
DANH SÁCH 
CÁC BÀI ĐĂNG KỶ YẾU DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ TƯ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

TT TÊN BÀI TÁC GIẢ ĐƠN VỊ 
SỐ 

TRANG 

1 

CHUYỂN ĐỐI SỐ CỦA 

NGÂN HÀNG TỪ KINH 

NGHIỆM THẾ GIỚI ĐẾN 

THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 

PGS.TS.  

Hoàng Công Gia Khánh 

PGS.TS.Trần Hùng Sơn 

Đại học  

Kinh tế-Luật 

ĐHQGHCM 

1 

2 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ 

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM 

PGS.TS.Phạm Tiến Đạt 

TS.Nguyễn Văn Vẹn 

Đại học Tài 

Chính Marketing 
21 

3 

VỊ THẾ ĐỒNG ĐÔLA VÀ 

CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VND 

ĐỂ TĂNG TRƯỞNG KINH 

TẾ 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Định 

TS.Lê Đạt Chí 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
41 

4 

TÁC ĐỘNG CỦA SỰ PHÁT 

TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀN 

TỆ - NGÂN HÀNG TỚI NỀN 

KINH TẾ VIỆT NAM 

PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo 

TS.Chu Khánh Lân 

TS.Phạm Mạnh Hùng 

Học viện Ngân 

hàng 
61 

5 

QUẢN LÝ THU NHẬP, 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, 

VÀ RỦI RO PHÁ SẢN CỦA 

CÁC DOANH NGHIỆP 

ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ 

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

VIỆT NAM 

PGS.TS.Phùng Đức Nam 

Ths.Hoàng Thị Phương Anh 

Lê Thị Thủy Tiên 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
85 

6 

TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN 

DÀI HẠN THÔNG QUA 

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

TRÁI PHIẾU DOANH 

NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP CHO VIỆT NAM 

PGS.TS.Nguyễn Trúc Lê 

TS.Nguyễn Thị Nhung 

Đại học Kinh tế 

ĐHQGHN 
115 

7 

PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH VĨ 

MÔ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH 

COVID-19: NHÌN TỪ KINH 

NGHIỆM QUỐC TẾ 

PGS.TS.Diệp Gia Luật 

TS.Phạm Thái Bình 
Đại học Kinh tế 

TPHCM 
133 

8 

CÁC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, 

TÀI KHÓA HỖ TRỢ PHỤC 

HỒI KINH TẾ - KINH 

NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI 

HỌC CHO VIỆT NAM 

TS.Nguyễn Thị Hòa 

Viện Nghiên cứu 

Chiến lược  

Ngân hàng 

165 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BẤT 

ĐỘNG SẢN NHÀ Ở HƯỚNG 

ĐẾN PHÁT TRIỂN MINH 

BẠCH VÀ BỀN VỮNG 
 

TS.Nguyễn Lưu Bảo Đoan 

TS.Nguyễn Thị Hồng Thu 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
183 

10 

HOÀN THIỆN CÁC VẤN ĐỀ 

PHÁP LÝ VỀ ĐẤU GIÁ 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

TS.Đoàn Thị Phương Diệp 

TS.Thái Thị Tuyết Dung 

ThS.Trương Trọng Hiểu 

Đại học  

Kinh tế-Luật 

ĐHQGHCM 

203 

11 

HÌNH THỨC TIẾP CẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KINH 

DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
 

 

TS.Dương Kim Thế Nguyên 

TS.Đoàn Thị Phương Diệp 

Đại học  

Kinh tế-Luật 

ĐHQGHCM 

221 

12 

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ 

CÔNG KHAI THÔNG TIN 

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG 
 

TS.Thái Thị Tuyết Dung 

Đại học  

Kinh tế-Luật 

ĐHQGHCM 

239 

13 

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH 

COVID-19 ĐẾN TỶ SUẤT 

SINH LỢI VÀ KHẢ NĂNG 

THANH KHOẢN CỔ PHIẾU 

CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH BẢO 

HIỂM NIÊM YẾT TRÊN 

TTCK VIỆT NAM 
 

Ths.Hoàng Thị Phương Anh 

Lê Như Trúc 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
247 

14 

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ 

GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN GIÁ 

TRỊ XUẤT KHẨU CỦA 

VIỆT NAM 
 

ThS.Hoàng Thị Phương Anh 

Trần Ngọc Thạch 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
275 

15 

PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI 

KHÓA - TIỀN TỆ TRƯỚC 

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH 

COVID-19 
 

ThS.Hồ Ngọc Tú Bộ Tài chính 301 

16 

TRÁNH THUẾ, ĐIỀU HÀNH 

CÔNG TY VÀ TRÁCH 

NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG 

TY: BẰNG CHỨNG THỰC 

NGHIỆM TẠI VIỆT NAM 
 

 

