đoạn 2005 - 2010 - Đề án 
191” của Chính phủ) đã chỉ ra, ở nước 
ta trên 70% DN đã sử dụng các phần 
mềm kế toán (ngoại trừ một số DN 
có quy mô rất nhỏ hoặc mới thành lập 
chưa kịp trang bị phần mềm kế toán), 
ngay cả những DN chưa sử dụng phần 
mềm kế toán, các kế toán viên đa số 
cũng được trang bị máy tính và sử dụng 
bảng tính Excel trong công việc. Chính 
vì vậy, Học phần Kế toán máy là cơ 

hộiđể sinh viên chuyên ngành kế toán 
củng cố kiến thức về mặt lý luận cũng 
như lĩnh hội kiến thức thực tiễn, hình 
thành các kỹ năng để có thể đáp ứng 
được yêu cầu công việc tại các doanh 
nghiệp sau khi ra trường.

Để thành thạo kỹ năng khi thực 
hành nhập dữ liệu kế toán thì trước tiên 
giờ lý thuyết phải thật sự có hiệu quả. 
Tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực không 
ngừng của Nhà trường, đội ngũ Giảng 
viên, sự nhận thức đúng đắn của Sinh 
viên, giờ lý thuyết học phần kế toán 
máy cho sinh viên chuyên ngành kế 
toán tại các trường Đại học, Cao đẳng 
nói chung và tại Trường Đại học Kinh 
tế Nghệ An nói riêng sẽ ngày càng có 
chất lượng và hiệu quả. 
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TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU

ThS. Ngô Thị Tú Oanh
Khoa Tài chính Ngân hàng,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều dự thảo sửa đổi các 
luật thuế trong đó có luật thuế bảo vệ môi trường. Theo đề xuất của Bộ Tài chính 
thì mức thuế bảo vệ môi trường dự kiến áp dụng đối với 11 mặt hàng trong đó có 
xăng, dầu sẽ tăng lên. Việc tăng thuế bảo vệ môi trường không những làm gia tăng 
giá bán ra các mặt hàng này mà còn tác động đáng kể đến nền kinh tế.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bộ Tài chính đã quyết định tăng 

thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng, dầu nhằm khuyến khích các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng 
sản phẩm thay thế, thân thiện với 
môi trường, đảm bảo lợi ích quốc 
gia trong điều kiện hội nhập sâu khi 
thực hiện cắt giảm dần thuế nhập 
khẩu theo các cam kết quốc tế. Xăng 
dầu là nguồn năng lượng không thể 
thiếu đối với loài người, có ý nghĩa 
rất quan trọng trong đời sống dân 
sinh, sản xuất và thương mại. Việc 
tăng thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng dầu sẽ tác động như thế nào 
đối với nền kinh tế?

II. NỘI DUNG
1. Khái niệm thuế bảo vệ môi trường và 

mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường
1.1. Khái niệm thuế bảo vệ môi trường
Thuế BVMT là loại thuế gián thu, 

thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử 
dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Đối tượng chịu thuế BVMT: 
Xăng, dầu, mỡ nhờn. Than đá. Dung 

dịch hydro-chloro-fluoro-carbon 
(HCFC). Túi ni lông thuộc diện chịu 
thuế. Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn 
chế sử dụng. Thuốc diệt mối thuộc 
loại hạn chế sử dụng. Thuốc bảo quản 
lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng. 
Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn 
chế sử dụng.

Đối tượng nộp thuế BVMT: tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng 
chịu thuế BVMT.

1.2. Mức điều chỉnh thuế bảo vệ 
môi trường

Theo dự thảo, Bộ tài chính đề xuất 
tăng mức thuế BVMT như sau: Xăng: 
Từ 3.000 đ/lít lên 4.000 đ/lít. Dầu 
diesel: Từ 1.500 đ/lít lên 2.000 đ/lít. 
Dầu mazut, dầu nhờn: Từ 900 đ/lít lên 
2.000 đ/lít. Mỡ nhờn: Từ 900đ/kg lên 
2.000đ/kg. Dầu hỏa tăng từ 300 đồng/
lít lên mức 1.000 đồng/lít. Riêng đối 
với nhiên liệu bay, BTC đề xuất giữ 
như hiện hành do mức thuế của nhiên 
liệu bay đang ở mức trần trong khung 
thuế suất.
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2. Các tác động của tăng thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng dầu

2.1. Tác động tích cực của việc 
tăng thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng, dầu

Thứ nhất, góp phần bảo vệ môi 
trường.

Xăng dầu là sản phẩm có chứa nhiều 
chất gây ô nhiễm môi trường, gây hại 
đến sự an toàn, sức khỏe con người như 
chì, lưu huỳnh, benzen, hydrocacbon 
thơm, hydrocacbon nặng và một số phụ 
gia... Tiếp xúc với chì, benzen trong một 
thời gian nhất định có thể tiềm ẩn nguy 
cơ ung thư, bệnh hiểm nghèo. Theo tính 
toán của các nhà khoa học, để trả lại 
môi trường, lẽ ra mức thuế của các hàng 
hóa này phải cao hơn rất nhiều. Việc 
tăng thuế bảo vệ môi trường với mục 
đích nâng cao hơn nữa trách nhiệm và 
nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với 
môi trường, góp phần khuyến khích sản 
xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với 
môi trường như: Xăng E5, xăng E10, 
dầu diesel B5, dầu diesel B10, túi nylon 
thân thiện với môi trường.... Ngoài ra, 
với quy định mức thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với xăng E5 thấp hơn xăng gốc hóa 

thạch thì việc tăng mức thuế BVMT 
đối với xăng gốc hóa thạch sẽ tạo thêm 
chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng gốc 
hóa thạch, từ đó góp phần khuyến khích 
sản xuất và sử dụng xăng sinh học, hạn 
chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô 
nhiễm môi trường. Từ đây, sẽ làm giảm 
phát thải ô nhiễm môi trường, góp phần 
vào thực hiện các cam kết quốc tế của 
Việt Nam về BVMT. 

Thứ hai, góp phần tăng nguồn 
thu cho NSNN.

Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu 
không chỉ từ thuế BVMT mà còn 
có thêm nguồn thu từ thuế GTGT 
để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội của đất nước. Theo đó, năm 
2019 tổng số thu thuế BVMT dự kiến 
khoảng 57.312 tỷ đồng/năm, tăng 
khoảng 15.684,2 tỷ đồng/năm. Trong 
đó, số thu thuế BVMT đối với xăng dầu 
dự kiến khoảng 55.591 tỷ đồng/năm, 
tăng khoảng 14.863 tỷ đồng/năm. Số 
thu thuế GTGT đối với các hàng hóa 
này tăng lên khoảng 1.568,4 tỷ đồng. 
Tổng số thu NSNN dự kiến tăng lên 
khoảng 17.252,6 tỷ đồng/năm (Nguồn: 
Bộ Tài chính).

Hình 2.1.1: Tổng số thu thuế BVMT dự kiến đối với các mặt hàng năng 
lượng năm 2019

(Nguồn:Bộ Tài chính)
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Hình 2.1.2: Giá xăng Việt Nam so với khu vực (cập nhật đến ngày 12/11/2018)
                Đơn vị tính: USD

   (Nguồn: GlobalPetrolPrice.com)

Thứ ba, tăng thuế BVMT sẽ giúp 
cân đối tỷ trọng thuế liên quan đến 
BVMT trong xăng dầu tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, tỷ trọng thuế liên 
quan đến BVMT trong xăng dầu khá 
thấp. Trong khi đó, ở các quốc gia khác 
thì ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, ngoài 
thuế BVMT còn có các loại thuế khác 
liên quan đến môi trường như: Thuế 
BVMT trong mỗi kilometer xe chạy, 
thuế khí thải…. Do đó, việc tăng thuế 
BVMT đối với mặt hàng xăng dầu sẽ 
làm tăng tỷ trọng thuế liên quan đến 
BVMT góp phần giúp tỷ trọng thuế cân 
đối hơn nữa.

Thứ tư, tăng thuế BVMT sẽ làm 
giảm tình trạng buôn lậu xăng dầu 
từ Việt Nam sang quốc gia khác.

2.2. Các tác động tiêu cực khi tăng thuế 
bảo vệ môi trường 

Thứ nhất, giá cả hàng hóa, dịch 
vụ tăng lên sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống của người dân

Xăng dầu là một trong số những 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của 

So với các nước cùng khu vực hoặc 
trên thế giới, giá xăng dầu ở Việt Nam vẫn 
thấp hơn nhiều quốc gia, xếp thứ 45 từ 
thấp đến cao trong tổng số 167 quốc gia 
(thấp hơn 122 nước); Giá xăng Việt Nam 
tầm 0,9 USD, tương đương Philippines 
(0,98 USD) và rẻ hơn Thái Lan (1,13 
USD), Trung Quốc (1,16 USD)... (nguồn 
GlobalPetrolPrice.com). Điều này sẽ dẫn 
tới tình trạng xăng dầu sẽ bị buôn lậu sang 
1 số nước lân cận như Campuchia, Lào,…
Mặt khác, thuế BVMT cấu thành trong giá 
bán hàng hóa, dịch vụ. Do đó, việc tăng 
thuế BVMT sẽ làm gia tăng giá các mặt 
hàng xăng dầu, góp phần làm giảm sự 
chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt nam và 
các quốc gia khác, từ đó giảm tình trạng 
buôn lậu các mặt hàng này. 

người dân, là yếu tố đầu vào vô cùng 
quan trọng của nền kinh tế. Khi tăng 
thuế BVMT của các mặt hàng xăng 
dầu sẽ dẫn đến giá xăng dầu trong 
nước tăng theo, kéo theo giá cả các 
hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng 
lên. Trong khi đó hiện nay thu nhập 
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Hình 2.2: Thay đổi tổng cung khi giá xăng dầu tăng  

 

Y1 Y0 

E0 

AS0 

AS1 

E1 

AD 

P0 

P1 

Y0 

bình quân người dân của nước ta đã 
ở ngưỡng trung bình nhưng vẫn là 
mức trung bình thấp của thế giới. 
Người dân bắt buộc phải cắt giảm 
các khoản chi tiêu thiết yếu, cuộc 

ASO, AD lần lượt là đường cung, 
đường cầu của hàng hóa. Eo là điểm cân 
bằng cung cầu, ứng với sản lượng Yo và 
giá bán Po.. Khi tăng thuế bảo vệ môi 
trường, chi phí sản xuất tăng lên, giá 
cả hàng hóa cũng tăng lên, dẫn đến nhu 
cầu của người tiêu dùng giảm xuống. 
Đường cầu dịch chuyển từ ASo lên AS1. 
Sản lượng cân bằng mới là E1. 

Xăng dầu được bán làm nguyên 
liệu cho sản xuất ra hàng hóa và dịch 
vụ (vận tải, chạy máy, sản xuất điện), 
hộ gia đình mua để phục vụ cho nhu 
cầu đi lại. Khi giá xăng dầu giảm thì 
chi phí đầu vào của DN giảm làm cho 
lợi nhuận của DN tăng lên nếu giữ giá 
cũ. Khi giá xăng tăng thì chi phí đầu 
vào của DN cũng tăng khiến cho DN 
phải tăng giá bán. Giá bán hàng hóa, 
dịch vụ có mối tương quan tỷ lệ nghịch 
với nhu cầu của các mặt hàng này, do 
đó các DN sẽ phải cân nhắc trong việc 
ra quyết định liên quan đến số lượng 

sống ngày càng khó khăn. Như vậy 
tăng thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
cuộc sống của người dân. 

Thứ hai, tăng chi phí sản xuất tại 
các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp.

sản phẩm sản xuất ra khi có sự điều 
chỉnh về giá xăngdầu.

Thứ ba, giảm khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp trong nước.

Thuế BVMT đối với xăng dầu tăng 
lên thì giá thành vận tải sẽ tăng, giá cước 
sẽ bị đội lên. Điều này sẽ ảnh hưởng tới 
chi phí đầu vào của nhiều ngành kinh 
tế khác, đồng thời, hàng hóa tiêu dùng 
cũng sẽ bị đẩy giá lên, dẫn đến tình 
trạng các doanh nghiệp nội địa có thể 
gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ 
sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả 
năng cạnh tranh với các doanh nghiệp 
nước ngoài. Hiện nay, với xu thế toàn 
cầu hóa, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong 
chính sách sẽ làm ảnh hưởng lớn tới 
hoạt động và khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp nội địa. Nhìn chung, 
xăng dầu là một mặt hàng vô cùng quan 
trọng, là yếu tố đầu vào và đầu ra của 
nhiều ngành nghề, nhiều doanh nghiệp. 
Nên khi tăng thuế thì tăng giá bán lẻ, 



THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 Số 16 - Tháng 3/2019 . 119

chắc chắn sẽ phần nào làm giảm sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc 
tăng thuế bảo vệ môi trường.

- Tăng thuế phải kết hợp với thắt 
chặt chi tiêu. BTC cần cải cách thu 
thuế, chống thất thu, thắt chặt chi tiêu 
để chi tiêu hợp lý, tránh thất thoát lãng 
phí của dân. Chính phủ đang chủ trương 
tái cơ cấu thu chi ngân sách nhưng nếu 
chỉ tăng thu mà không chú trọng giảm 
chi một cách hợp lý, kỷ luật ngân sách 
không nghiêm thì không hẳn hiệu quả. 

- Tuyên truyền chính sách thuế mới 
đến người dân thông qua các phương 
tiện truyền thông, thông tin đại chúng,.. 
để họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
tăng thuế, người dân đỡ có tâm lí bất an, 
hoang mang khi giá cả hàng hóa tăng 
lên. Hơn nữa, người dân có thể hiểu rõ 
về lâu dài họ được hưởng lợi ích gì từ 
việc tăng thuế bảo vệ môi trường.

- Thuế là công cụ quan trọng để 
tăng nguồn thu bảo vệ môi trường 
nhưng không phải là công cụ duy 
nhất. Cùng với thuế, Nhà nước cần 
xem xét các công cụ khác cùng với các 
chế tài xử phạt thật nặng tay với các 
hành vi gây tổn hại đến môi trường. 
Nhà nước cần siết chặt hơn nữa những 
vấn đề khác liên quan đến môi trường 
như các quy định về khí thải đối với 
doanh nghiệp sản xuất phương tiện 
giao thông, quản lý và hạn chế xe cũ 
quá niên hạn…

- Cần xây dựng lộ trình hợp lý 
để các doanh nghiệp có kế hoạch tài 
chính, có thời gian thích ứng, chuẩn bị 
tiềm lực tài chính để đối phó với chi phí 
gia tăng.

- Ngoài ra, Nhà nước cần có chính 
sách hỗ trợ tạm thời để giảm bớt tác 
động tiêu cực từ việc tăng thuế, đảm 
bảo các ngành nghề thích ứng, nhất là 
đối với ngành giao thông vận tải trực 
tiếp liên quan đến xăng dầu.

III. KẾT LUẬN: Như vậy, tăng thuế 
bảo vệ môi trường trong thời điểm hiện 
nay khá hợp lý, bên cạnh những tác 
động tích cực vẫn còn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro cho nền kinh tế. Nhà nước cần 
xây dựng lộ trình chính sách hợp lý 
để có thể phát huy tối đa các tác động 
của việc tăng thuế BVMT đối với xăng 
dầu và giảm bớt các tác động tiêu cực. 
Doanh nghiệp và người tiêu dùng cần 
chủ động tìm hiểu chính sách pháp luật 
về thuế để đảm bảo lợi ích tối ưu cho 
chính mình và Nhà nước. 
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HỆ THỐNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING 
CỦA DOANH NGHIỆP

       
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, 
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Thỏa mãn khách hàng là vấn đề sống còn đối với hoạt động của các 
doanh nghiệp. Để làm được điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thấu hiểu khách 
hàng và tìm cách gia tăng giá trị sản phẩm thông qua sự trải nghiệm của khách 
hàng. Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, sự trải nghiệm đó đôi khi đơn 
giản chỉ là sự tiếp xúc với nhân viên, sự tương tác với các yếu tố như thời gian, bối 
cảnh, địa điểm... sử dụng dịch vụ. Chính vì vậy, xây dựng hệ thống cung ứng dịch 
vụ càng hoàn chỉnh càng tạo nhiều thuận lợi trong việc quản lý mọi trải nghiệm của 
khách hàng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng, các doanh nghiệp phải xây dựng 
hệ thống cung ứng dịch vụ. Trong 
sản xuất hàng hóa thường có các khái 
niệm: produce (sản xuất) - product (sản 
phẩm) - production (quá trình tạo ra 
sản phẩm). Tương tự như vậy, trong 
cung cấp dịch vụ cũng có các khái 
niệm: serve (phục vụ) - service (dịch 
vụ) - servuction (quá trình tạo ra dịch 
vụ). Hệ thống Servuction sẽ là cầu nối 
đưa dịch vụ của doanh nghiệp đến với 
khách hàng. Vậy các doanh nghiệp 
dịch vụ cần xây dựng hệ thống này như 
thế nào? Bài viết trình bày tóm tắt nội 
dung trên.