ThS.Hoàng Thị Phương Anh 

Nguyễn Thị Thu Sang 

Vũ Minh Hà 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
309 

17 

MỘT SỐ KIẾN GIẢI VỀ 

PHÁP LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI 

SẢN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

ThS.Trương Trọng Hiểu 

TS.Châu Thị Khánh Vân 

Đại học  

Kinh tế-Luật 

ĐHQGHCM 

331 

18 
BONG BÓNG GIÁ TÀI SẢN 

VÀ “LẦN NÀY THÌ KHÁC” 
 

Châu Văn Thành 
Đại học Kinh tế 

TPHCM 
345 
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HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ 

THÔNG QUA PHÁT HÀNH 

TRÁI PHIẾU 

Võ Tất Thắng 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Nguyễn Thị Bích Hiền 

Nguyễn Hoàng Lan 

Trương Trần Minh Thư 

Viện Nghiên cứu 

Chính sách  

Nông nghiệp và 

Sức khỏe 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 

355 

20 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 

TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ ỔN 

ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG 

NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 
 

Phạm Khánh Duy 
Đại học Kinh tế 

TPHCM 
371 

21 

THÀNH LẬP TRUNG TÂM 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI 

TPHCM-BƯỚC ĐI TẤT YẾU 

CHO CHIẾN LƯỢC PHỤC 

HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN 

KINH TẾ 
 

Nguyễn Quốc Anh 

Tăng Mỹ Sang 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
388 

22 

CHÍNH SÁCH NỚI LỎNG TÍN 

DỤNG GIÚP DOANH NGHIỆP 

VỪA VÀ NHỎ ỨNG PHÓ ĐẠI 

DỊCH COVID-19 
 

Đặng Văn Cường 

Trần Xuân Hằng 

Đại học Kinh tế 

TPHCM 
411 

23 

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ 

DỤNG NGÂN HÀNG SỐ 

CỦA KHÁCH HÀNG Ở ĐỘ 

TUỔI THẾ HỆ Y, Z TẠI 

THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH 
 

Phạm Khánh Duy 
Đại học Kinh tế 

TPHCM 
423 

24 

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

VIỆT NAM: MỘT VÀI QUAN 

SÁT VÀ CẢNH BÁO 

TS.Trịnh Quang Anh 
Ngân hàng  

MSB, VIRA 
439 

25 

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ 

ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN: 

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI 

PHÁP TỔNG THỂ 

TS.Vũ Kim Hạnh Dung 

ThS.LS.Trần Quốc Đạt 

Đại học  

Kinh tế Luật 

ĐHQGHCM 

Ngân hàng UOB 

Việt Nam 

459 
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CHUYỂN ĐỐI SỐ CỦA NGÂN HÀNG 

TỪ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI ĐẾN THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 
 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh 

 PGS.TS Trần Hùng Sơn, 

Đại học Kinh tế - Luật 
 

Tóm tắt: Bài viết đã đã trình bày các vấn đề liên quan đến sự phát triển của 

công nghệ và chuyển đổi số của ngành tài chính nói chung và của các ngân hàng 

nói riêng trên phãm vi toàn cầu. Ngoài ra, bài viết cũng đã đưa ra các đánh giá 

ban đầu đối với quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại Việt 

Nam thông qua chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Nhìn chung, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những đầu tư ban đầu 

cho quá trình chuyển đổi số và việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giai đoạn hiện nay, trong chừng mực nào đó làm gia tăng khả năng sinh lời 

của các ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Từ khóa: chuyển đổi số; công nghệ; ngân hàng. 

1. TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

Theo Mikołajewicz-Woźniak và Scheibe (2015), sự phát triển của lĩnh vực 

công nghệ truyền thông thông tin (ICT) sẽ định hình tương lai ở ba khía cạnh: 

(1) toàn cầu hóa; (2) áp lực giảm chi phí; và (3) sự gia tăng quyền lực của khách 

hàng. Khu vực tài chính cũng không nằm ngoài tác động của sự phát triển của 

ngành ICT. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cũng trải qua những thay đổi 

tương tự như các lĩnh vực khác và bắt đầu cung cấp các sản phẩm ngày càng 

phức tạp cũng như mang tính cá nhân hóa nhiều hơn. Các tổ chức tài chính sẽ 

phải đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng bằng cách: (i) đưa ra các các sản 

phẩm thân thiện với người tiêu dùng; (ii) thiết kế quy trình sản xuất và đổi mới 

kinh doanh theo hướng lấy niềm tin của khách hàng và tạo sự liên kết tốt hơn 

giữa các tổ chức tài chính với khách hàng của mình (Wyman, 2012). 

Cùng với sự phát triển của ICT, khu vực tài chính từ lâu đã là ngành sử 

dụng công nghệ số trong hoạt động của mình, việc ứng dụng ICT mới trong các 

dịch vụ tài chính gần đây đã dân đến sự ra đời của công nghệ tài chính (Fintech) 

(IMF, 2018). Trong các thập kỷ vừa qua, các ngân hàng đã đầu tư mạnh vào 

công nghệ nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống các sản phẩm tài chính mới 
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(financial innovations). Theo Wonglimpiyarat (2017), dựa trên công nghệ tài 

chính nhiều sản phẩm tài chính đã ra đời như chuyển tiền điện tử tại điểm bán 

hàng (EFTPOS), máy rút tiền tự động (ATM), hệ thống SWIFT, trao đổi dữ liệu 

điện tử (EDI), ngân hàng di động, cho vay ngang hàng (Peer-To-Peer lending 

hay P2P lending), huy động vốn cộng đồng (Equity-based crowdfunding), thanh 

toán di động (Mobile payment), ngân hàng chuỗi khối (Blockchain banking) 

(Xem Hình 1). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang thay đổi, nhiều ngân hàng 

đã áp dụng công nghệ tài chính để cải thiện hiệu quả của các dịch vụ tài chính 

của mình. Các đối thủ cạnh tranh mới như nhóm phi ngân hàng cũng xâm nhập 

vào lĩnh vực tài chính và sử dụng công nghệ trong việc cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ tài chính để cạnh tranh với chính các ngân hàng (Hoàng Công Gia 

Khánh và cộng sự, 2019). 
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Alt và cộng sự (2018) đã chỉ ra ảnh hưởng của công nghệ đến các mức độ 

chuyển đổi của ngành tài chính ở ba cấp độ: trong nội bộ tổ chức, mạng lưới tổ 

chức và bên ngoài tổ chức (Bảng 1).  

- Bên trong nội bộ tổ chức: công nghệ tài chính liên quan đến sự thay 

đổi trong trọng tâm kinh doanh từ quy trình kinh doanh nội bộ sang áp 

dụng mô hình khách hàng làm trung tâm. Các kênh kinh doanh trực tuyến 

bổ sung cho các chi nhánh cổ điển và năng lực cốt lõi chuyển từ dịch vụ 

khách hàng, sản phẩm và xử lý giao dịch sang quản lý các kênh trực 

tuyến, phân tích dữ liệu và các nền tảng. Quá trình này đi liền với sự gia 

tăng của các quy trình số hóa (tự động), đây là các quy trình ít được tích 

hợp trong các hệ thống ngân hàng cốt lõi, nhưng thường được tự phát 

triển với hình là các giao diện API. 

- Ở cấp độ mạng lưới kinh doanh, các doanh nghiệp trong kỷ nguyên 

công nghệ tài chính được kết nối nhiều hơn với các đối tác chuyên môn 

hóa bên ngoài. Mức độ cạnh tranh tăng lên và tỷ suất lợi nhuận của ngành 

giảm xuống. Ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống, còn có sự xuất hiện 

của các công ty công nghệ tài chính bao gồm các start-up và các bên liên 

quan, đây là các nhóm có văn hóa doanh nghiệp rất khác biệt so với các tổ 

chức tài chính truyền thống. Do việc, cắt giảm chi phí diễn ra nhanh 

chóng ở nhóm các nhà cung cấp là các công ty công nghệ tài chính nên tỷ 

lệ duy trì khách hàng cũng có xu hướng giảm xuống. 

- Ở cấp độ tổ chức bên ngoài, các quy định cũng có sự thay đổi như 

đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với vốn chủ sở hữu, mức độ giám sát chặt 

chẽ hơn ở quy mô toàn cầu. Các thay đổi này diễn ra vì các cơ sở hạ tầng 

quan trọng (ví dụ: ngân hàng trung ương, mạng thanh toán) đã không còn 

được cung cấp duy nhất bởi các cơ quan nhà nước tập trung hoặc các 

công ty đầu mối mà đã được cung cấp bởi các hệ thống điện tử được điều 

hành bởi các đối tác khác nhau trong từng hoạt động khác nhau (ví dụ: 

thanh toán, đầu tư, tài trợ) hoặc thậm chí hoạt động trên cơ sở phi tập 

trung hóa hoàn toàn (ví dụ, blockchain). Việc sử dụng rộng rãi các cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật số đã giúp giảm chi phí hoạt động và hướng tới các xã 

hội không tiền mặt. 
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2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÂN HÀNG 