2. NỘI DUNG 
2.1. Hệ thống cung ứng dịch vụ
2.1.1. Khái niệm 
Hệ thống cung ứng dịch vụ là hệ 

thống sản xuất cung ứng dịch vụ bao 
gồm các yếu tố về vật chất và con 

người, được tổ chức chặt chẽ theo một 
hệ thống phối hợp hướng tới khách 
hàng, nhằm đảm bảo thực hiện quá 
trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ một 
cách có hiệu quả.

Mỗi loại dịch vụ gắn với một hệ 
thống sản xuất cung ứng khác nhau như: 
	Người cung cấp dịch vụ và 

người hưởng thụ dịch vụ
	Sản phẩm và người hưởng thụ 

dịch vụ
	Kết hợp cả sản phẩm, người 

cung cấp và người hưởng thụ dịch vụ
2.1.2. Mô hình hệ thống sản xuất cung ứng dịch vụ

Hình 2.1. Mô hình hệ thống sản xuất 
cung ứng dịch vụ
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Có thể liệt kê tất cả các mối quan 
hệ giữa các yếu tố cấu thành trong hệ 
thống cung ứng dịch vụ của một doanh 
nghiệp như sau:

Quan hệ giữa khách hàng và 
nhân viên

2.2. Các yếu tố của hệ thống cung ứng 
dịch vụ

Từ mô hình hệ thống sản xuất cung 
ứng dịch vụ ở trên, có thể liệt kê được 
các yếu tố của mô hình này, bao gồm: 

2.2.1. Khách hàng: Là người sử dụng 
dịch vụ. Không có khách hàng thì dịch 
vụ không thể tồn tại. Vì vậy đây là yếu 
tố quan trọng nhất trong hệ thống.

2.2.2. Cơ sở vật chất
Các trang thiết bị cần thiết cho 

việc sản xuất dịch vụ và nếu thiếu nó 
thì việc cung cấp dịch vụ sẽ không thể 
thực hiện được. Ví dụ: máy móc, thiết 
bị, văn phòng, trụ sở giao dịch...

Quan hệ giữa khách hàng và cơ sở 
vật chất

Quan hệ giữa khách hàng và 
khách hàng

Các quan hệ nội bộ bên trong 
doanh nghiệp 

Môi trường vật chất: gồm các yếu 
tố vật chất, địa điểm diễn ra hoạt động 
dịch vụ, giao dịch với khách hàng - 
nó giúp tạo nên tâm lý, cảm nhận của 
khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

2.2.3. Người cung cấp dịch vụ (Nhân viên 
phục vụ): Là những người mà doanh 
nghiệp thuê để thực hiện những công 
việc đòi hỏi trực tiếp giao tiếp với 
khách hàng trong quá trình chuyển giao 
dịch vụ. Một số dịch vụ không cần sự 
có mặt của nhân viên tiếp xúc (máy bán 
tự động, máy ATM…)

2.2.4. Dịch vụ: Là mục tiêu và kết quả 
của hệ thống. Dịch vụ được quyết định 

Hình 2.2. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống cung ứng dịch vụ
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Các dịch vụ như đào tạo, tư vấn 
được coi là dịch vụ thuộc kiểu này.

2.3.2. Hệ thống kiểu 2

Hình 2.4. Hệ thống cung ứng dịch 
vụ kiểu 2

Hệ thống kiểu 2 gồm 3 yếu tố: cơ sở 
vật chất, khách hàng và dịch vụ. Với hệ 
thống này, dịch vụ được cung cấp cho 
khách hàng thông qua hệ thống cơ sở 
vật chất, thiết bị của nhà cung cấp như 
phòng khách sạn, ô tô, máy ATM,... 
Khách hàng hay người sử dụng dịch vụ 
buộc phải tự thao tác để sử dụng dịch vụ 
một cách có hiệu quả nhất. Nếu không 
sử dụng đúng như hướng dẫn của nhà 
cung cấp, khách hàng có thể không sử 
dụng được những dịch vụ tốt nhất.

Có thể kể đến một số dịch vụ thuộc 
kiểu 2 như nạp tiền điện thoại bằng thẻ, 
thuê ô tô, xe máy...

2.3.3. Hệ thống kiểu 3

Hình 2.5. Hệ thống cung ứng dịch 
vụ kiểu 3

bởi kịch bản có trước. Cấu trúc của 
dịch vụ chi phối sự hình thành hệ thống 
cung cấp dịch vụ.

2.2.5. Hệ thống tổ chức nội bộ: là sự phối 
hợp giữa các bộ phận chức năng và 
hỗ trợ.

Hệ thống này là vô hình, không 
nhìn thấy được nhưng lại có vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp dịch 
vụ. Tổ chức nội bộ bao gồm các chức 
năng như: quản trị nhân sự, quản trị 
tài chính, quản trị marketing... và các 
bộ phận khác tùy theo doanh nghiệp. 
hệ thống tổ chức nội bộ trong doanh 
nghiệp quyết định quá trình hoạt động 
sáng tạo để cung cấp dịch vụ của cả hệ 
thống Servuction.

2.3. Một số hệ thống cung ứng dịch vụ 
cơ bản

2.3.1. Hệ thống kiểu 1

Hình 2.3. Hệ thống cung ứng dịch 
vụ kiểu 1

 
Hệ thống kiểu 1 gồm 3 yếu tố: nhân 

viên phục vụ, khách hàng và dịch vụ, 
do đó xuất hiện ba mối quan hệ. Dịch 
vụ được cung cấp cho khách hàng trực 
tiếp thông qua người cung cấp dịch vụ. 
Trong hệ thống này, cả người cung cấp 
dịch vụ và khách hàng đều có vai trò 
tích cực, tác động, ảnh hưởng qua lại 
lẫn nhau về tâm lý, tình cảm, suy nghĩ...

Người cung cấp
dịch vụ

Dịch vụ

Khách hàng

Cơ sở vật chất

Dịch vụ

Khách hàng

Người cung cấp 
dịch vụ

Cơ sở vật chất

Khách hàng

Dịch vụ
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Hệ thống kiểu 3 là sự kết hợp 
giữa hệ thống kiểu 1 và hệ thống 
kiểu 2. Hệ thống này gồm bốn yếu 
tố. Dịch vụ là đầu ra của hệ thống, 
ba yếu tố còn lại là tiền đề để tạo ra 
dịch vụ: người cung cấp dịch vụ, cơ 
sở vật chất và khách hàng. Như vậy, 
hệ thống này tạo ra sáu mối quan hệ 
tác động lẫn nhau, gấp đôi so với hai 
hệ thống ở trên.

Ví dụ: một khách sạn chuyên tổ 
chức tiệc cưới. Dịch vụ đầu ra chính là 
bữa tiệc cưới theo yêu cầu của khách 
hàng. Muốn có được dịch vụ này, cần 
có sự tham gia của quản lý khách sạn, 
các nhân viên khách sạn; hệ thống bàn 
ghế, âm thanh, ánh sáng, món ăn.. và 
sự có mặt của khách hàng. Ngoài ra, hệ 
thống cung ứng dịch vụ kiểu 3 cũng có 
thể nhận thấy ở các dịch vụ bưu chính- 
viễn thông (Internet, truyền hình cáp..), 
nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ khám 
chữa bệnh...

Để hệ thống cung ứng dịch vụ kiểu 
3 có thể tạo ta các dịch vụ có chất lượng, 
cần quan tâm đến các yếu tố sau:

- Khả năng của hệ thống cơ sở vật 
chất so với kỳ vọng của người cung cấp 
dịch vụ và khách hàng

- Cách thức người cung cấp dịch vụ 
sử dụng hệ thống cơ sở vật chất

- Cách thức khách hàng (người sử 
dụng dịch vụ) sử dụng, hưởng thụ cơ sở 

vật chất được cung cấp
- Mối quan hệ giữa nhân viên phục 

vụ và khách hàng: cách trao đổi, tiếp 
nhận thông tin, thái độ, tình cảm... 
giữa họ

- Môi trường cung cấp dịch vụ: 
điểm giao dịch, vị trí giao dịch...

3. KẾT LUẬN
Sự đa dạng của các loại hình dịch 

vụ cũng như yêu cầu ngày càng cao 
của khách hàng đối với chất lượng 
dịch vụ đang đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ. Lựa chọn dịch vụ 
nào, xây dựng hệ thống cung ứng 
dịch vụ ra sao, kiểm soát mối quan 
hệ giữa doanh nghiệp, người cung 
cấp dịch vụ và người hưởng thụ dịch 
vụ để tạo ra cầu nối hoàn hảo giữa 
doanh nghiệp - khách hàng sẽ là 
nhiệm vụ thiết yếu để doanh nghiệp 
tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường./.
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DẠY KỸ NĂNG VIẾT QUA DẠNG VĂN BẢN CHO SINH VIÊN

ThS. Trần Thị Diên
Khoa Cơ sở - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: 
Kỹ năng viết là dạng kỹ năng chuyên biệt để thể hiện tư tưởng, ý đồ giao tiếp 

bằng ngôn ngữ viết và các chuẩn mực văn bản. Kỹ năng viết là một trong những 
kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất của con người, có vai trò rất quan trọng trong công 
việc của bất kỳ cá nhân nào và ở bất kỳ vị trí công tác nào.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn 

ra mạnh mẽ như hiện nay, kỹ năng viết 
ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng 
hơn bởi phạm vi giao tiếp không chỉ bó 
hẹp trong lãnh thổ Việt Nam mà vươn 
ra toàn thế giới với những yêu cầu đa 
dạng về ngôn ngữ, chuẩn mực giao 
tiếp và về đặc trưng văn hóa. Do đó, 
để thành công trong học tập cũng như 
công việc đòi hỏi mỗi sinh viên (SV) 
phải có kỹ năng viết tốt. Tuy nhiên, kỹ 
năng viết không có nguồn gốc từ bẩm 
sinh cũng không phải tự nhiên có được 
mà được hình thành từ việc SV được 
đào tạo và tự rèn luyện trong thực tiễn 
cuộc sống.

Kỹ năng viết không chỉ giới hạn 
trong kỹ năng tạo câu mà phải sản sinh 
được một thông điệp đáp ứng với từng 
tình huống giao tiếp cụ thể. Cái quan 
trọng nhất của người viết là phải làm 
sao cho người đọc hiểu được bài viết 
của mình một cách hiệu quả. Như vậy 
bài viết phải rõ ràng về mặt hình thức, 
súc tích về mặt nội dung và trong sáng 
về mặt ngôn ngữ sử dụng. Để đáp ứng 

những yêu cầu này, chúng ta chỉ có thể 
dạy viết một cách tốt nhất qua chính 
sản phẩm của nó là văn bản. Như vậy, 
văn bản được coi như sản phẩm vật 
chất cho các thực hành ngôn ngữ chứ 
không phải là câu, đây chính là nguyên 
tắc căn bản của đường hướng dạy viết 
qua các loại hình văn bản.

II. NỘI DUNG
1. Khái niệm văn bản 
Văn bản là sản phẩm của một hoạt 

động giao tiếp được hiểu cả trong diễn 
đạt nói và diễn đạt viết. Tuy nhiên, 
người ta thường sử dụng khái niệm 
này để chỉ một sản phẩm của viết. 
Văn bản viết thường bao gồm tập hợp 
nhiều câu được liên kết với nhau theo 
những phương thức nhất định. Trong 
trường hợp đặc biệt nó có thể chỉ gồm 
một câu. Một văn bản dù dài hay ngắn 
nhưng đều là một thể thống nhất, hoàn 
chỉnh cả về nội dung và hình thức 
trong đó có mối quan hệ chặt chẽ giữa 
các câu, giữa các đoạn, giữa các phần, 
các bộ phận của văn bản. Mỗi văn bản 
đều hướng tới một mục tiêu nhất định. 
Nó trả lời cho câu hỏi: Văn bản viết 



THÔNG TIN KHOA HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

 Số 16 - Tháng 3/2019 . 125

ra cho ai và nhằm mục đích gì? Chính 
tính mục đích đã quy định việc lựa 
chọn chất liệu nội dung, việc lựa chọn 
phương tiện ngôn ngữ và việc tổ chức 
văn bản theo cách thức nhất định. Từ 
những đặc điểm trên, tác giả đưa ra 
định nghĩa văn bản như sau: Văn bản 
là sản phẩm của hoạt động giao tiếp 
ngôn ngữ ở dạng viết, thường là tập 
hợp của các câu, có tính trọn vẹn về 
nội dung, hoàn chỉnh về hình thức, có 
tính liên kết chặt chẽ và hướng tới một 
mục tiêu giao tiếp nhất định.

2. Các loại hình văn bản 
Để phân loại văn bản, người ta đưa 

ra những tiêu chí dựa trên những đặc 
điểm chung của nhiều văn bản. Cho 
tới nay có hai cách phân loại văn bản 
phổ biến nhất là dạng văn bản và kiểu 
văn bản. 

2.1. Dạng văn bản(genre de texte)
Khi giao tiếp có muôn vàn tình 

huống giao tiếp khác nhau yêu cầu 
người viết phải thể hiện văn bản dưới 
một hình thức thích hợp. Để thuận lợi 
cho giao tiếp, mỗi xã hội đều định ra 
các hình thức văn bản tương đối ổn 
định có chức năng làm trung gian để 
chuyển tải thông điệp giữa người viết 
và người đọc. Các hình thức này được 
gọi là các dạng văn bản. Sự hình thành 
các dạng văn bản mang tính chất lịch 
sử xã hội và văn hóa. Các dạng văn 
bản thay đổi theo thời gian và dần dần 
được định hình dựa trên các đặc tính 
về hình thức, về chức năng, về cách sử 
dụng ngôn ngữ và về truyền thống. Nét 
truyền thống thể hiện ở chỗ các dạng 
văn bản trong các ngôn ngữ khác nhau 

sẽ có hình thức không hoàn toàn giống 
nhau (thư hành chính trong tiếng Pháp, 
tiếng Anh và tiếng Việt có hình thức 
khác nhau). 

Các dạng văn bản được phân biệt 
dựa trên ba yếu tố đặc trưng: Yếu tố 
chủ đề, yếu tố bố cục và yếu tố văn 
phong. Yếu tố chủ đề thể hiện ở sự 
phát triển về mặt nội dung khác nhau 
trong các tình huống giao tiếp khác 
nhau, từ đó cho ta các thể loại văn bản 
như văn bản báo chí, văn bản luật, văn 
bản hành chính, văn bản khoa học, văn 
bản giáo dục, … Chủ đề về ăn uống 
trong sách văn hóa ẩm thực sẽ cho ta 
dạng văn bản khác với chủ đề ăn uống 
trong sách hướng dẫn nấu ăn. Tuy 
nhiên nếu chỉ dựa vào yếu tố chủ đề 
thì người ta chưa thể phân biệt một bài 
báo xã luận với một bài báo phóng sự. 
Bởi vậy cần phải dựa vào yếu tố bố 
cục. Bố cục của văn bản thể hiện trên 
hai phương diện: Bố cục của các yếu 
tố xung quanh văn bản và bố cục của 
các đoạn trong nội bộ văn bản. Nếu là 
bài báo phóng sự thì văn bản thường 
nhằm mục đích chủ yếu là thông tin về 
một sự kiện, do đó hình thức kết cấu 
quanh văn bản thường gồm các phần 
mang tính thông tin cao như tiêu đề, 
phụ đề, hình ảnh minh họa … và bố 
cục nội văn bản là sự đan xen các đoạn 
văn bản thông tin và miêu tả. Ngược 
lại, nếu là một bài xã luận thì bố cục 
quanh văn bản thường chỉ có tiêu đề, 
còn bố cục nội văn bản thường là các 
đoạn văn bản phân tích và lập luận. Do 
văn bản luôn gắn với một hoàn cảnh 
giao tiếp cụ thể, hoàn cảnh giao tiếp 
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này không những qui định hình thức 
thể hiện của nội dung giao tiếp, hình 
thức thể hiện của cách thức giao tiếp 
mà còn qui định cả các hình thức ngôn 
ngữ được sử dụng trong văn bản. Đó 
chính là yếu tố văn phong. Mỗi dạng 
văn bản có những đặc trưng ngôn ngữ 
riêng biệt khác với các dạng văn bản 
khác. Ví dụ như trong văn bản báo 
chí, người viết không được thể hiện là 
“tôi” và đối tượng giao tiếp là quảng 
đại quần chúng nên người ta thường 
sử dụng những câu danh hóa, các cấu 
trúc vô nhân xưng, đại từ nhân xưng 
không xác định, văn phong mang tính 
chuẩn mực, …

2.2. Kiểu văn bản (type de texte)
Mỗi văn bản đều có một mục đích 

giao tiếp nhất định, đó chính là ý định 
của tác giả khi viết nhằm đem đến thông 
tin cho người đọc, thuyết phục người 
đọc hoặc kích thích trí tưởng tượng 
của người đọc. Theo các mục đích giao 
tiếp khác nhau này, người ta phân chia 
thành các kiểu văn bản khác nhau. Có 
thể kể đến các kiểu văn bản sau:

- Kiểu văn bản tường thuật: Nhằm 
diễn tả một câu chuyện xảy ra trong một 
bối cảnh không gian và thời gian nhất 
định. Văn bản tường thuật đặc biệt chú 
ý tới yếu tố thời gian thông qua việc 
miêu tả diễn biến của một hành động.