2.1. Các giai đoạn chuyển đổi số của ngân hàng 

Việc ứng dụng công nghệ để cải tiến, đổi mới sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 

và thông qua đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng- còn gọi là chuyển đổi số 

hoạt động ngân hàng. Quá trình này không chỉ mới xuất hiện gần đây mà đã diễn 

ra từ hơn nửa thế kỷ trước. Khởi đầu với sự ra đời của máy ATM vào năm 1967 

và Barclays (Anh) là ngân hàng đầu tiên lắp đặt máy ATM tại Luân Đôn. Năm 

1973, mạng lưới thanh toán SWIFT được thành lập. Sau đó, hàng loạt các ngân 

hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống máy tính để ghi nhận và xử lý các giao 

dịch, nhờ đó các ngân hàng đã giảm thiểu sai sót và giảm chi phí giao dịch. Bên 

cạnh đó, các ngân hàng cũng trở nên nhanh nhạy và hiểu biết khách hàng hơn 

thông qua việc phân tích các số liệu liên quan đến khách hàng của mình.  

Giai đoạn 1980-2000 là giai đoạn bùng nổ các hoạt động thanh toán trực 

tuyến với sự ra đời của Amazon và eBay. Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử 

dụng ngân hàng trực tuyến tăng trưởng tương đối chậm và chỉ thực sự bùng nổ 

khi Internet trở nên phổ biến. 

Mô hình ngân hàng trực tuyến (online banking) đầu tiên xuất hiện vào năm 

1983 tại Hoa Kỳ và ngay sau đó là tại Pháp, Anh với giao diện giản đơn, cung 

cấp các dịch vụ ngân hàng cơ bản nhất như chuyển tiền, truy vấn tài khoản và 

thanh toán hóa đơn điện nước. 

Từ năm 2000 đến nay, mô hình ngân hàng di động (mobile banking) ra đời 

nhờ vào sự phát triển của công nghệ Internet không dây và điện thoại thông 

minh. Công nghệ tài chính phát triển mạnh từ năm 2010 đã làm xuất hiện các 

mô hình kinh doanh mới như ngân hàng mở (open banking), ngân hàng trên nền 

tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain banking). Với việc tích hợp các công 

nghệ tài chính sẽ giúp các ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính có tính cá 

nhân hóa cao giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng. 

Trong những năm gần đây, các công ty Fintech đã bắt đầu cạnh tranh với 

các ngân hàng truyền thống. Các đối thủ cạnh tranh mới này phân chia chuỗi giá 

trị của các ngân hàng bằng cách chuyên về các dịch vụ khác nhau như thanh 

toán, cho vay, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, v.v. Các công ty Fintech này 

rất linh hoạt, có mô hình kinh doanh rõ ràng và có thể phá vỡ các mô hình kinh 
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doanh truyền thống của ngân hàng (Hoàng Công Gia Khánh, Trần Hùng Sơn và 

cộng sự, 2020). 

Như vậy, với những thay đổi nhanh chóng của nhu cầu đối với dịch vụ tài 

chính, các ngân hàng đang đáp ứng với các thách thức này với các phương thức 

khác nhau và với tốc độ khác nhau. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng 

đều hiểu ý nghĩa của việc chuyển đổi thành ngân hàng số theo cùng một cách.  

Theo Hoàng Công Gia Khánh và cộng sự (2019), cho đến nay chưa có một 

định nghĩa chung nhất cho khái niệm “ngân hàng số”. Nhìn chung, ngân hàng số 

liên quan đến các hoạt động cung ứng, phân phối và bán các sản phẩm và dịch 

vụ tài chính thông qua các kênh kỹ thuật số. Các tổ chức này sử dụng các công 

nghệ hiện đại để hiểu rõ khách hàng hơn và dự đoán nhu cầu của khách hàng 

nhanh chóng và phù hợp. Cùng với đó là phát triển các giải pháp đa kênh, liên 

hệ giữa ngân hàng và hàng được thực hiện thông qua tất cả các kênh analogue 

và kỹ thuật số, cũng như tự động hóa các dịch vụ. Ngân hàng số sẽ ưu tiên đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng trước khi tạo ra các sản phẩm. Do vậy, các ngân 

hàng truyền thống khi chuyển sang mô hình ngân hàng số cần định vị chính 

mình trong hệ sinh thái mới. Sự chuyển đối số này sẽ phụ thuộc vào mức độ 

phát triển của ngân hàng. Theo Cuesta và cộng sự (2015), có ba giai đoạn của 

quá trình chuyển đổi số của ngân hàng (Hình 2):  

- Giai đoạn 1: Phản ứng với hình thức cạnh tranh mới. Các ngân 

hàng phản ứng với những thay đổi trong cung, cầu các dịch vụ tài chính 

bằng cách phát triển các kênh kỹ thuật số mới (thông qua các thiết bị di 

động) và sản phẩm kỹ thuật số mới chẳng hạn như hoạt động thanh toán 

kỹ thuật số. Các ngân hàng tin rằng điều này có thể giúp họ định vị ngân 

hàng của mình trong môi trường cạnh tranh mới. 

- Giai đoạn 2: Thích ứng công nghệ. Giai đoạn thứ hai trong quá 

trình chuyển đổi số là tiến hành cải tạo các nền tảng công nghệ để chuyển 

đổi thành các nền tảng theo module, linh hoạt hơn. Việc này giúp đẩy 

nhanh việc tích hợp các công nghệ mới và tăng tốc độ phát triển các sản 

phẩm mới. 

- Giai đoạn 3: Chiến lược định vị. Các ngân hàng dẫn đầu trong quá 

trình chuyển đổi số sẽ nỗ lực làm cho các khoản đầu tư lớn vào công nghệ 

của mình tạo ra lợi nhuận bằng cách theo đuổi các chiến lược kỹ thuật số 

giúp chuyển đổi sâu sắc cấu trúc tổ chức của mình. 
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2.2. Mô hình kinh doanh của ngân hàng số  

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến cho mọi thay đổi 

diễn ra nhanh chóng, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi theo chứ không 

dừng lại ở các sản phẩm và dịch vụ cơ bản. Trong một môi trường mà khách 

hàng đưa ra các yêu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ thông qua một thiết bị di động 

đòi hỏi các ngân hàng cũng phải thay đổi nhanh hơn để đáp ứng các nhu cầu và 

hành vi tiêu dùng mới này. Hiện tại, nhiều ngân hàng đã tập trung vào đổi mới, bắt 

đầu thực hiện chiến lược chuyển đổi số và đưa ra mô hình kinh doanh mới. 

Hằng năm tạp chí Global Finance đều tổ chức trao giải thưởng ngân hàng 

số tốt nhất theo từng quốc gia và khu vực với các tiêu chí dựa trên sức mạnh của 

các biện pháp số được triển khai cả trong và ngoài ngân hàng với mục đích tăng 

hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng trực tuyến.1 

Theo Barquin và Vinayak (2016) cuộc cách mạng số trong ngân hàng chỉ 

mới bắt đầu, theo đó mô hình kinh doanh của ngân hàng số đó là đáp ứng các 

yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các tác giả này chỉ 

ra sáu yếu tố thành công để xây dựng một mô hình như vậy bao gồm: (1) tập 

trung vào giá trị thực; (2) liên tục thử nghiệm để cải thiện trải nghiệm của khách 

hàng; (3) tổ chức hoạt động hướng tới tính sáng tạo, linh hoạt và tốc độ; (4) tạo 

ra một hệ sinh thái hợp tác; (5) xây dựng mô hình CNTT hai tốc độ; (6) sáng tạo 

với hoạt động marketing. 

Business Insider (2016) cho rằng ngành ngân hàng là một ngành thay đổi 

nhanh chóng và có sự chuyển dịch sang các ngân hàng số kiểu mới (Digital-only 

bank). Một mặt, các ngân hàng truyền thống như Bank of America, JPMorgan 

Chase, Wells Fargo… đã đưa ra ứng dụng ngân hàng di động để cho phép khách 

hàng quản lý tài khoản của họ từ điện thoại thông minh, tìm tài nguyên để 

chuyển đổi số các doanh nghiệp. Trên thực tế, hơn 40% ngân hàng Bắc Mỹ đã 

dành hơn 25% ngân sách CNTT cho việc chuyển đổi kỹ thuật số. Mặt khác, 

những đối thủ mới của các ngân hàng truyền thống đã tạo ra các ngân hàng số 

đơn thuần để cung cấp các dịch vụ mang tính sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 

của các khách hàng cá nhân theo hướng cá nhân hóa. 

Các ngân hàng số đơn thuần thực hiện các hoạt động kinh doanh ngân hàng 

thông qua các nền tảng số như điện thoại di động, máy tính bảng và Internet. 

 
1 https://www.gfmag.com/magazine/september-2018/digital-bank-winners-reap-win-win-rewards 

https://www.gfmag.com/magazine/september-2018/digital-bank-winners-reap-win-win-rewards
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Trên thế giới đã có một số ngân hàng số kiểu mới như Fidor (Đức 2009), 

HelloBank (BNP Paribas, Châu Âu 2013), Monese (Anh 2013), N26 (Đức 

2013), Simple (US 2013), Soon Banque (2013), Tandem (UK 2013), Atom (Anh 

2014), EQBank (Canada 2014), Starling Bank (Anh 2014), Monzo (Anh 2015), 

Digibank by DBS (Châu Á 2016), WeBank (Trung Quốc 2015), BankMobile 

(Mỹ 2015), MYBank (Trung Quốc 2015), CBD NOW (UAE 2016), K-Bank 

(Hàn Quốc 2017).  