- Kiểu văn bản lập luận: Nhằm mục 
đích thuyết phục bằng cách đưa ra các 
quan điểm về một vấn đề nào đó với 
những biện chứng đối nghịch nhằm 
bảo vệ hoặc phản bác quan điểm đó.

- Kiểu văn bản thông báo: Nhằm 
mục đích đưa thông tin về sự vật hiện 

tượng. Kiểu văn bản này không phân 
tích các sự kiện mà chỉ đem đến những 
chi tiết xung quanh các câu hỏi trong 
tình huống giao tiếp Ai ? Cái gì ? Ở 
đâu ? Khi nào ? Như thế nào ?

- Kiểu văn bản phân tích: Đem 
lại thông tin sâu sắc hơn trên cơ sở 
giải thích sự kiện về nguyên nhân, 
hệ quả, giải pháp. Câu hỏi được tập 
trung giải quyết trong kiểu văn bản 
này là Tại sao ?

- Kiểu văn bản miêu tả: Thường 
đưa lại những chi tiết không mang 
tính thời gian về trạng thái của sự vật, 
những khía cạnh tách khỏi yếu tố thời 
gian như tên gọi, thể loại, nơi cư trú…

-Kiểu văn bản chỉ dẫn nhằm giúp 
đỡ, khuyến khích hoặc hướng dẫn hành 
động bằng cách đưa ra các lời khuyên, 
bài học, dự báo, chỉ dẫn, mệnh lệnh, 
qui định, điều lệ…

- Kiểu văn bản tu từ: Mục đích giải 
trí nhằm khơi dậy những xúc cảm nơi 
người đọc bằng cách sử dụng ngôn ngữ 
mang tính nghệ thuật như các cách chơi 
chữ, cách tạo vần điệu trong câu, cách 
tạo hình ảnh so sánh ẩn dụ, …

- Kiểu văn bản dự báo:Dự đoán 
trước những sự kiện sẽ xảy ra.

- Kiểu văn bản hội thoại: Nhằm 
đem lại thông tin trên cơ sở các hành 
động lời nói trực tiếp như nghi vấn, 
cảm ơn, xin lỗi, phủ nhận,...

3. Dạy viết qua các dạng văn bản
3.1. Cách dạy viết qua dạng văn bản
Có rất nhiều phương pháp tiếp cận 

dạy kỹ năng viết cho SV qua văn bản. 
Trong đó, có phương pháp tiếp cận theo 
kiểu văn bản, có phương pháp tiếp cận 
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theo dạng văn bản. Nhiều nhà nghiên 
cứu đã khẳng định ưu thế của phương 
pháp dạy viết qua các dạng văn bản.
Dạng văn bản có ưu thế hơn so với kiểu 
văn bản chính là nhờ những khác biệt 
giữa hai loại hình này. 

Thứ nhất, dạng văn bản là hình 
thức thể hiện một văn bản hoàn chỉnh 
còn kiểu văn bản chỉ là cách thức thể 
hiện một đoạn văn bản. 

Thứ hai, mọi văn bản đều được 
thể hiện dưới một hình thức nhất 
định và những văn bản có cùng một 
dạng sẽ có chung những đặc trưng về 
ngôn ngữ, về văn phong, về bố cục. 
Ngược lại, một kiểu văn bản ở những 
dạng văn bản khác nhau sẽ có cách tổ 
chức văn bản khác nhau: Ví dụ kiểu trần 
thuật trong chuyện cổ tích sẽ khác với 
kiểu trần thuật trong chuyện trinh thám 
ở chỗ chuyện cổ tích thường tôn trọng 
yếu tố trật tự thời gian theo tuyến tính 
của các sự kiện còn chuyện trinh thám 
lại thường đảo lộn trật tự thời gian này.

Thứ ba, dạng văn bản mang tính 
hoàn chỉnh không chỉ về hình thức mà 
cả về nội dung ứng với các điều kiện 
của một tình huống giao tiếp còn kiểu 
văn bản chỉ tính đến ý định giao tiếp 
của người giao tiếp.

3.2.Các cách thức nâng cao kỹ năng viết cho 
sinh viên

Viết thành công không chỉ đơn giản 
là viết ra những câu chính xác và dễ 
hiểu vì người học phải được hỗ trợ để 
viết và thể hiện các ý tưởng theo cách 
phù hợp và sáng tạo nhất. Sau đây là 
một số các cách thức giúp phát triển kỹ 
năng viết cho sinh viên:

- Lựa chọn hình thức viết và 
chủ đề phù hợp

Giảng viên nên giúp sinh viên lựa 
chọn cách viết và chủ đề viết mà có thể 
gây hứng thú cho SV, giúp SV lựa chọn 
từ vựng và cụm từ sao cho phù hợp với 
bài viết. Giảng viên cung cấp một danh 
sách ngắn các chủ đề để sinh viên lựa 
chọn hoặc cho phép họ tự nghĩ ra chủ 
đề để viết. Đây được xem là cách giảng 
dạy hiệu quả vì có thể khuyến khích 
sinh viên viết về bất cứ điều gì họ muốn 
và thoải mái đưa ra các ý tưởng và suy 
nghĩ của mình.

- Xây dựng ý tưởng
Khi SV lựa chọn chủ đề và lập dàn 

ý thì giảng viên nên giải thích cho họ 
hiểu việc thu thập ý tưởng và ghi lại 
những gì họ biết về chủ đề mà không 
quan tâm đến sự lặp lại, lỗi chính tả 
hay ngữ pháp sẽ giúp ích nhiều cho 
họ ở giai đoạn bắt đầu viết, khiến họ 
viết được nhiều ý tưởng hơn. Ngoài 
ra giảng viên cũng nên khích lệ cách 
điễn đạt ý sao cho trôi chảy và gợi ý 
cho sinh viên sử dụng sơ đồ tư duy như 
mindmap để xây dựng và phát triển ý 
tưởng. Đây là cách rất hiệu quả giúp họ 
tìm ra mối liên quan thú vị giữa các chủ 
đề mà trước đó họ chưa nghĩ tới.

- Viết từ hai bản nháp trở lên
Giảng viên nên giải thích rõ cho 

sinh viên rằng bản nháp là bản viết 
sơ bộ của bài viết hoàn chỉnh. Việc 
chỉnh sửa và viết bản nháp lần hai và 
ba sẽ giúp cho bài viết của sinh viên 
ngày càng hoàn chỉnh hơn. Sau mỗi lần 
chỉnh sửa và viết lại, sinh viên sẽ nảy 
thêm những ý tưởng mới mà họ chưa 
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nghĩ ra ở lần viết nháp đầu tiên. Và 
như vậy, mỗi lần viết lại, bản viết sau 
sẽ hoàn thiện hơn và hay hơn bản nháp 
trước. Điều này sẽ giúp người học có 
được một bài viết hoàn thiện nhất cả về 
nội dung lẫn ý tưởng.

- Ghi chép vắn tắt
Giảng viên nên thông báo cho sinh 

viên rằng bất cứ điều gì họ ghi chép 
được ở bài học hôm nay có thể sẽ xuất 
hiện trong bài thi vào ngày mai. Bởi vì 
những tài liệu trình bày trên lớp thường 
chứa đựng những khái niệm quan trọng 
chắc chắn sẽ được nhắc đến trong các 
bài thi. Vì vậy, trong lúc giảng bài, 
giảng viên nên nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của việc ghi chép, rồi sau 
đó đưa ra một số câu hỏi để đảm bảo 
tất cả các sinh viên đều tham gia bài 
học, chẳng hạn: Các em biết gì về...?; 
Các em hiểu được những gì rồi và điều 
gì các em không hiểu? Chiến lược này 
sẽ giúp ích nhiều cho người học trong 
việc rèn kỹ năng viết tốc ký.

- Khích lệ, động viên những 
sinh viên còn rụt rè

Những người nhút nhát, không tự 
tin là những người có nhận thức hay 
tư tưởng tiêu cực về bản thân. Vì thế, 
giảng viên nên là người đầu tiên giúp 
đỡ họ vượt qua được tâm lý lo sợ và 
trở nên tự tin bằng cách luôn động viên 
họ viết ra những điều họ nghĩ. Giảng 
viên cũng có thể yêu cầu họ tham gia 

vào hoạt động của các nhóm để được 
nghe những ý tưởng của nhiều bạn 
khác. Cách học hợp tác này sẽ dạy cho 
sinh viên cách suy nghĩ thật sâu sắc để 
đưa ra các ý tưởng vì giảng viên không 
cung cấp câu trả lời cho họ mà tự họ 
phải tìm ra câu trả lời.

III. KẾT LUẬN
Viết là một công cụ tốt để giao tiếp 

hiệu quả. Kỹ năng viết tốt khiến người 
học có cơ hội để thành công trong học 
tập. Hầu hết các bài thi ở trường căn cứ 
vào năng lực viết của sinh viên để đánh 
giá trình độ của họ. Thành thạo kỹ năng 
viết giúp cho sinh viên có thể viết dễ 
dàng các bài nghiên cứu khoa học hay 
bài báo cáo. Nếu khả năng viết kém sẽ 
dẫn đến việc người đọc hiểu lầm hoặc 
hiểu sai ý của người viết. Ngoài ra, kỹ 
năng viết tốt còn mở ra nhiều cơ hội 
cho người học trong công việc và thăng 
tiến sau này. Vì vậy, dạy kỹ năng viết 
và làm thế nào để nâng cao kỹ năng 
viết cho sinh viên luôn là nhiệm vụ 
quan trọng của giảng viên trong suốt 
quá trình giảng dạy.
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BÀN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ SAI ĐẾN GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TẠO RA 
TRONG CÁC THƯƠNG VỤ MUA LẠI

Th.S Lê Thùy Dung - Th.S Nguyễn Thị Thanh Tú
Khoa Tài chính - Ngân hàng

Tóm tắt
Việc định giá đóng vai trò quan trọng quyết định trực tiếp thành công của một 

thương vụ mua lại. Mặc dù giá cổ phiếu của công ty thâu tóm /công ty mục tiêu 
không phản ánh chính xác giá trị thực của công ty nhưng thông qua kết quả của 
quá trình định giá sẽ giúp cho các bên tham gia có thể dự đoán những về giá trị 
cộng hưởng kỳ vọng có thể đạt được thông qua quá trình mua lại. Trong phạm vi 
bài viết này sẽ thảo luận một số tác động của việc định giá sai đến giá trị cộng 
hưởng tạo ra trong các thương vụ mua lại.

Từ khóa: Định giá, giá trị cộng hưởng, mua lại, định giá cao, định giá thấp
Abstract
Valuation plays a key role in the direct success of an acquisition deal. Although 

the share price of the acquirer /the target firm don’t exactly reflect the true value 
of the company, but the results of the valuation process will help participants to 
predict the expected value which achieved through the acquisition process. This 
text scope will discuss some of the effects of misvaluation on the synergies in 
acquisitions.

Key words: Valuation, synergies, acquisition, overvalued, undervalued

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong cơ sở học thuật hiện tại đã có 

một số nghiên cứu tập trung phân tích 
ảnh hưởng của việc định giá sai đến 
việc thực hiện các cơ hội đầu tư của 
các công ty thâu tóm cũng như hiệu quả 
hoạt động sau mua lại (Dong và cộng 
sự, 2006; Giuli, 2013; SamerAdra và 
G.Barbopoulos, 2017). Việc định giá 
sai cổ phiếu công ty mục tiêu có thể 
sẽ dẫn tới các quyết định đầu tư không 
chính xác của các công ty thâu tóm, do 
đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị cộng 

hưởng tạo ra. Dựa trên cơ sở các nghiên 
cứu trước đó, nhóm tác giả sẽ trao đổi 
một số vấn đề liên quan giữa việc định 
giá sai và giá trị cộng hưởng đạt được 
từ các thương vụ mua lại.

2. NỘI DUNG
2.1. Định giá sai (Misvaluation)
Theo quan điểm của nhóm tác giả, 

định giá sai là hoạt động định giá đưa ra 
kết quả không chính xác (quá cao hoặc 
quá thấp) so với mức giá thực của một 
loại cổ phiếu hoặc tài sản. Việc định giá 
sai có thể xuất phát từ nhiều lý do khác 
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nhau, chẳng hạn như: Trình độ chuyên 
môn của người tham gia định giá; động 
cơ bên trong của các nhà quản lý công 
ty mục tiêu; đầu cơ cổ phiếu công ty 
mục tiêu trên thị trường… Trong một 
thương vụ mua lại, các công ty thâu 
tóm có xu hướng muốn đặt giá mua 
thấp hơn trong khi công ty mục tiêu 
muốn đưa ra mức giá chào mua cao 
hơn. Nếu định giá không chính xác có 
thể dẫn đến đàm phán mua lại giữa các 
bên tham gia không thành công và ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên 
tham gia.

2.2. Mua lại và giá trị cộng hưởng tạo ra 
(Synergies) 

2.2.1. Mua lại
Mua lại là việc một công ty sử dụng 

tiền mặt hoặc chứng khoán để mua cổ 
phần, tài sản doanh nghiệp khác để có 
được quyền sở hữu tài sản, tổng tài sản 
hoặc quyền kiểm soát doanh nghiệp đó 
(Rong, 2015).

Ở Việt Nam, theo Luật Cạnh tranh 
số 27/2004/QH11, “Mua lại doanh 
nghiệp là việc một doanh nghiệp mua 
toàn bộ hoặc một phần tài sản của 
doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi 
phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của 
doanh nghiệp bị mua lại”.

2.2.2. Giá trị cộng hưởng
Giá trị cộng hưởng (Synergy) là 

giá trị công ty kết hợp sau sáp nhập/ 
mua lại lớn hơn tổng giá trị của các 
công ty trước sáp nhập/ mua lại (Ross 
và cộng sự, 2012). Hay nói cách khác, 
với quan điểm “1+1=3” thì giá trị cộng 
hưởng kỳ vọng đạt được sau mua lại 
sẽ lớn hơn tổng giá trị của các công ty 

cùng tham gia vào các thương vụ này. 
Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy 
hơn 50% thương vụ mua lại tạo ra giá 
trị cộng hưởng, bao gồm giá trị cộng 
hưởng tài chính và giá trị cộng hưởng 
hoạt động.

2.3. Tác động của việc định giá sai đến 
giá trị cộng hưởng tạo ra trong các thương vụ 
mua lại

Giả thuyết định giá sai (The 
misvaluation hypothesis) liên quan 
đến quá trình thâu tóm chỉ ra rằng thị 
trường không hiệu quả có ảnh hưởng 
quan trọng đến hoạt động mua lại, do 
đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị cộng 
hưởng tạo ra trong cả ngắn hạn và dài 
hạn sau khi quá trình mua lại hoàn tất.