Đối với thế hệ Millennial2 - là các khách hàng cần các sản phẩm và dịch vụ 

tài chính hiện đại và các ngân hàng phải phát triển một thế hệ sản phẩm và dịch 

vụ ngân hàng mới. Trong ngành ngân hàng, việc chuyển sang các ngân hàng số 

kiểu mới thể hiện ở các hình thức tương tác khác nhau và với các tốc độ khác 

nhau từ nhận dạng sinh trắc học qua vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, sử dụng 

trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, và từ điện toán đám mây đến công nghệ trực quan. 

2.3. Những lưu ý trong quá trình chuyển đổi số của ngân hàng 

Một khi các ngân hàng hoạt động trong hệ sinh thái mới thì những thay đổi 

quan trọng sẽ bắt đầu diễn ra. Một trong nhưng thay đổi đó chính là sự thay đổi 

hành vi của khách hàng và của bản thân ngân hàng. Về lâu về dài, các ngân hàng 

sẽ có những thay đổi lớn trong cấu trúc tổ chức của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi 

này phụ thuộc vào mức độ “chuyển đổi số” của ngân hàng. Các ngân hàng dẫn 

đầu về chuyển đổi số sẽ thể hiện những thay đổi như sau:  

• Những loại hình tương tác mới và thay đổi những trải nghiệm của 

khách hàng. Ở những giai đoạn đầu tiên của chuyển đổi số, các kênh kĩ 

thuật số đi đầu và các ngân hàng bắt đầu cung cấp nền tảng dịch vụ tự 

phục vụ. Khi những chức năng mới của ATM và các giao dịch qua điện 

thoại phát triển thì sự kết nối giữa khách hàng và ngân hàng dựa trên các 

ứng dụng qua web và điện thoại cũng bắt đầu phát triển. Trong ngắn hạn, 

những thay đổi từ trải nghiệm của khách hàng chính là nhân tố thể hiện sự 

khác biệt giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, về dài hạn, đây sẽ là sản phẩm 

đánh dấu sự khác biệt của các ngân hàng (Forrester, 2015).  

• Hình thức mới của chi nhánh: chuyển đổi từ hình thức cung cấp 

dịch vụ sang mô hình văn phòng kinh doanh. Đây là một trong những kết 

 
2 Những người sinh trong giai đoạn đoạn 1981-2000 
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quả của việc tự động trong giao dịch kinh doanh, các chi nhánh sẽ trở 

thành trung tâm quảng bá sản phầm và tạo thêm giá trị cho khách hàng.  

• Nhân viên ngân hàng sẽ thay đổi từ việc phải phân chia thời gian 

cho việc quản lí và kinh doanh sang tập trung vào mối quan hệ với khách 

hàng, thiết kế và quảng bá những sản phẩm mang lại giá trị cao. Điều này 

dẫn đến số lượng khách hàng mới tăng lên đồng thời tăng sự gắn kết bền 

chặt với các tổ chức tài chính và giảm tỉ lệ thay đổi tài khoản ngân hàng. 

• Hình thức hoạt động mới sẽ chiếm ưu thế so với các phương pháp 

truyền thống. Ngân hàng có những quy trình hiệu quả và nhanh chóng hơn 

trong việc giảm sai trong các quyết định và cắt giảm chi phí. Vì vậy, các 

ngân hàng truyền thống sẽ nhanh chóng đưa ra các quyết định, thực thi 

các quyết định đã lựa chọn cũng như sửa chữa sai sót của các quyết định. 

• Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới như các công ty 

Fintech cho thấy chuỗi giá trị mới đối với các sản phầm và dịch vụ của 

ngân hàng. Từ đó dẫn đến sự phân chia chuỗi giá trị này. 

• Những tiêu chí đo lường hiệu quả mới sẽ được đưa ra cho phù hợp 

với hình thức hoạt động và quy trình kinh doanh mới. Khả năng thu thập 

và phân tích dự án nhanh chóng sẽ trở nên vô cùng quan trọng vì nó đo 

lường chính xác lợi nhuận trung bình từ khách hàng, cho biết danh mục 

những sản phầm khách hàng sử dụng và thời gian họ tương tác với ngân 

hàng.   

• Một trong những thay đổi có thể xảy ra trong trung hoặc dài hạn 

chính là cơ hội cạnh tranh bình đẳng giữa các đối thủ trong cùng ngành. 

Vì vậy, các yêu cầu quy định hiện hành đối với các tổ chức tài chính 

truyền thống cũng sẽ áp dụng với những doanh nghiệp mới gia nhập 

ngành hoặc trong những lĩnh vực có cùng một chuỗi giá trị (thanh toán, 

cho vay…). 

Tất cả những thay đổi trên đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra, buộc các ngân 

hàng phải cố gắng cải thiện hoặc duy trì khả năng sinh lời. Các ngân hàng cũng 

cần có sự chuẩn bị đối với các doanh nghiệp mới gia nhập ngành (như các công 

ty Fintech chẳng hạn). Nhìn chung, những ảnh hưởng đầu tiên trong quá trình 

chuyển đổi số chính là việc cắt giảm chi phí. Ở tại một giai đoạn nào đó trong 

quá trình chuyển đổi số, các ngân hàng có mức độ phát triển càng cao thì các sản 

phẩm và dịch vụ của họ càng khác biệt và có khả năng tạo ra mức sinh lời cao. 



12 

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có các lựa chọn đầu tư đúng đắn 

và thái độ của chính bản thân ngân hàng đối với các thay đổi đang diễn ra.  

3. CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  

Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã diễn ra mạnh 

mẽ trong 3-4 năm gần đây, thể hiện qua việc phát triển các sản phẩm mới. Đầu 

năm 2017, ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) ra mắt ứng 

dụng TPBank LiveBank. Đầu năm 2018, OCB ra mắt ứng dụng OCB OMNI. 

Tháng 9/2018, VPBank ra mắt ứng dụng ngân hàng số Yolo sau mô hình ngân 

hàng số Timo. Ngân hàng Quân đội (MB) cho phép khách hàng chuyển tiền qua 

ứng dụng Facebook và tạo ra một kênh giao tiếp mới với khách hàng trẻ qua ứng 

dụng eMBee fanpage. BIDV, đưa ra thị trường sản phẩm BUNO – chuyển tiền 

chỉ với số điện thoại của người nhận, không cần nhớ số tài khoản. Kể từ khi ra 

mắt Không gian giao dịch công nghệ số - Vietcombank Digital Lab vào năm 

2016 thì đến năm 2019, Vietcombank cũng đặt trọng tâm chiến lược phát triển 

ngân hàng số tại đại hội đồng cổ đông thường niên.  

Để đánh giá chuyển đổi số của các ngân hàng, chúng tôi sử dụng chỉ số sẵn 

sàng phát triển và ứng dụng CNTT (ICT index) và các chỉ số thành phần như: hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng CNTT nội bộ và dịch vụ trực tuyến 

của ngân hàng.3 Ứng dụng công nghệ thông tin thường được xem là một phần 

của quá trình chuyển đổi số của ngân hàng như đã trình bày ở trên. Ngoài ra, xu 

hướng phát triển sản phẩm mới trong quá trình chuyển đổi số được hỗ trợ bởi 

việc đầu tư cũng như ứng dụng CNTT của ngành ngân hàng. Trong các năm 

qua, các ngân hàng Việt Nam đã có những đầu tư đáng kể cho CNTT như đầu tư 

cho hệ thống core banking và tăng tỷ trọng của các quy trình tự động hóa một 

phần cũng như toàn bộ. Các khoản đầu tư cho hạ tầng nhân lực và hạ tầng kỹ 

thuật của ngân hàng cũng được chú trọng (Bảng 1).   

Bảng 1 cho thấy các ngân hàng có xu hướng tập trung cải thiện trong ứng 

dụng CNTT trong các năm gần đây để nâng cấp core banking, tăng mức độ tự 

động hóa, nhưng lại giảm sút trong việc triển khai các ứng dụng cơ bản như 

quản trị nguồn lực, quản lý rủi ro. Dịch vụ Internet Banking dành cho khách 

hàng cá nhân (tra cứu, chuyển khoản, tiết kiệm điện tử…) ngày càng phổ biến 

nhưng mức độ tăng không nhiều do mức bão hòa đã cao, trong khi dịch vụ này 

 
3 Xem chi tiết Báo cáo Viet Nam ICT Index 2020 
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cho khách hàng doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt hơn. Hoạt động của ngân 

hàng điện tử cũng phát triển hơn trong giai đoạn qua. 