Dong và cộng sự (2006) đã chỉ ra 
các công ty thâu tóm được định giá cao 
nhiều khả năng sử dụng chứng khoán 
để thanh toán và đạt được thu nhập 
thấp hơn trong ngắn hạn. Cụ thể, so với 
nhóm các công ty thâu tóm được định 
giá cao thì nhóm các công ty thâu tóm 
được định giá thấp đạt thu nhập cao 
hơn khoảng 1.8%.Việc các nhà quản lý 
công ty mục tiêu chấp nhận các công 
ty thâu tóm được định giá cao có thể 
xuất phát từ kỳ vọng thu lợi nhanh sau 
quá trình mua lại hoặc do sai lầm trong 
việc dự kiến giá trị cộng hưởng có thể 
tạo ra từ các thương vụ này. Ngoài ra, 
khi xem xét ở khía cạnh công ty mục 
tiêu thì Dong và cộng sự cũng chỉ ra 
các công ty được định giá thấp có khả 
năng thu được lợi nhuận cao hơn và 
ngược lại đạt lợi nhuận thấp hơn khi 
được định giá cao hơn trong thời kỳ 
công bố thương vụ.
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Trong khi đó, nghiên cứu của 
(Giuli, 2013) phát hiện ra các công ty 
thâu tóm sử dụng chứng khoán định giá 
quá cao để mua lại các công ty mục tiêu 
được định giá thấp, dẫn đến ảnh hưởng 
trực tiếp đến giá phải trả cho việc đàm 
phán thương vụ. Kết quả nghiên cứu 
gợi ý rằng các nhà quản lý công ty mục 
tiêu tin tưởng vào chất lượng của quá 
trình thâu tóm, dẫn đến họ tin tưởng 
cổ phiếu của công ty được mua lại sẽ 
gia tăng giá trị trong dài hạn (tương tự 
Shleifer và Vishny, 2003).

Từ các nghiên cứu ở trên cũng cho 
thấy dường như các công ty thâu tóm 
sử dụng các cổ phiếu được định giá sai 
làm phương tiện thanh toán trong các 
đàm phán của mình (Dong và cộng sự, 
2006; Giuli, 2013). Tuy nhiên, việc lựa 
chọn phương tiện thanh toán bằng tiền 
mặt, cổ phiếu hay hỗn hợp cả tiền mặt 
và cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến giá trị 
cộng hưởng tạo ra trong các thương vụ 
(như đã đề cập trong nghiên cứu của 
Giuli, 2013).

Kế thừa các kết quả nghiên cứu hiện 
tại và các ảnh hưởng tiềm năng của vấn 
đề định giá trong thực tiễn, nhóm tác 
giả nhận thấy giá cổ phiếu đạt được qua 
quá trình định giá có thể phản ánh hiệu 
quả hoạt động của công ty dưới góc độ 
tài chính. Tuy nhiên, việc định giá sai 
có thể gây ra những tác động đáng kể 
đến giá trị cộng hưởng tạo ra trong quá 
trình mua lại cho các bên tham gia đàm 
phán thương vụ:

(1) Xem xét ở khía cạnh công ty 
thâu tóm thì định giá sai (định giá quá 
cao) sẽ làm khuếch đại giá cổ phiếu 

công ty, dẫn đến xu hướng tăng vốn chủ 
sở hữu và công ty có thể tiếp cận các 
khoản tín dụng từ bên ngoài với quy mô 
lớn, từ đó ảnh hưởng đến giá trị cộng 
hưởng tạo ra. Nếu các công ty này được 
định giá quá cao có thể đạt được thu 
nhập tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, 
việc huy động một lượng lớn nguồn tín 
dụng bên ngoài nếu kiểm soát quá trình 
sử dụng vốn không chặt chẽ có thể gây 
thất thoát, lãng phí vốn dẫn đến thu 
nhập đạt được giảm sút trong dài hạn. 
Không những thế, do bất đối xứng thông 
tin dẫn đến việc các nhà quản lý công 
ty mục tiêu kỳ vọng khi chấp nhận các 
đàm phán này có thể thu hồi tiền nhanh, 
giá cổ phiếu sẽ gia tăng sau khi thương 
vụ hoàn tất dẫn đến việc đưa ra những 
chấp thuận đầu tư sai lầm.

(2) Nghiên cứu ở khía cạnh công ty 
mục tiêu, việc định giá quá cao có thể 
dẫn tới các đàm phán giữa các bên sẽ bị 
hủy bỏ vì nhiều khả năng giá trị tạo ra 
từ quá trình mua lại đạt được thấp hơn 
kỳ vọng của bên mua, do đó các công 
ty thâu tóm sẽ từ bỏ việc theo đuổi 
thương vụ. Trong khi đó, việc định giá 
thấp sẽ khiến cho các công ty này trở 
thành mục tiêu theo đuổi của các nhà 
đầu tư, các công ty có thể dễ dàng lựa 
chọn những đối tác đưa ra mức phí 
thanh toán cao nhất. Tuy nhiên, lợi ích 
của cổ đông công ty sẽ bị ảnh hưởng 
đáng kể trong ngắn hạn. Nếu như các 
công ty thâu tóm có hiệu quả hoạt động 
tốt mua được những công ty mục tiêu 
được định giá thấp nhiều khả năng cổ 
đông mục tiêu có thể sẽ đạt thu nhập 
cao trong tương lai.
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Nhìn chung, tùy thuộc vào tầm 
nhìn của các nhà quản lý và kết quả quá 
trình định giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến giá trị cộng hưởng tạo ra cho các 
bên tham gia thương vụ mua lại. 

3. KẾT LUẬN
Các công ty xem xét kết quả quá 

trình định giá trong việc đưa ra các 
quyết định đầu tư của mình, bao gồm 
cả quyết định mua lại. Tuy nhiên, kết 
quả của quá trình định giá không phải 
bao giờ cũng chính xác. Định giá sai 
(bao gồm định giá quá cao hoặc định 
giá quá thấp) sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến giá trị cộng hưởng tạo ra sau khi 
thương vụ mua lại hoàn thành. Do vậy, 
các bên tham gia quá trình mua lại 
cần phải xem xét vấn đề định giá như 
là một trong những vấn đề quan trọng 
bậc nhất cần phải được quan tâm làm 
rõ trong quá trình thực hiện kế hoạch 
mua lại.
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CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
LƯU TRÚ KHÁCH SẠN

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
 
Tóm tắt: 
Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với 

những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ vế trình độ văn hoá, nhận 
thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu 
cầu của con người cũng được nâng cao. Nó không còn là nhu cầu”cơm no 
áo ấm”nữa mà thay thế là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” được mọi người tôn 
trọng, kính nể. Cũng chính vì vậy mà đòi hỏi về chất lượng đối với sản phẩm 
hàng hoá nói chung và những dịch vụ nói riêng ngày càng cao. Kinh doanh 
khách sạn ngày nay không phải chỉ đơn thuần để đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ 
nghỉ nữa mà phải đáp ứng được nhu cầu được nhu cầu ngủ nghỉ đó với yêu 
cầu đa dạng của khách hàng như yêu cầu được ngủ nghỉ trong phòng sạch sẽ 
an toàn, tiện nghi sang trọng, có phòng cảnh đẹp để ngắm nhìn và đặc biệt là 
chất lượng dịch vụ lưu trú phải thật tốt. Yêu cầu đối với người phục vụ phải 
biết đáp ứng tốt đầy đủ nhu cầu của khách và phải luôn tạo được sự thoải 
mái, cảm giác thoả mãn tối đa cho khách ,như vậy mới có thể tạo được sức 
thu hút và trú giữ khách tới khách sạn.

Dịch vụ lưu trú trong khách sạn là một phần trọng yếu trong ngành kinh doanh 
khách sạn. Hiện nay khách sạn ở nước ta hiện nay là khá lớn và nâng cao hiệu qủa 
chất lượng dịch vụ lưu trú là một bài toán mà bất cứ một khách sạn nào cũng phải 
lưu ý và thực hiện.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong nền kinh tế hiện nay việc 

doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh dù trên bất kỳ phương 
diện nào dưới loại hình nào đều có rất 
nhiều đối thủ cạnh tranh và sẽ càng gay 
gắt khi sản phẩm đó được chấp nhận trên 
thị trường. Trong kinh doanh khách sạn 
nói riêng thì việc tạo được uy tín lôi kéo 
khách hàng mới và dữ khách hàng cũ là 

điều quyết định đến sự tăng trưởng và 
phát triển của công ty. Mà đối với một 
khách sạn thì dịch vụ chính là dịch vụ 
lưu trú vì vậy để có thể ổn định và tiếp 
tục phát triển thì việc tổ chức tốt hoạt 
động kinh doanh lưu trú là điều hết sức 
quan trọng quyết định đến chất lượng 
dịch vụ bộ phận lưu trú, khả năng thu 
hút khách của khách sạn góp phần vào 
tăng hiệu quả kinh doanh của khách sạn.
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II. NỘI DUNG 
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm khách sạn, kinh doanh khách sạn
1.1.1.1. Khái niệm khách sạn 
Theo thông tư số 01/2002/TT-

TCDL ngày 27/4/2001 của Tổng cục du 
lịch Việt Nam về hướng dẫn thực hiện 
nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính 
phủ về cơ sở lưu trú du lịch đã ghi rõ: 
“Khách sạn (Hotel) là công trình kiến 
trúc được xây dựng độc lập, có quy mô 
từ 10 buồng trở lên, đặc biệt về cơ sở vật 
chất kỹ thuật, trang thiết bị, dịch vụ cần 
thiết phục vụ khách du lịch” 

1.1.1.2. Khái niệm kinh doanh khách sạn
“Kinh doanh khách sạn là hoạt 

động kinh doanh trên cơ sở cung cấp 
các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch 
vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng 
các nhu cầu ăn, nghỉ và giải trí của họ 
tại các điểm du lịch nhằm mục đích có 
lời”.

1.2. Khái niệm dịch vụ lưu trú và chất 
lượng dịch vụ lưu trú

1.2.1. Khái niệm dịch vụ và dịch vụ lưu trú
1.2.1.1.Khái niệm dịch vụ : 
Theo Kotler: “Dịch vụ được coi 

như một hoạtđộng của chủ thể này 
cung cấp cho chủ thể bên kia, chủ yếu 
là vô hình và không làm thayđổi quyền 
sở hữu. Dịch vụ có thể được tiến hành 
nhưng không nhất thiết phải gắn liền 
với một sản phẩm vật chất” 

Khái niệm dịch vụ hiện được sử 
dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản trị 
chất lượng là khái niệm theo ISO 9004-
2:1991E: “Dịch vụ là kết quả mang lại 
nhờ các hoạt động tương tác giữa người 
cung cấp và khác hàng, cũng như nhờ 

các hoạtđộng của người cung cấp để 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng” .

Từ các quan điểm trên, chúng ta 
thấy rằng có thể có nhiều quan niệm 
khác nhau về dịch vụ tuy nhiên chúng 
đều thống nhất với nhau ở chỗ dịch vụ 
phải gắn liền với hoạt động để tạo ra 
nó. Trên cơ sở những khái niệm chung 
về dịch vụ ta có thể hiểu dịch vụ là kết 
quả của những hoạt động không thể 
hiện bằng sản phẩm vật chất, nhưng 
bằng tính hữu ích của chúng và có giá 
trị kinh tế. 

1.2.1.2. Khái niệm về dịch vụ lưu trú
“Dịch vụ lưu trú trong kinh doanh 

khách sạn là kết quả mang lại nhờ các 
hoạt động tương tác giữa bộ phận kinh 
doanh lưu trú nói riêng và toàn khách 
sạn nói chung với khách của khách 
sạn, đồng thời thông qua các hoạt 
động tương tác đó để đáp ứng nhu cầu 
của khách và mang lại lợi nhuận cho 
khách sạn”

1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ và chất 
lượng dịch vụ lưu trú

1.2.2.1. Chất lượng dịch vụ :
Theo Tiêu chuẩn Việt Nam và ISO 

- 9000: “Chất lượng dịch vụ là mức 
phù hợp của sản phẩm dịch vụ thỏa 
mãn các yêu cầu đề ra hoặc định trước 
của người mua, nhà cung ứng phải định 
kỳ xem xét lại các yêu cầu chất lượng”. 

Chất lượng dịch vụ là sự tọa nên 
trừu tượng, khó nắm bắt bởi các đặc 
tính riêng có của dịch vụ, sự tiếp cận 
chất lượng được tạo ra trong quá trình 
cung cấp dịch vụ, thường xảy ra trong 
sự gặp gỡ giữa khách hàng và nhân 
viên giao tiếp. 
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Theo Giáo trình Marketing du lịch 
- TS. Bùi Thị Tám: “Chất lượng dịch 
vụ là sự đánh giá của khách hàng về 
mức độ chất lượng tổng thể của dịch vụ 
đã cung cấp trong mối liên hệ với chất 
lượng mong đợi” .

Tổng hợp các quan điểm trên chúng 
ta có thể hiểu chất lượng dịch vụ như 
sau: Chất lượng dịch vụ là mức độ thõa 
mãn nhu cầu của khách hàng sau khi đã 
tiêu dùng dịch vụ

1.2.2.2. Chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn:
Tiếp tục đứng trên góc độ của người 

tiêu dùng, chúng ta dễ dàng hiểu rằng 
chất lượng dịch vụ lưu trú khách sạn 
chính là mức độ thỏa mãn của khách 
hàng về khách sạn.

Hay : Chất lượng dịch vụ của khách 
sạn = Sự thoản mãn của khách hàng

Mà theo kết quả nghiên cứu của 
ông Donald M, sự thỏa mãn lại được 
đo bởi biểu thức tâm lý : Sự thỏa mãn = 
Sự cảm nhận - Sự mong chờ.

Điều này cho thấy tại sự thỏa mãn 
của khách hàng sẽ càng cao nếu như sự 
cảm nhận của họ hay những gì họ nhận 
được cao hơn so với những gì họ mong 
chờ nhưng thực tế cho thấy các để các 
khách sạn làm được điều này là không 
phải là dễ. Mà ngược lại chúng ta còn 
hay gặp trường hợp khách hàng mong 
chờ về 1 sản phẩm, dịch vụ nào nhiều 
quá sau đó những gì họ nhận được lại 
không bằng những gì họ kỳ vọng khiến 
cho khách hàng thất vọng và đánh giá 
chất lượng sản phẩm của khách sạn là 
không tốt.

Như vậy, mục tiêu của khách sạn 
đạt ra là xác định được chính xác nhu 

cầu của đòi hỏi của khách hàng sau đó 
thiết lập các tiêu chuẩn phục vụ cung 
cấp, thiết kế một mức cung cấp dịch 
vụ cao hơn so với kỳ vọng của khách 
hàng mục tiêu của mình. Như vậy, chất 
lượng dịch vụ của khách sạn sẽ được 
đánh giá tốt, khách hàng sẽ cảm thấy 
thỏa mãn khi tiêu dùng sản phẩm của 
khách sạn.

Có thể nói ‘‘chất lượng dịch vụ lưu 
trú khách sạn cũng được hiểu là mức 
cung cấp dịch vụ tối thiểu mà một 
doanh nghiệp khách sạn đã lựa chọn 
nhằm thỏa mãn ở mức độ cao nhu cầu 
của thị trường khách hàng mục tiêu của 
mình. Đồng thời, mức cung cấp dịch vụ 
đã được xác định đòi hỏi phải được duy 
trì nhất quán trong suốt quá trình kinh 
doanh ’’ (giáo trình quản trị kinh doanh 
khách sạn – NXB trường đại học Kinh 
Tế Quốc Dân)

2. Các yếu tố tác động tới chất lượng dịch 
vụ lưu trú của khách sạn.

2.1. Nhóm nhân tố chủ quan
2.1.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Trong kinh doanh khách sạn du lịch 

thì cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố vật 
chất quan trọng, đặc biệt là trong kinh 
doanh lưu trú. Nó quyết định phần lớn 
đến mức độ thoả mãn của khách trong 
thời gian sử dụng dịch vụ tại doanh 
nghiệp và quyết định một phần đến 
chất lượng, đến lượng khách và thời 
gian khách lưu lại khách sạn. Khách sử 
dụng dịch vụ lưu trú thường là khách đi 
công vụ hoặc đi du lịch xa nơi thường 
trú vậy nên sau những chuyến đi dài 
đầy mệt mỏi thì khi về đến khách sạn, 
bước chân vào phòng, cơ sở vật chất 
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kỹ thuật cũng như đồ dùng trang thiết 
bị trong phòng sẽ là những yếu tố gây 
ấn tượng với khách. Nếu trang thiết bị 
trông cũ nát, bẩn thỉu không đem lại sự 
tiện nghi thoải mái cho khách sẽ làm 
cho khách hàng thấy mệt mỏi thêm, 
không hài lòng về dịch vụ và tạo ra 
hình ảnh xấu của khách sạn trong lòng 
khách hàng. Ngược lại, nếu đồ dùng 
trang thiết bị trong phòng hiện đại, tiện 
nghi, gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp khách 
hàng thấy bớt mệt mỏi, cảm thấy thoải 
mái, thư giãn. Điều này cho thấy cơ sở 
vật chất kỹ thuật có ảnh hưởng rất lớn 
tới chất lượng dịch vụ lưu trú nói riêng 
và dịch vụ khách sạn nói chung.

Để được coi là căn nhà thứ hai của 
mình thì khách đòi hỏi trang thiết bị 
cho nhu cầu sinh hoạt bình thường của 
khách phải đầy đủ, tiện lợi, phù hợp. 
Ngoài ra hình thức kiến trúc và trang trí 
nội, ngoại thất là một trong những yếu 
tố gây sự chú ý của du khách và chính 
nó tạo ra sự hấp dẫn của khách sạn đối 
với du khách.

Trang thiết bị trong phòng, diện 
tích phòng phụ thuộc vào số “sao”của 
khách sạn và giá cả của từng phòng. 
Với các khách sạn càng sang trọng thì 
đồ dùng thiết bị càng hiện đại và đầy 
đủ hơn so với các khách sạn thứ hạng 
thấp hơn. Mỗi thứ hạng khách sạn đều 
có các yêu cầu chung về cơ sở vật chất 
kỹ thuật theo tiêu chuẩn của tổng cục 
du lịch đưa ra, tuy vậy mỗi khách sạn 
lại có những thiết kế khác nhau cũng 
như công tác quản lý chất lượng của 
mỗi khách sạn cũng không giống nhau 
tạo ra sự chênh lệch chất lượng giữa 

các khách sạn cũng thứ hạng. Ví dụ 
như cùng là khách sạn 3 sao nhưng có 
khách sạn thì trang thiết bị đẹp hơn, tốt 
hơn các khách sạn khác.

Vậy, có thể nói, chất lượng của 
dịch vụ lưu trú bị ảnh hưởng bởi đồ 
dùng trang thiết bị được trang bị trong 
phòng đựơc tạo nên bởi con mắt thẩm 
mỹ của các nhà kinh doanh khi quyết 
định chọn mua, thiết kế đồ đạc khi bắt 
đầu xây dựng cơ sở kinh doanh và cách 
quản lý chất lượng cơ sở vật chất qua 
thời gian sử dụng.

2.1.2. Chất lượng của đội ngũ lao động
Ngoài ra trong kinh doanh du lịch 

nói chung và kinh doanh khách sạn nói 
riêng thì nhân tố con người được coi 
là vấn đề hàng đầu. Một nụ cười và lời 
mời của một nhân viên phục vụ bao giờ 
cũng chiếm được nhiều cảm tình của 
khách. Yếu tố con người chi phối rất 
mạnh đến chất lượng sản phẩm khách 
sạn vì các dịch vụ là kết quả cuối cùng 
của lao động sống. Họ là những người 
tiếp xúc trực tiếp với khách nhiều nhất, 
họ tạo ra mối quan hệ và họ cũng chính 
là cầu nối cho khách đến các dịch vụ 
khác trong khách sạn và họ có thể tạo 
cho khách hàng sự thoải mái yên tâm. 
Trong các dịch vụ trong khách sạn thì 
dịch vụ lưu trú được coi là một trong 
những dịch vụ có số lượng lao động 
trực tiếp lớn nhất và nhân viên thường 
xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách nhất. 
Vậy nên yếu tố con người ảnh hưởng 
rất lớn đến hoạt động kinh doanh lưu 
trú. Khách đến sử dụng dịch vụ lưu trú 
tại khách sạn sẽ gặp từ bảo vệ tới nhân 
viên mở cửa, nhân viên lễ tân và sau khi 
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làm thủ tục nhận phòng khách sạn sẽ có 
nhân viên đi theo mang của khách theo 
khách lên phòng. Những nhân viên này 
được coi là bộ mặt của khách sạn, mang 
đến cho khách hàng những ấn tượng 
đầu tiên nhất. Thái độ, cử chỉ của họ 
sẽ thể hiện lòng mến khách của khách 
sạn và làm cho khách thấy hài lòng hay 
không về sự tiếp đón này. Bên cạnh 
đó trình độ nghiệp vụ chuyên môn của 
nhân viên buồng cũng rất quan trọng. 
Nghiệp vụ chuyên môn của họ thể hiện 
sự chuyên nghiệp của khách sạn. Nếu 
như trang thiết bị, đồ dùng của khách 
sạn rất tốt, đẹp nhưng nhân viên buồng 
không chuyên nghiệp có thể gây ra các 
lỗi như dọn phòng còn bẩn, vệ sinh 
không đúng cách,…. Sẽ làm cho đồ 
dùng trang thiết bị nhanh hỏng, phòng 
không thể đẹp như nó có thể. Điều này 
làm giảm giá trị của phòng đi rất nhiều. 
Điều này cho thấy tầm quan trọng của 
nhân viên trong khu vực kinh doanh 
lưu trú ảnh hưởng tới chất lượng của 
dịch vụ như thế nào.

Bên cạnh vai trò của đội ngũ lao 
động trực tiếp thì vai trò của người quản 
lý điều hành trong khách sạn cũng rất 
quan trọng. Họ phải là những người có 
trình độ về quản lý kinh tế, có trình độ 
nghiệp vụ đặc biệt trong kinh doanh du 
lịch - khách sạn có kinh nghiệm thực tế 
và có óc phán xét sáng suốt. Như vậy 
mới có thể hiểu được tâm lý con người 
hiểu được nhu cầu du khách, họ cần gì 
khi tìm đến khách sạn, họ mong muốn 
được hưởng điều gì và được hưởng 
trong cảm giác như thế nào, khi mua 
sản phẩm của mình. Tất cả những cái 

đó sẽ giúp cho người quản lý có sự 
quyết định sáng suốt trong việc đưa ra 
sản phẩm dịch vụ của mình, cách sử 
dụng nguồn nhân lực hợp lý và cách 
làm cho khách có được sự hài lòng cao 
nhất. Từ đó có biện pháp nâng cao hiệu 
quả kinh doanh khách sạn, tổ chức tốt 
công tác đánh giá - phân tích và đưa ra 
phương hướng kinh doanh với các biện 
pháp quản lý hữu hiệu nhất. Làm cho 
hoạt động kinh doanh của mình ổn định 
vững vàng và ngày càng phát triển. 
Đặc biệt trong mảng kinh doanh hoạt 
động lưu trú, các nhân viên quản lý, 
giám sát có vai trò rất quan trọng, với 
những người làm việc có kinh nghiệm 
và nghiệp vụ chuyên môn cao sẽ quản 
lý chất luợng phòng tốt hơn và nâng 
cao hiệu quả sử dụng phòng trong cùng 
một khoảng thời gian kinh doanh.

2.2. Nhóm nhân tố khách quan
2.2.1. Ảnh hưởng của môi trường chính trị - 

xã hội.
Để việc kinh doanh đạt hiệu quả 

lâu dài, doanh nghiệp luôn quan tâm về 
các chính sách của Đảng và Nhà nước 
để đưa ra phương án kinh doanh phù 
hợp và có lợi nhất, đồng thời về sự ổn 
định của chính trị, về mặt xã hội doanh 
nghiệp luôn quan tâm đến các tập quán, 
thói quen và thị hiếu của từng dân tộc, 
từng nước trong khu vực và thị trường 
kinh doanh của mình. 

Khi tình hình chính trị tại nơi mà cơ 
sở kinh doanh hoạt động ổn định sẽ tạo 
nhiều điều kiện thuận lợi cho công việc 
kinh doanh hơn vì du khách sẽ không 
bao giờ chọn các địa điểm mà tại đó tình 
hình chính trị đang bất ổn. Tình hình 
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chính trị ổn định sẽ thu hút được nhiều 
du khách đến thăm quan, du lịch hơn 
mà như đã nói ở trên khách du lịch là 
đối tượng khách chính của kinh doanh 
khách sạn nói chung và kinh doanh lưu 
trú nói riêng. Cũng vì tình hình chính trị 
xã hội ổn định nên những năm gần đây 
lượng khách quốc tế đến nước ta ngày 
tang, theo số liệu thống kê từ Tổng cục 
Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt 
Nam trong tháng 11 năm 2018 ước đạt 
hơn 1,3 triệu lượt, tăng 8% so với tháng 
10-2018 và tăng 11,0% so với cùng kỳ 
năm 2017.Trong đó, lượng khách đến 
bằng đường hàng không đạt hơn 1 triệu 
lượt, chiếm 79,6% (tăng 3,2%); khách 
đến bằng phương tiện đường biển đạt 
4.323 lượt khách, chiếm 0,3% (giảm 
83,2%) và khách đến bằng phương 
tiện đường bộ đạt 261.535 lượt khách, 
chiếm 20,1% (tăng 64,4% so với tháng 
cùng kỳ 2017).Tính chung 11 tháng 
năm 2018, ngành du lịch Việt Nam tiếp 
đón hơn 14,1 triệu lượt khách, tăng 
21,3% so với cùng kỳ. Cũng chính vì 
vậy mà số lượng khách du lịch lưu trú 
lại các khách sạn cũng tăng lên đáng kể 
trong những năm qua.

Khi du lịch phát triển sẽ tạo ra sự 
cạnh tranh giữa các cơ sở kinh doanh 
lưu trú để thu hút cũng như tạo uy tín 
đối với khách hàng, điều này khiến cho 
các chủ doanh nghiệp phải chú trọng 
nhiều hơn tới chất lượng dịch vụ của 
mình để có thể tồn tại và phát triển, 
buộc các chủ doanh nghiệp phảu nâng 
cao chất lượng dịch vụ của mình.

Bên cạnh đó, quan tâm tới các tập 
quán, thói quen và thị hiếu của từng 

dân tộc, từng nước trong khu vực và thị 
trường kinh doanh của mình cũng góp 
phần hoàn thiện chất lượng dịch vụ lưu 
trú của các doanh nghiệp kinh doanh 
lưu trú. Khách hàng sẽ thấy hài lòng khi 
đi du lịch, công tác ở một nơi xa mà về 
đến khách sạn có cảm giác như về nhà 
mình vậy. Để làm được điều này các 
nhà kinh doanh lưu trú cần phải nắm 
được thói quen thị hiếu của khách hàng 
để có thể thỏa mãn nhu cầu của khách 
một cách tối đa nhất mà mức độ thỏa 
mãn của khách hàng chính là thước đo 
chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

2.2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế
Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng vô 

cùng to lớn đến các đơn vị kinh doanh 
trong đó có cả các doanh nghiệp kinh 
doanh lưu trú, bao gồm các yếu tố kinh 
tế chủ yếu ảnh hưởng đến các doanh 
nghiệp là : Lãi suất ngân hàng, giai 
đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh 
toán, chính sánh tài chính, tiền tệ, tỷ giá 
hối đoái ... Muốn đảm bảo về tốc độ 
tăng trưởng trong tình hình khó khăn 
về vốn đầu tư cũng như khủng hoảng 
kinh tế trong khu vực và trên Thế giới 
thì doanh nghiệp phải chủ động trong 
việc tìm nguồn vốn, tìm cách quay 
nhanh vòng vốn, đào tạo đội ngũ nhân 
viên các cấp. Đặc biệt tránh phải việc 
bị lạm dụng vốn. Sử dụng vốn hiệu quả 
kém. Phải biết cân nhắc tính toán việc 
đầu tư vốn trong bất kỳ công việc gì, 
phải đảm bảo tính hiệu quả tối ưu từng 
đồng vốn bỏ ra và tranh thủ được cơ 
hội đầu tư. Như vậy thì việc sử dụng 
vốn mới đảm bảo có hiệu quả.

Do đặc điểm của kinh doanh hoạt 
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động lưu trú cần lượng vốn đầu tư lớn 
vậy nên việc tìm nguồn vốn cũng như 
sử dụng vốn và quay vòng vốn như thế 
nào cho có hiệu quả là một bài toán khó 
đối với các nhà kinh doanh. Cùng một 
lượng vốn như nhau nhưng nếu biết sử 
dụng đồng vốn một cách khôn khéo các 
nhà kinh doanh có thể xây dựng được 
cơ sở kinh doanh với cơ sở vật chất kỹ 
thuật cùng với các trang thiết bị chất 
lượng tốt và có tính thẩm mỹ góp phần 
tạo nên chất lượng của dịch vụ lưu trú. 

Bên cạnh đó thu nhập là yếu tố 
quan trọng có ảnh hưởng quyết định 
tới nhu cầu đi du lịch bởi để thực hiện 
được chuyến đi du lịch thì cần phải có 
một lượng tiền cần thiết, nên thu nhập 
của người dân càng cao thì họ có nhu 
cầu đi du lịch càng nhiều. Vì vậy ở các 
nước có nền kinh tế phát triển người 
ta đi du lịch nhiều hơn, họ có thể thực 
hiện nhiều chuyến đi du lịch trong một 
năm, do đó nhu cầu đi du lịch trong mùa 
chính giảm, góp phần làm giảm cường 
độ du lịch ở thời vụ du lịch chính. Điều 
đó cho thấy rõ tác động của thu nhập 
đến tính thời vụ. Tình hình kinh tế 
nước những năm gần đây có nhiều khởi 
sắc, năm 2018 tăng trưởng GDP được 
dự báo sẽ cán ngưỡng 7% - mức cao 
nhất trong vòng 10 năm qua, đánh dấu 
sự trở lại của mức tăng trưởng 7% kể 
từ sau tác động của khủng hoảng kinh 
tế toàn cầu, Việt Nam đã không đạt 
được. Tăng trưởng kinh tế cao, nhưng 
quan trọng không kém, là kinh tế vĩ mô 
vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát 
dưới mức 4%. Cũng chính vì vậy mà 
số lượng khách du lịch nội địa tang lên 

đáng kể trong năm 2018 khách du lịch 
nội địa đạt 73,9 triệu lượt, tổng thu từ 
khách du lịch đạt 558.000 tỉ đồng, tăng 
20,91% so với cùng kỳ năm 2017.

Sự thay đổi tỉ giá hối đoái cũng tác 
động khá lớn đến nhu cầu đi du lịch. 
Chẳng hạn đồng tiền quốc gia nơi đến 
bị mất giá so với đồng tiền có khả năng 
chuyển đổi cao như USD, EURO… thì 
sẽ làm tăng nhu cầu du lịch và ngược 
lại. Sự thay đổi có thể kéo theo làm 
thay đổi mức độ, thời vụ của du lịch.

2.2.3. Tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp
Cùng với sự hội nhập kinh tế sự 

cạnh tranh trong nước ngày càng quyết 
liệt, các doanh nghiệp khách sạn sẽ 
phải đương đầu với nhiều đối thủ nước 
ngoài rất mạnh ngay trên địa bàn truyền 
thống của mình như các khu nghỉ 
dưỡng, chuỗi khách sạn nổi tiếng của 
nước ngoài... Trong khi việc nâng cao 
sức cạnh tranh còn tùy thuộc nhiều yếu 
tố về nội lực của mỗi doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp khách sạn không 
tự mình nhìn nhận, đánh giá đầy đủ để 
cố gắng vươn lên về năng lực quản lý, 
chiến lược đầu tư và kinh doanh, cải 
thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, 
quan hệ đối tác và công tác tiếp thị thì 
không thể cạnh tranh được.

Bất kỳ một doanh nghiệpkinh 
doanh khách sạn nào ra đời cũng phải 
đối mặt với cạnh tranh, để tồn tại trên 
thị trường thì chiến lược và công cụ 
cạnh tranh là yêu cầu tất yếu mà các 
doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Hiện 
nay, công cụ cạnh tranh của các các 
doanh nghiệp chủ yếu là cạnh tranh 
bằng sản phẩm, cạnh tranh bằng uy tín 
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và thương hiệu của doanh nghiệp, cạnh 
tranh về giá, về chiến lược marketing…
Các cơ sở lưu trú cần sử dụng công cụ 
cạnh tranh một cách nhịp nhàng, đồng 
bộ bởi trong mỗi công cụ đều có mắt 
xích với nhau. Một đơn vị nếu không 
có sản phẩm chất lượng và phù hợp với 
thị hiếu của khách thì dù doanh nghiệp 
có xây dựng chiến lược marketing bài 
bản tới đâu, hay dùng thương hiệu vốn 
có để quảng bá thì cũng không thể 
mang lại hiệu quả kinh doanh lâu dài.

III. KẾT LUẬN 
Dịch vụ lưu trú là một hoạt động 

quan trọng và chiến phần trăm doanh 
thu lớn trong kinh doanh khách sạn. Do 
tính đặc thù của kinh doanh khách sạn 
mà hoạt động này là không thể thiếu 
được , vì vậy mà nâng cao chất lượng 
dịch vụ lưu trú trong khách sạn cần 
thiết hơn bao giờ hết và cũng có một 
vai trò quan trọng trong kinh doanh 

khách sạn .Nâng cao chất lượng dịch 
vụ lưu trú trong khách sạn còn là một 
sự đảm bảo cho khách sạn phát triển 
bền vững , đóng góp cho sự phát triển 
của nền kinh tế . Nâng cao được chất 
lượng dịch vụ lưu trú trong khách sạn 
thì khách sạn mới có điều kiện tồn tại 
và phát triển ở hiện tại và tương lai , khi 
đó mọi nguồn lực của khách sạn mới 
đựơc sử dụng có hiệu quả với chi phí 
bỏ ra là ít nhất . Khách sạn sẽ có đủ 
nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh 
khác và vốn để phát triển cho tương lai.
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TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

ThS. Phạm Thị Mai Hương
Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tóm tắt: Thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường khá mới mẻ ở 
Việt Nam, đây được xem là một loại thị trường phát triển bậc cao nhất của Thị 
trường chứng khoán. Do vậy, sự ra đời và hoạt động của thị trường này đã có sự 
tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán cơ sở và TTCK nói chung như: 
tạo ra tính thanh khoản cao của chứng khoán; là công cụ phòng ngừa các rủi ro; 
tăng tính hiệu quả của thị trường; thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn; tạo sự luân 
chuyển vốn nhanh và hiệu quả; đảm bảo tính minh bạch, công khai; .... Vì vậy, cần 
phát huy các tác động tích cực này của thị trường chứng khoán phái sinh để phát 
triển thị trường chứng khoán của Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán phái sinh, thị 
trường chứng khoán cơ sở.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Bên cạnh thị trường chứng khoán 

cơ sở, thị trường chứng khoán phái 
sinh (TTCKPS) mới được ra đời 
ở Việt Nam vào tháng 08/2017. 
TTCKPS đối với TTCK ở trên thế 
giới đã có từ lâu, nhưng đối Việt Nam 
vẫn đang còn rất mới mẻ. Do vậy, nó 
đã có những tác động không nhỏ đến 
thị trường chứng khoán (TTCK) nói 
chung ở nước ta. Thị trường này ra 
đời nhằm đa dạng hóa danh mục đầu 
tư, cung cấp các công cụ phòng ngừa 
rủi ro cho các nhà đầu tư. Đặc biệt là 
đối với các nhà đầu tư có tổ chức, nó 
sẽ thúc đẩy tính thanh khoản trên thị 
trường chứng khoán cơ sở.

Để tìm hiểu về TTCKPS và sự tác 
động của nó đến TTCK ở Việt Nam, 

tác giả đã nghiên cứu và giới thiệu nội 
dung trong bài viết này, khi ở Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ An, trong chương 
trình giảng dạy thuộc học phần Thị 
trường chứng khoán chưa có điều kiện 
để đề cập đến TTCKPS (do phạm vi 
về nội dung và thời lượng bị hạn chế). 
Bên cạnh những kiến thức cơ bản về 
TTCKPS, bài viết đề cập đến các tác 
động của thị trường này đến TTCK nói 
chung, từ đó có một số đề xuất nhằm 
thúc đẩy sự tác động của TTCKPS đến 
TTCK và tăng tính hiệu quả hoạt động 
của TTCKPS.

2. NỘI DUNG
2.1 Những vấn đề chung về Thị trường 

chứng khoán phái sinh.
2.1.1 Khái niệm về Thị trường chứng khoán 

phái sinh.



THÔNG TIN TRAO ĐỔI

142 . Số 16 - Tháng 3/2019

Thị trường chứng khoán phái 
sinh là nơi diễn ra các giao dịch trao 
đổi, mua bán các sản phẩm (công cụ) 
chứng khoán phái sinh giữa các chủ thể 
với nhau để nhằm đạt các mục tiêu nhất 
định (chủ yếu là sinh lời) trong khuôn 
khổ pháp luật cho phép.

Hoặc có thể hiểu thị trường chứng 
khoán phái sinh là thị trường dành cho 
các công cụ tài chính phái sinh, những 
công cụ mang tính hợp đồng, mà giá trị 
của chúng được xác định trên 1 hoặc 1 
số công cụ tài sản khác (Tài sản khác 
được gọi là tài sản tham chiếu hay tài 
sản cơ sở, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, 
chứng chỉ quỹ).

Chứng khoán phái sinh là những 
hợp đồng tài chính mà giá trị của nó 
phụ thuộc vào giá trị hoặc mức độ sinh 
lời của một tài sản khác. Sản phẩm 
(còn gọi là công cụ) chứng khoán phái 
sinh bao gồm nhiều sản phẩm khác 
nhau nhưng tập trung 4 nhóm sản phẩm 
chính: Hợp đồng kỳ hạn (Forwards); 
Hợp đồng tương lai (Futures); Hợp 
đồng quyền chọn (Options) và Hợp 
đồng hoán đổi (Swaps). Giống như tất 
cả các hợp đồng, chúng được sự thoả 
thuận giữa hai bên, người mua và người 
bán, trong đó mỗi bên sẽ thực hiện một 
số các nghĩa vụ nhất định cho bên kia, 
sau đó được các bên trao đổi, mua bán, 
giao dịch thông qua việc thỏa thuận giá 
cả với nhau.

2.1.2 Sự cần thiết của Thị trường chứng 
khoán phái sinh.

Thứ nhất, ở Việt Nam, thị trường 
chứng khoán đã có hơn 16 năm hình 
thành, phát triển và đến nay đã đạt 

được những thành tựu nhất định, đã 
phát triển được 3 công cụ đầu tư truyền 
thống là cổ phiếu, trái phiếu và chứng 
chỉ quỹ phù hợp với trình độ phát triển 
của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, 
hiện vẫn chưa có các sản phẩm chính 
thống làm công cụ cho công tác quản 
trị rủi ro và công cụ có đòn bẩy tài 
chính cao. Trong khi đó, thực tế nhu 
cầu khách quan của thị trường, nhu 
cầu của các nhà đầu tư đối với các 
công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi 
ro là cần thiết. Do đó, sự ra đời của 
chứng khoán phái sinh và TTCKPS là 
một quá trình tất yếu trong tiến trình 
phát triển của thị trường chứng khoán 
nhằm đa dạng hóa sản phẩm, là giai 
đoạn phát triển tiếp theo của thị trường 
lên một tầm cao hơn.

Thứ hai, trước khi thị trường chứng 
khoán phái sinh ra đời, cần phải có thị 
trường chứng khoán cơ sở (bao gồm thị 
trường cổ phiếu, trái phiếu) hoạt động 
có thời gian đủ dài, tương đối ổn định, 
đã có quy mô và tính thanh khoán phù 
hợp, có cơ chế và phương thức giao 
dịch cơ bản hiệu quả, có hệ thống chỉ 
số chứng khoán cơ bản phù hợp với 
thông lệ quốc tế; đã xây dựng được cơ 
sở pháp lý quan trọng cho chứng khoán 
phái sinh, đội ngũ nhân sự nghiên cứu 
và triển khai hệ thống thị trường chứng 
khoán phái sinh... và TTCK Việt Nam 
đã có đủ những điều kiện này, vì thế 
việc có thêm thị trường chứng khoán 
phái sinh là một điều tất yếu để phù 
hợp với cơ cấu của TTCK và phù hợp 
với xu thế của một TTCK hiện đại và 
thông lệ quốc tế.
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Thứ ba, sự xuất hiện của TTCK 
phái sinh sẽ là môi trường tốt nhất để 
thực hiện tốt các vai trò của nó, giúp 
cho TTCK cũng như nền kinh tế đạt 
được hiệu quả hoạt động cao hơn. Các 
vai trò của TTCK phái sinh như: Tạo 
được cơ chế xác lập giá của các loại 
chứng khoán phái sinh; Có các sản 
phẩm phái sinh, là công cụ và phương 
tiện để quản lý các rủi ro (thông qua 
giao dịch giao ngay); Tăng tính hiệu 
quả của thị trường; tăng hiệu quả đầu 
tư của các nhà đầu tư. Các vai trò này 
sẽ được phát huy tích cực nếu có TTCK 
phái sinh.

Với những lí do trên đây, TTCK 
phái sinh ra đời là một tất yếu.

2.1.3 Các loại thị trường chứng khoán 
phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh 
có các loại sau đây:

2.1.3.1 Thị trường giao dịch tập trung
Thị trường giao dịch tập trung là thị 

trường mà theo đó, các chứng khoán 
phái sinh được giao dịch tập trung tại 
một địa điểm tập trung nhất định, đó 
chính là Sở Giao dịch chứng khoán 
(SGDCK). Sản phẩm trên thị trường là 
các hợp đồng đã đáp ứng được các điều 
kiện do SGDCK quy định. Thông tin 
về sản phẩm và giao dịch được công 
bố rộng rãi, cập nhật thường xuyên và 
dễ tiếp cận với mọi người đầu tư. Giao 
dịch chứng khoán phái sinh trên thị 
trường tập trung diễn ra theo nguyên 
tắc nhất định và được thanh toán, bù 
trừ tập trung qua trung tâm thanh toán 
bù trừ. Sở giao dịch chứng khoán, cùng 
với trung tâm thanh toán bù trừ, thiết 

lập hệ thống các quy định, quy chế, thủ 
tục và quy trình nhằm đảm bảo sự vận 
hành an toàn, ổn định, minh bạch, công 
bằng và công khai của thị trường cũng 
như bảo vệ quyền và lợi ích của các bên 
liên quan.

2.1.3.2 Thị trường giao dịch phi tập trung (OTC)
Thị trường chứng khoán phái sinh 

phi tập trung là thị trường mà ở đó 
người mua và người bán có thể trực 
tiếp trao đổi và mua bán với nhau hoặc 
thông qua một tổ chức trung gian. Giao 
dịch không diễn ra tập trung tại 1 địa 
điểm nhất định mà nó có thể thực hiện 
nhiều địa điểm, hoặc có thể được dàn 
xếp qua điện thoại hoặc các phương 
tiện thông tin liên lạc khác. Về phần 
sản phẩm, hợp đồng được mua bán trên 
thị trường này là các thỏa thuận song 
phương, tức là các điều khoản (từ số 
lượng và chất lượng giao hàng, địa 
điểm và thời gian giao hàng cũng như 
giá thanh toán) được đàm phán giữa 
hai bên tham gia. Trên thị trường này, 
các chủ thể (thường là các định chế tài 
chính) đóng vai trò là trung gian kết nối 
giữa các bên có nhu cầu đối với một sản 
phẩm cụ thể hoặc cung cấp sản phẩm 
đồng thời tạo lập thị trường (chủ động 
đưa ra giá của CKPS) giúp các công cụ 
này có thanh khoản tốt hơn. Cơ chế giá 
cả trên đây rất linh hoạt (vì thỏa thuận 
song phương với nhau).

Nhờ có các loại TTCK phái sinh 
khác nhau và những điểm khác biệt 
giữa hai loại thị trường giúp đa dạng 
hóa các khả năng lựa chọn, cho phép 
bổ sung lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của những đối tượng khác 
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nhau. Những người muốn hạn chế 
được các rủi ro hay muốn có các thông 
tin đầy đủ, tin cậy hơn thường sẽ lựa 
chọn giao dịch tại TTCK phái sinh tập 
trung. Còn những người ưa thích tính 
linh hoạt, nhanh chóng, thuận tiện thì 
thường lựa chọn giao dịch tại TTCK 
phái sinh phi tập trung. Xét về khía 
cạnh này, thị trường OTC được cho là 
môi trường khởi đầu cho các sản phẩm 
tài chính mới, là nơi các phát minh tài 
chính luôn có cơ hội thể hiện và phát 
huy. Chính vì thế, sự ra đời của TTCK 
phái sinh nói chung cùng với sự tồn tại 
và phát triển của các loại TTCK phái 
sinh đã có những tác động nhất định 
đến hoạt động của TTCK của Việt Nam 
kể từ khi nó ra đời cho đến nay.

2.2 Tác động của thị trường chứng khoán 
phái sinh đến hoạt động của thị trường chứng 
khoán ở Việt Nam trong thời gian qua.

2.2.1 Một số kết quả hoạt động của thị 
trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong 
thời gian qua.

Bắt đầu từ khi đi vào hoạt động 
ngày 10/08/2017 đến nay, TTCKPS 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn 
định. Tốc độ tăng trưởng khối lượng 
giao dịch từ tháng 9/2017 đến tháng 
12/2018 bình quân đạt 37%/tháng, đặc 
biệt, khối lượng giao dịch tăng mạnh từ 
tháng 5/2018 đến nay khi thị trường cơ 
sở có biến động mạnh.

Khối lượng giao dịch bình quân 
một phiên tăng trưởng từ mức 10.954 
hợp đồng/ngày vào cuối năm 2017 lên 
mức 62.979 hợp đồng/ngày trong năm 
2018, gấp 5,75 lần so với năm 2017. 
Tính đến hết ngày 13/9/2018, tổng 

khối lượng giao dịch của thị trường 
đạt 12.064.748 hợp đồng, trong đó tập 
trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân 
trong nước (chiếm 98,56%).

Tính đến hết ngày 15/12/2018, 
KLGD bình quân đạt hơn 76 nghìn 
hợp đồng/phiên, tăng 6,9 lần so với 
bình quân năm 2017. Khối lượng mở 
OI toàn thị trường tiếp tục duy trì xu 
hướng tăng, khối lượng OI của toàn 
thị trường tại thời điểm 15/12/2018 đạt 
19,5 nghìn hợp đồng, gấp 2,35 lần so 
với phiên giao dịch đầu năm. Số lượng 
tài khoản giao dịch phái sinh hiện tại 
đang có hơn 56.000 tài khoản được 
mở tính đến hết ngày 15/12/2018, 
trong đó số tài khoản đã có giao dịch 
là 22.600 tài khoản (chiếm hơn 40%), 
số tài khoản nhà đầu tư cá nhân chiếm 
99,76%. Sự tham gia của nhà đầu tư 
tổ chức trong nước nhỏ, chiếm khoảng 
0,22% tổng số tài khoản, tương đương 
với 1,38% khối lượng giao dịch toàn 
thị trường. Sở và các đơn vị liên quan 
cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc 
triển khai sản phẩm hợp đồng tương 
lai TPCP.

Trong năm 2018, giao dịch của nhà 
đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, đặc 
biệt kể từ thời điểm tháng 5/2018 đến 
nay, khối lượng giao dịch của nhà đầu 
tư nước ngoài tăng mạnh, và đến ngày 
15/9/2018 đã đạt 30.971 hợp đồng gấp 
13,34 lần tổng khối lượng giao dịch 
của nhà đầu tư nước ngoài năm 2017. 
Tổ chức nước ngoài bắt đầu tham gia 
giao dịch từ tháng 4/2018 với khối 
lượng giao dịch tính đến 13/9/2018 đạt 
11.049 hợp đồng.
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2.2.2 Tác động của TTCKPS đến hoạt động 
của TTCK ở Việt Nam.

Từ những kết quả đạt được nêu 
trên trong thời gian qua, TTCKPS Việt 
Nam đã khẳng định được chủ trương 
đúng đắn của Chính phủ, Bộ Tài chính 
trong việc triển khai một thị trường 
hiện đại, hỗ trợ phân tán rủi ro và sự 
phát triển bền vững của thị trường cơ 
sở, từ đó tăng tính hiệu quả, ổn định đối 
với TTCK nói chung. Trong hơn một 
năm qua, kể từ ngày được thành lập và 
đi vào vận hành 10/08/2017, TTCKPS 
có được những kết quả nhất định, thể 
hiện sự tác động rõ rệt từ TTCKPS 
đến TTCK cơ sở và toàn bộ TTCK nói 
chung. Sự tác động này chủ yếu thể 
hiện những mặt tích cực của nó, góp 
phần làm cho TTCK của Việt Nam có 
bước phát triển mới trong tương lai.

Trước hết, trong thời gian qua, hệ 
thống giao dịch, hệ thống thanh toán 
bù trừ, công bố thông tin trên TTCKPS 
đã được vận hành liên tục và thông 
suốt, cho thấy hạ tầng công nghệ của 
TTCKPS đã sử dụng có hiệu quả, từ đó 
làm cho hoạt động của TTCK trở nên 
sôi động hơn. Thực tế, TTCK PS Việt 
Nam tuy chỉ mới hoạt động trong thời 
gian ngắn, nhưng đã có sự tăng trưởng 
đáng chú ý. Trong khi Đài Loan phải 
mất 6 năm (từ năm 1998 khai trương 
đến 2004) mới đạt được khối lượng hợp 
đồng giao dịch bằng mức của Việt Nam 
hiện nay. Còn Thái Lan, trong thời gian 
đầu, TTCK PS chỉ đạt khoảng 1.000 
hợp đồng/phiên, trong khi thị trường 
Việt Nam chỉ trong năm đầu tiên đã đạt 
được 100 nghìn hợp đồng/phiên.

Cùng với đó, TTCKPS đã có được 
nền tảng khách hàng tăng trưởng ở cả 
2 loại TTCKPS tập trung và phi tập 
trung, nhờ đó các nhà đầu tư có sự lựa 
chọn các loại thị trường giao dịch phù 
hợp. Mặc dù trên TTCKPS vẫn chủ yếu 
là nhà đầu tư (NĐT) cá nhân - là tác 
nhân chủ yếu tạo ra tính thanh khoản 
cho TTCK; tuy nhiên, đặt trong bối 
cảnh chung của thị trường chứng khoán 
cũng phần lớn là NĐT cá nhân, nên đây 
đang là giai đoạn chuyển giao giữa 2 
loại thị trường (TTCK PS và TTCK 
cơ sở) khó tránh khỏi của TTCK nói 
chung ở Việt Nam. Trong thời gian tới, 
với sự tham gia tích cực của NĐT cá 
nhân, chắc chắn TTCKPS sẽ thu hút 
được ngày càng nhiều hơn các NĐT tổ 
chức cùng tham gia. Hiện có trên 90% 
nhà đầu tư trên thị trường cơ sở là nhà 
đầu tư cá nhân, trong khi con số này 
trên thị trường phái sinh lên tới trên 
95%. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức 
trong nước (bao gồm cả hoạt động tự 
doanh của công ty chứng khoán) chiếm 
khoảng 1,41% khối lượng giao dịch 
toàn thị trường. Tổng khối lượng giao 
dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 
năm qua đạt 23.305 hợp đồng, tương 
ứng 0,12% khối lượng giao dịch toàn 
thị trường.

Tiếp đến, khi TTCKPS đi vào hoạt 
động, thanh khoản của TTCK tăng hàng 
ngày, hàng tháng; điều này cho thấy 
sức hút của TTCKPS và khi so sánh với 
các thị trường quốc tế, thì thanh khoản 
của TTCKPS Việt Nam ở mức rất tốt. 
Theo số liệu thống kê cho thấy, từ đầu 
năm 2018 trở lại đây, tỷ lệ khối lượng 
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giao dịch và khối lượng mở (OI) dao 
động ở mức từ 40 - 60 lần. Điều đó cho 
thấy, sự vận động, tính thanh khoản của 
TTCKPS Việt Nam rất khả quan. Như 
vậy, TTCKPS đã phát huy được 3 vai 
trò của mình là phòng ngừa rủi ro, giữ 
chân các dòng tiền trên TTCK, là công 
cụ đầu tư kiếm lời trong ngắn hạn và 
bình ổn, điều tiết thị trường cơ sở.

Tại một số thời điểm, khi có 
TTCKPS hoạt động, sẽ có thể có sự 
dịch chuyển vốn từ thị trường cổ phiếu 
sang TTCKPS, nhưng lại không có sự 
rút vốn khỏi TTCK. Nếu như trước 
đây chưa có TTCK PS, vào những 
thời điểm TTCK giảm sâu, nhà đầu 
tư (NĐT) thường có xu hướng rút vốn 
ra khỏi TTCK, thì hiện nay NĐT sẽ 
chuyển sang CKPS với hy vọng giá 
chứng khoán sẽ không giảm mãi và 
chờ đợi đến khi giá chứng khoán phục 
hồi. Về lý thuyết có thể có sự thao túng 
giá trên TTCKPS để tác động ngược lại 
TTCK cơ sở. Tuy nhiên điều này không 
dễ để thực hiện trên thực tế, bởi quy mô 
thị trường khá lớn, cũng như mọi hoạt 
động đều chịu sự giám sát rất chặt chẽ 
của nhiều bộ phận khác nhau nên việc 
thao túng về giá trên TTCK là khó.

Khi TTCKPS ra đời và hoạt động, 
sẽ làm cho TTCK cơ sở hoạt động lành 
mạnh hơn, giảm đi những hành vi đẩy 
giá, làm méo mó giá cổ phiếu. Các cổ 
phiếu có vốn hóa lớn thực sự được ưa 
chuộng hơn nhiều. Dòng tiền chuyển từ 
các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sang các cổ 
phiếu vốn hóa lớn của các doanh nghiệp 
có hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ 
tốt hơn. Bên cạnh đó, hành vi đầu cơ 

giá cổ phiếu cũng giảm đi nhiều. Việc 
mua đẩy giá trần và bán đẩy giá sàn có 
thể sẽ diễn ra vì nhà đầu tư sẵn sàng 
đua bán cổ phiếu cơ sở. Điều đó làm 
giảm giao dịch trên thị trường cơ sở, 
nhưng nó lại giúp giá cổ phiếu ở mức 
hợp lý hơn. Trong tương lai, khi thị 
trường xuất hiện phần mềm công nghệ 
mới đủ điều kiện cho phép giao dịch cổ 
phiếu trong ngày thì thị trường sẽ tốt 
hơn nữa. Trong ngắn hạn, khối lượng 
giao dịch cổ phiếu giảm đi, nhưng 
trong dài hạn có thể sẽ tăng trở lại. Nếu 
hoạt động giao dịch trên TTCKPS diễn 
ra suôn sẻ, tăng trưởng tốt cả về quy 
mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà 
đầu tư nước ngoài tham dự, hoạt động 
công bố và cung cấp thông tin đạt hiệu 
quả tốt, minh bạch hơn.

Trên TTCK, các thành viên, sản 
phẩm, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn 
vận hành là các nhân tố chính ảnh 
hưởng đến sự phát triển thị trường. 
Khi thị trường cơ sở biến động mạnh 
thì làm cho khối lượng giao dịch trên 
TTCKSPS cũng tăng theo. Từ đó, tạo 
ra và gia tăng sự kết nối giữa các thành 
viên; phát triển đa dạng sản phẩm và 
quảng bá sản phẩm cả trong và ngoài 
nước nhanh chóng và hiệu quả hơn; 
có cơ hội được sử dụng hệ thống giao 
dịch và thanh toán tiên tiến, hiện đại 
của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới; 
xây dựng được các quy tắc giao dịch và 
thanh toán minh bạch, phù hợp thông 
lệ quốc tế nhanh chóng; đồng thời sẽ 
phát triển được nhiều kênh đầu tư hơn; 
nắm bắt được xu hướng giao dịch điện 
tử hiện đại trên toàn cầu.
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2.3 Một số đề xuất nhằm thúc đẩy sự 
tác động của thị trường chứng khoán phái 
sinh đến Thị trường chứng khoán ở Việt 
Nam hiện nay.

Nhằm phát triển TTCKPS nói riêng 
và TTCK nói chung, Nhà nước ta cũng 
như các chủ thể tham gia vào các loại 
TTCK đều phải có nhận thức đúng đắn 
và có những tác động nhất định để đạt 
được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, cơ chế chính sách về chứng 
khoán và TTCK phù hợp với thông lệ 
quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế 
đất nước để tiếp tục phát triển TTCK 
đồng bộ và thống nhất trong tổng thể 
thị trường tài chính của đất nước; hoàn 
thiện và sớm ban hành Luật chứng 
khoán mới được bổ sung và sửa đổi 
trong năm 2018, trong đó cần ưu tiên 
xây dựng cơ sở pháp lý các sản phẩm 
phái sinh và TTCKPS để tạo tiền đề 
cho phát triển sau này.

Thứ hai, cần phải vận hành 
TTCKPS thông suốt, ổn định, đảm 
bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả 
với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại 
sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, 
phù hợp với mức độ phát triển TTCK. 
Cần tiếp tục đa dạng hàng hóa danh 
mục sản phẩm cho TTCK phái sinh 
(Trái phiểu Chính phủ và sản phẩm 
quyền chọn), trước mắt là cần có hợp 
đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. 
Đây sẽ là sản phẩm giao dịch hầu như 
chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức (các 
quỹ đầu tư và các ngân hàng), nên sẽ 
tăng dần tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức 
tham gia TTCK phái sinh.

Thứ ba, cần tăng cường quản lý, 
hoàn thiện mô hình giám sát và công bố 
thông tin trên TTCKPS, đảm bảo khả 
năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống 
tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp 
pháp của các chủ thể tham gia TTCK.

Thứ tư, cần tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục 
vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo 
đảm an toàn, ổn định của thị trường, có 
khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ 
thống giao dịch và giám sát thị trường.

Thứ năm, cần ưu tiên đào tạo và 
xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng 
cao ở các cấp độ: cơ quan quản lý, công 
ty chứng khoán, thành viên bù trừ, 
nhân viên nghiệp vụ. Tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo 
để công chúng đầu tư sớm tiếp cận và 
tham gia tích cực vào TTCK phái sinh.

Thứ sáu, cần chủ động hội nhập 
thị trường tài chính quốc tế, nâng cao 
khả năng cạnh tranh, tiếp cận với các 
chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, 
từng bước thu hẹp khoảng cách phát 
triển giữa TTCK Việt Nam so với các 
quốc gia khác trong khu vực.  Trên cơ 
sở đó, xây dựng các quy định, quy chế 
và nguyên tắc hoạt động rõ ràng để tạo 
sự gia nhập dễ dàng hơn. Cần giới thiệu 
và kết nối thị trường phái sinh của Việt 
Nam ra thị trường tài chính quốc tế.

Thứ bảy, nên quốc tế hóa chỉ số 
VN30, tức là tạo ra kết nối với các thị 
trường giao dịch phái sinh lớn trên thế 
giới để nhà đầu tư nước ngoài có thể 
giao dịch được thuận tiện nhất. Làm 
sao để nhà đầu tư nước ngoài tham gia 
vào thị trường phái sinh của Việt Nam, 
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thúc đẩy giao dịch mạnh hơn. Càng 
có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị 
trường sẽ tốt, các cổ phiếu, đặc biệt 
các cổ phiếu lớn sẽ thể hiện đúng giá 
trị hơn trên thị trường.

Thứ tám, cần tập trung thu hút mạnh 
nhà đầu tư tổ chức. Trên cơ sở các văn 
bản của Chính phủ và Bộ Tài chính quy 
định, cơ quan quản lý cần hướng dẫn 
các công ty chứng khoán để các nhà 
đầu tư tổ chức được mở tài khoản ký 
quỹ đứng tên họ, thay vì thực hiện ký 
quỹ trên tài khoản tổng đứng tên công 
ty chứng khoán. Từ đó, loại bỏ được 
tâm lý không yên tâm về việc tài sản ký 
quỹ có thể bị lạm dụng bởi các công ty 
chứng khoán. Bên cạnh đó, đối với nhà 
đầu tư cá nhân, cần tăng cường thực 
hiện các chương trình đào tạo cho họ 
khi tham gia TTCK phái sinh. Việc đào 
tạo này cần được các công ty chứng 
khoán thực hiện miễn phí và thường 
xuyên cho nhà đầu tư.

Thứ chín, cần tăng cường công 
tác giám sát, xử lý vi phạm, bảo đảm 
tính kỷ luật thị trường, đặc biệt là 
việc phát hiện và xử lý nghiêm các 
hành vi thao túng thị trường. Ngoài 
ra, nguyên tắc hoạt động của thị 
trường cần phải được tôn trọng. Nhà 
đầu tư phải được tạo điều kiện tối đa 
để được tự do kinh doanh và đầu tư 
theo khuôn khổ luật định.

3. KẾT LUẬN
Có thể khẳng định TTKCPS ra 

đời, đi vào hoạt động là một dấu mốc 
quan trọng của TTCK Việt Nam, góp 
phần hoàn thiện cấu trúc TTCK Việt 
Nam, gia tăng hàng hóa đầu tư và 
thúc đẩy thanh khoản trên thị trường 
cơ sở. Cho đến nay, TTCKPS đã 
trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn, 
đồng thời là công cụ để nhà đầu tư 
phòng ngừa rủi ro khi tham gia đầu 
tư trên thị trường cơ sở, được công 
chúng đầu tư đón nhận và tham gia 
ngày càng tích cực. Vì vậy, rất cần 
phát triển loại hình thị trường này 
để không những nó có tác động cho 
TTCK cơ sở và TTCK nói chung 
phát triển mà nó cũng góp phần lớn 
làm cho nền kinh tế tăng trưởng và 
phát triển theo trong tương lai./.
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ĐƯA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ VÀO CHƯƠNG TRÌNH 
GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Trần Cẩm Vân
ThS. Nguyễn Thị Xuân
Khoa Kế toán - Phân tích

Tóm tắt
Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, mục tiêu phấn đấu của 

trường Đại học kinh tế Nghệ An là sinh viên ra trường có việc làm đúng với chuyên 
ngành được đào tạo đạt tỷ lệ cao. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm 
hiện nay, sinh viên ra trường cần phải có  trình độ về chuyên môn nhất định và làm 
được việc. Bên cạnh nguồn lao động từ các doanh nghiệp thì tổ chức Hợp tác xã 
hiện nay cũng là một địa chỉ việc làm đáng kể đối với sinh viên mới ra trường, đặc 
biệt là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Với những phân tích trong giới 
hạn bài báo, tác giả mong muốn Khoa Kế toán - phân tích, trường Đại học Kinh 
tế Nghệ An sẽ nghiên cứ để đưa chế độ kế toán hợp tác xã vào chương trình giảng 
dạy, nhằm trang bị thêm kiến thức cho sinh viên chuyên ngành kế toán đáp ứng 
với các yêu cầu thực tế hiện nay. Nhà trường phân tích được nhu cầu thị trường 
việc làm đang cần, đào tạo người học với nhu cầu thị trường sẽ tăng thêm cơ hội 
việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp. Và đó cũng là một trong những tiêu chí quan 
trọng để đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo mà Nhà trường đang hướng tới. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước nông nghiệp, tuy 

nhiên nguồn thu từ nông nghiệp chiếm 
tỷ lệ thấp trong tổng nguồn thu của cả 
Nước. Với nhiều nỗ lực của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, nông nghiệp nước 
nhà vẫn chưa thực sự được công nghiệp 
hóa, sản xuất chưa chuyên nghiệp, vẫn 
đang mang tính chất nhỏ lẻ. Để phát huy 
được quyền làm chủ người nông dân 
và khuyến khích đẩy mạnh hoạt động 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các 
dịch vụ khác ở nông thôn, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc 
gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 
- 2020  theo quyết định số 1980/QĐ-
TTg ngày 17/10/2016, trong đó tiêu 
chí số 13 “Tổ chức sản xuất” thì “xã 
có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy 
định của Luật hợp tác xã năm 2012”. 
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do 
thành viên tự nguyện lập ra nhằm mục 
tiêu TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH cho từng 
thành viên trên cơ sở hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong 
việc đáp ứng nhu cầu chung giống nhau 
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của thành viên về sản phẩm, dịch vụ 
hoặc tạo việc làm. Nhằm nâng cao thu 
nhập cho thành viên một cách hiệu quả 
hơn so với từng thành viên đơn lẻ thì 
không thực hiện được hoặc thực hiện 
kém hiệu quả trong điều kiện cơ chế thị 
trường. Căn cứ vào điều 3 Luật hợp tác 
xã 2012 (Luật số: 23/2012/QH13, luật 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2013) có quy 
định về hợp tác xã:

“Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập 
thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 
do ít nhất 07 thành viên tự nguyện 
thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu 
chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân 
chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Như vậy, các xã để được công nhận 
xã nông thôn mới thì phải thành lập 
hợp tác xã. Hợp tác xã là tổ chức có 
tư cách pháp nhân, có mã số thuế và 
con dấu riêng, tổ chức hợp tác xã phải 
được thành lập theo quy định của Luật 
hợp tác xã 2012. Hợp tác xã phải bố 
trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế 
toán theo quy định của Luật. Kế toán 
hợp tác xã được điều chỉnh bởi Luật 
kế toán và chế độ kế toán thực hiện 
theo thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ 
Tài chính ban hành ngày 28/3/2017 về 
“Hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã”. Qua đó, có 
thể thấy rằng hợp tác xã là một địa chỉ 
việc làm lý tưởng cho sinh viên ngành 
kế toán.

II. NHỮNG LÝ DO NÊN ĐƯA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
HỢP TÁC XÃ VÀO GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN 
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KINH TẾ NGHỆ AN

1. Nguồn lực về lao động
Tỉnh Nghệ An có 431 xã, 32 

phường và 17 thị trấn. Theo số liệu 
thống kê của Phòng Kinh tế Hợp tác 
- Chi cục phát triển Nông thôn thuộc 
Sở nông nghiệp & phát triển nông 
thôn Nghệ An, tại Tỉnh Nghệ An hiện 
nay có 543 hợp tác xã nông nghiệp, 
trong đó hợp tác xã mới thành lập năm 
2018 là 53 hợp tác xã. Có những xã 
không chỉ thành lập 1 hợp tác xã mà 
có đến 2 hoặc 3 hợp tác xã. Ngoài ra, 
do có những chính sách ưu đãi của 
Nhà nước về thuế, vốn và một số điều 
kiện khác nên ngoài hợp tác xã nông 
nghiệp còn có các hợp tác xã phi nông 
nghiệp. Theo Luật số 23/2012/QH13 - 
Luật hợp tác xã và thông tư 83/2015/
TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 
của Bộ Tài chính, hợp tác xã phải tổ 
chức công tác kế toán và lập - nộp báo 
cáo tài chính theo quy định. Công tác 
kế toán hợp tác xã bị điều chỉnh bởi 
Luật số 88/2015/QH13 - Luật Kế toán. 
Như vậy, tổ chức bộ máy hoạt động 
của hợp tác xã phải bố trí người làm 
kế toán. 

Tính đến cuối năm 2017, Liên 
minh hợp tác xã Việt Nam đã thống 
kê, tổng số hợp tác xã của cả nước 
là 19.487 hợp tác xã, trong đó: Lĩnh 
vực nông nghiệp 11.756 hợp tác xã, 
lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp 1.906 hợp tác xã, lĩnh vực vận 
tải: 1.163 hợp tác xã, lĩnh vực thương 
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mại - dịch vụ 1.661 hợp tác xã, lĩnh 
vực xây dựng 828 hợp tác xã, lĩnh 
vực tín dụng 1.176 hợp tác xã và lĩnh 
vực khác 997 hợp tác xã. Với những 
con số trên có thể thấy rằng hợp tác 
xã là một địa chỉ việc làm tiềm năng 
đối với sinh viên học ngành kế toán 
không chỉ tại Tỉnh Nghệ An mà tất 
cả các tỉnh thành khác trong cả nước. 
Hơn nữa, sinh viên ra trường có thể 
làm việc ngay tại địa phương đúng với 
chuyên ngành được đào tạo mà không 
nhất thiết phải làm ở thành phố. Theo 
Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 
09/01/2017 “ Ban hành Sổ tay hướng 
dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020” thì hợp tác xã của xã đạt 
nông thôn mới phải đáp ứng 5 yêu cầu 
đó là:

- Tổ chức hoạt động theo đúng Luật 
hợp tác xã năm 2012;

- Có ít nhất 1 loại dịch vụ cơ bản, 
thiết yếu theo đặc điểm từng vùng phục 
vụ thành viên hợp tác xã;

- Kinh doanh có lãi liên tục trong 
02 năm tài chính gần nhất hoặc 01 năm 
tài chính đối với hợp tác xã mới thành 
lập dưới 2 năm;

- Có quy mô thành viên lớn (UBND 
cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô phù 
hợp với từng địa phương);

- Tham gia vào chuỗi giá trị gắn với 
sản phẩm chủ lực.

Với những yêu cầu trên thì hợp tác 
xã là tổ chức hoạt động sản xuất kinh 
doanh đảm bảo thời gian lâu dài và có 
hiệu quả. Vì vậy, làm việc tại các hợp 
tác xã mang tính chất ổn định lâu dài.

2. Tổng quan về kế toán hợp tác xã 
hiện nay

Nhà nước ta đang dành nhiều chính 
sách ưu đãi cho tổ chức hợp tác xã, đặc 
biệt là hợp tác xã nông nghiệp. Sản 
phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy hải sản, vật nuôi cây trồng, sản 
phẩm sản xuất từ muối là đối tượng 
không chịu thuế giá trị gia tăng; hợp 
tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục 
vụ sản xuất nông nghiệp được miễn 
lệ phí môn bài; thu nhập từ trồng trọt, 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ 
chức được thành lập theo Luật hợp tác 
xã được miễn thuế TNDN…Và hiện 
nay tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp chiếm 
tỷ trọng lớn trong tổng số hợp tác xã 
khoảng 60,33%, với việc được miễn 
giảm các khoản thuế thì giao dịch giữa 
hợp tác xã với cơ quan thuế là rất ít; 
việc kiểm tra về công tác kế toán của 
hợp tác xã gần như cũng chưa được 
thực hiện. Vì vậy công tác kế toán hợp 
tác xã chưa được coi trọng, ban quản 
lý hợp tác xã chưa nhận thức được tầm 
quan trọng của công tác kế toán, nhiều 
hợp tác xã bố trí người làm công tác kế 
toán không đủ điều kiện theo quy định 
hoặc người làm kế toán đã lỗi thời mà 
chưa được đào tạo lại. Hệ thống chứng 
từ, sổ sách, báo cáo kế toán chưa được 
thực hiện đúng quy định của chế độ kế 
toán dành cho hợp tác xã. 

Tuy nhiên, từ năm 2017 Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu 
các Chi cục phát triển nông thôn của các 
tỉnh phải tiến hành đánh giá, phân loại 
hợp tác xã. Với yêu cầu đó, bắt buộc 
các hợp tác xã hiện nay phải bố trí lại 



THÔNG TIN TRAO ĐỔI

152 . Số 16 - Tháng 3/2019

công tác kế toán trong đơn vị. Ban quản 
lý hợp tác xã sẽ phải đào thải những 
cán bộ kế toán đã lỗi thời, phải tuyển 
dụng kế toán mới hoặc phải đào tạo lại 
kế toán cho phù hợp với yêu cầu. Nhu 
cầu kế toán ở các hợp tác xã tăng dần và 
việc giảng dạy chế độ kế toán hợp tác 
xã trong chương trình đào tạo ngành kế 
toán sẽ giúp sinh viên ngành kế toán ra 
trường đáp ứng ngay được yêu cầu đó 
và cơ hội việc làm sẽ tăng lên.

3. Sự khác nhau cơ bản giữa chế độ kế 
toán hợp tác xã theo TT 24/2017/TT-BTC và chế 
độ kế toán doanh nghiệp theo TT 200/2014/
TT-BTC

Hợp tác xã và doanh nghiệp cùng 
là những tổ chức do các thành viên góp 
vốn để tiến hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Tuy nhiên, đối tượng phục 
vụ của hợp tác xã là thành viên của hợp 
tác xã (xã viên), còn đối tượng phục vụ 
của doanh nghiệp là thị trường. Mục 
tiêu hoạt động chính của hợp tác xã vì 
lợi ích của xã viên, của doanh nghiệp 
lại là lợi nhuận. Do đó, trong chế độ 
kế toán hợp tác xã và chế độ kế toán 
doanh nghiệp có những sự khác nhau 
cơ bản thể hiện qua các điểm sau:

* Tài khoản (TK) kế toán sử dụng:
- Hệ thống TK kế toán hợp tác xã 

có 40 TK cấp 1 (từ loại 1 đến loại 9 ) và 
8 TK ngoài bảng (TK loại 0) . Hệ thống 
TK doanh nghiệp có 76 TK cấp 1 (từ 
loại 1 đến loại 9) và không có tài khoản 
ngoài bảng.

- Hoạt động của hợp tác xã gồm: 
hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt 
động tín dụng nội bộ và hoạt động 
khác. Vì vậy trong hệ thống TK được 

thiết kế để phản ánh 3 hoạt động này. 
Trong đó, có TK phản ánh hoạt động 
tín dụng nội bộ :

+ TK 132 - Phải thu của hoạt động 
tín dụng nội bộ

+ TK 332 - Phải trả của hoạt động 
tín dụng nội bộ

- Hoạt động của doanh nghiệp 
gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hoạt động tài chính và hoạt động khác. 
Hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo 
ra lợi nhuận nên đa dạng và phong 
phú vì vậy hệ thống TK kế toán doanh 
nghiệp được thiết kế nhiều TK phản 
ánh chi tiết cho từng hoạt động. Nên 
cùng loại hoạt động nhưng Hệ thống 
TK hợp tác xã không có như: chi tiết 
của TK loại 5,6… 

* Hạch toán các giao dịch đặc thù:
Ngoài các giao dịch mua bán, sản 

xuất như doanh nghiệp, quá trình hoạt 
động kinh doanh của hợp tác xã có 
những giao dịch đặc thù gắn liền với 
mục tiêu hoạt động của hợp tác xã: 

- Giao dịch về hoạt động tín dụng 
nội bộ:

+ Theo dõi đối tượng cho vay, đi vay
+ Theo dõi thời gian vay, lãi suất…
- Giao dịch về sản xuất kinh doanh: 
+ Dịch vụ phục vụ sản xuất nông 

nghiệp: tưới tiêu nước, phòng trừ sâu 
bệnh, thủy lợi phí

+ Hoạt động được Nhà nước 
trợ cấp: sản xuất muối, trồng rừng, 
thủy lợi…

+ Giao dịch các mặt hàng và hoạt 
động được Nhà nước miễn, giảm thuế

* Chứng từ, sổ sách kế toán và báo 
cáo tài chính:
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- Hoạt động của hợp tác xã gắn 
liền với bà con xã viên vì vậy ngoài 
những chứng từ chứng minh giao dịch 
với các tổ chức như: hóa đơn, phiếu 
thu, phiếu chi... thì chứng từ chủ yếu 
được sử dụng trong hợp tác xã khi 
thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa 
là bảng kê mua hàng - 06VT và biên 
lai thu tiền - 06TT. Hai chứng từ này 
không được sử dụng thường xuyên 
trong doanh nghiệp.

- Do có những giao dịch kinh tế 
đặc thù nên trong hệ thống sổ chi tiết 
của hợp tác xã chưa được giới thiệu 
khi giảng dạy kế toán doanh nghiệp 
như: sổ theo dõi cung cấp dịch vụ 
cho thành viên (S23-HTX), sổ chi 
tiết phải theo dõi của thành viên 
từ hoạt động tín dụng nội bộ (S24-
HTX - dùng cho TK 132), sổ chi tiết 
phải trả thành viên của hoạt động tín 
dụng nội bộ (S25-HTX - dùng cho 
TK 332)… Ngoài ra, do quy mô hoạt 
động của hợp tác xã không lớn nên 
số lượng tài khoản sử dụng thường 
không nhiều vì vậy kế toán hợp tác 
xã thường chọn hình thức Nhật ký 
sổ cái để ghi sổ tổng hợp. Hình thức 
này chưa được giới thiệu khi giảng 
dạy chế độ kế toán doanh nghiệp 
theo thông tư 200.

- Báo cáo tài chính của hợp tác xã 
theo chế độ kế toán hợp tác xã được 
thiết kế đơn giản, phù hợp với quy mô 
và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
hợp tác xã. Vì vậy, mẫu báo cáo tài 
chính giữa chế độ kế toán hợp tác xã và 
chế độ kế toán doanh nghiệp được thiết 
kế khác nhau.

III. CÁCH BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CHẾ ĐỘ KẾ 
TOÁN HỢP TÁC XÃ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KINH TẾ NGHỆ AN

Mỗi chế độ kế toán phù hợp với 
mỗi loại hình doanh nghiệp. Chế độ kế 
toán Việt Nam hiện này gồm: Thông 
tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế 
toán áp dụng đối với các doanh nghiệp 
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần 
kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
đang thực hiện kế toán theo Chế độ 
kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ được vận dụng quy định của 
Thông tư này; thông tư 133/2016/TT-
BTC Thông tư này hướng dẫn nguyên 
tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày 
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; thông tư 107/2017/TT-
BTC hướng dẫn chế độ hành chính 
sự nghiệp; thông tư 24/2017/TT-BTC 
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc 
ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo 
cáo tài chính của các hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX). 
Trong các chế độ kế toán hiện nay, chế 
độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có nhiều điểm tương đồng 
với chế độ kế toán hợp tác xã. Những 
hợp tác xã có nhiều hoạt động mà chế 
độ kế toán hợp tác xã không đáp ứng 
được về hạch toán kế toán thì có thể 
dùng chế độ kế toán dành cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên hoạt 
động tín dụng  nội bộ ( hoạt động đặc 
thù của hợp tác xã) phải thực hiện theo 
chế độ kế toán hợp tác xã.

Hiện nay, Trường Đại học kinh tế 
Nghệ An đang đưa vào giảng dạy chế 
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độ kế toán theo thông tư 200/2014/
TT-BTC dưới các học phần Nguyên 
lý kế toán, kế toán tài chính 1, kế 
toán tài chính 2, kế toán tài chính 3 
và thông tư 107/2017/TT-BTC trong 
học phần kế toán công. Chế độ kế 
toán dành cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC 
cũng chưa được đưa vào giới thiệu và 
giảng dạy. Doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An và những tỉnh lân cận 
hiện nay chủ yếu doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, nhu cầu về vị trí kế toán là 
không nhỏ. Với những lý do nêu trên 
và sự tương đồng giữa chế độ kế toán 
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với 
chế độ kế toán hợp tác xã thì nên đưa 
chế độ kế toán hợp tác xã vào giảng 
dạy cho sinh viên chuyên ngành kế 
toán tại Trường Đại học kinh tế Nghệ 
An. Việc đưa chế độ kế toán hợp tác 
xã vào giảng dạy vừa khái quát được 
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, lại vừa phản ánh được các đặc 
trưng của kế toán hợp tác xã.

Do giới hạn của chương trình đào 
tạo, vì vậy không thể bố trí giảng dạy 
chế độ kế toán hợp tác xã thành một 
học phần riêng biệt mà bố trí thành 
1 chương trong học phần kế toán tài 
chính 3. Sau khi đã giới thiệu toàn 
bộ chế độ kế toán doanh nghiệp theo 
thông tư 200/2014/TT-BTC, sẽ dành 
một chương để so sánh sự khác biệt 
giữa chế độ kế toán doanh nghiệp và 
chế độ kế toán hợp tác xã theo thông 
tư 24/2017/TT-BTC, đồng thời hướng 
dẫn hạch toán một số giao dịch kinh tế 
phát sinh đặc thù trong hoạt động của 

hợp tác xã. Việc bố trí như vậy phù 
hợp với nội dung giảng dạy kiến thức 
kế toán chuyên ngành tại Trường Đại 
học kinh tế Nghệ An hiện nay là giảng 
dạy theo chế độ kế toán (không giảng 
dạy theo Chuẩn mực kế toán). Hơn 
nữa, bản chất hạch toán kế toán doanh 
nghiệp và hợp tác xã là giống nhau, 
do khác nhau về đối tượng phục vụ và 
mục đích hoạt động dẫn đến sự khác 
nhau về một số tài khoản và nội dung 
giao dịch kinh tế. Với điểm cốt lõi về 
sự giống nhau và khác nhau giữa các 
chế độ kế toán sẽ giúp sinh viên ghi 
nhớ được các chế độ kế toán dựa trên 
kiến thức tổng quan của chế độ kế toán 
doanh nghiệp.

III. KẾT LUẬN
Với nguồn lao động như phân tích 

ở trên tại các hợp tác xã và hiện nay 
chưa có một trường Đại học, Cao đẳng 
trong cả nước đề cập đến chế độ kế 
toán hợp tác xã trong chương trình đào 
tạo chuyên ngành kế toán. Vì vậy, để 
tăng cường cơ hội việc làm cho sinh 
viên chuyên ngành kế toán sau khi ra 
trường, cũng như để tạo điểm nhấn về 
đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường 
Đại học kinh tế Nghệ An, tác giả thấy 
rằng việc đưa chế độ kế toán hợp tác xã 
vào giảng dạy là cần thiết với nhu cầu 
thực tế hiện nay. Số lượng sinh viên ra 
trường có tỷ lệ việc làm càng cao thì uy 
tín của Nhà trường sẽ càng tăng và đây 
cũng là một chỉ tiêu đánh giá cơ sở giáo 
dục đại học theo thông tư 12/2017/TT-
BGDĐT (tiêu chí 25.2 - kết quả và các 
chỉ số thị trường của hoạt động đào tào 
và phục vụ cộng đồng). 
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Với những lý do trên, tác giả hy 
vọng Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - 
Phân tích, trường Đại học Kinh tế Nghệ 
An sẽ quan tâm và bố trí giảng dạy chế 
độ kế toán hợp tác xã trong chương 
trình đào tạo sinh viên chuyên ngành 
kế toán.
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