Bảng 2. Ứng dụng công nghệ thông tin của các NHTM 

TT Chỉ tiêu 2019 2018 2017 2016 

1 Mức độ tự động hóa khi xử lý 

các giao dịch giữa hệ thống Core 

banking 

    

 Tự động 83,3% 90,6% 78,1% 75,9% 

 Bán tự động 46,7% 46,9% 53,1% 62,1% 

2 Xử lý đối chiếu dữ liệu giữa 

Core banking và các hệ thống 

khác 

    

 Đối chiếu tự động một phần 80% 87,5% 71,9% 69,0% 

 Đối chiếu tự động hoàn toàn 6,7% 6,3% 21,9% 17,2% 

3 Hạ tầng nhân lực     

 Tỷ lệ CB chuyên trách 

CNTT/Tổng số CBNV 

2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 

 Tỷ lệ CB chuyên ATTT/Tổng 

CBNV 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

 Tỷ lệ NH đạt chứng chỉ về ATTT 46,7% 59,4% 43,8% 27,6% 

 Tỷ lệ CB CNTT có chứng chỉ QT 

về CNTT/TS CBCT CNTT 

10,3% 8,8% 9% 16,9% 

 Chi cho đào tạo CNTT/CBNV 

trong 1 năm (đồng) 

608.853 670.355 653.153 702.043 

4 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật     

 Đầu tư cho HTKT/CBNV trong 1 

năm (triệu đồng) 

20,41 27,16 20,38 17,62 

 Đầu tư cho hạ tầng an ninh, an 

toàn thông tin/CBNV (triệu đồng) 

3,01 4,07 3,74 3,9 

5 Hoạt động của Ngân hàng điện 

tử 

    

 Tỷ lệ thẻ có phát sinh giao dịch 

trong năm/Tổng số khách hàng cá 

nhân 

0,41 0,12 0,63 0,38 

 Tỷ lệ giao dịch bằng phương tiện 

điện tử/Tổng số giao dịch 

20,6% 29,4% 36,4% 7,7% 

 Tỷ lệ giao dịch qua ATM, 

POS/Tổng số giao dịch 

10,4% 12,8% 18,1% 4,1% 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt 

Nam 2019 
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Mặc dù xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nhưng có sự chênh 

lệch trong mức độ đầu tư cho công nghệ cũng như quá trình chuyển đổi số của 

các ngân hàng. Cụ thể, mức độ chênh lệch về ứng dụng CNTT tiếp tục được thể 

hiện qua bảng xếp hạng ứng dụng CNTT của các ngân hàng (Bảng 3). Trong đó, 

BIDV liên tục đứng đầu về ICT index trong năm 2020, và đứng đầu về chỉ số 

sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Trong đó, các hạng mục về hạ tầng 

kỹ thuật, ứng dụng CNTT nội bộ ngân hàng đứng đầu trong năm 2020. Ngoài 

BIDV có thứ hạng cao, các NHTM có vốn nhà nước như VCB, Công Thương và 

Agribank đều có thứ hạng thấp hơn nhiều NHTMCP. Ngân hàng Kỹ Thương tập 

trung vào lĩnh vực nguồn nhân lực và dịch trực tuyến và đứng thứ 3 về chỉ số 

sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Trong khi Ngân hàng Sài Gòn – 

Công Thương đứng thấp nhất trong khối NHTMCP tư nhân trong lĩnh vực này.  

Bảng 3. Xếp hạng ICT index của các NHTM Việt Nam năm 2019 

Ngân hàng  
Loại hình sở 

hữu 

ICT index 

2020 

BIDV SOCB 0.7762 

Tiên Phong JSCB 0.7704 

Kỹ Thương JSCB 0.7069 

Nam Á JSCB 0.6968 

Quân Đội JSCB 0.5927 

Đông Nam Á JSCB 0.5786 

Phát triển TP.HCM  JSCB 0.5715 

Quốc tế Việt Nam JSCB 0.5687 

Bắc Á JSCB 0.563 

Hàng Hải Việt Nam JSCB 0.5583 

Phương Đông JSCB 0.5519 

An Bình JSCB 0.5427 

Đại Chúng Việt Nam JSCB 0.5358 

Sài Gòn JSCB 0.5312 

Ngoại thương  SOCB 0.5252 

Việt Nam Thịnh Vượng JSCB 0.5223 

Sài Gòn - Thương tín JSCB 0.517 

Bảo Việt JSCB 0.514 

Á Châu JSCB 0.5063 

Bản Việt JSCB 0.5024 

Xuất nhập khẩu Việt 

Nam 
JSCB 0.498 
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Công thương Việt Nam SOCB 0.4977 

Dầu khí toàn cầu SOCB 0.4668 

Đại Dương SOCB 0.4561 

   

Đại Dương SOCB 0.4561 

Sài gòn – Hà Nội JSCB 0.4532 

Xăng Dầu JSCB 0.4454 

Đông Á JSCB 0.4369 

Sài Gòn – Công Thương JSCB 0.4201 

Agribank SOCB 0.3844 

Xây dựng SOCB 0,3535 

Chú thích: SOCB là ngân hàng thương mại có sở hữu nhà nước, JSCB là 

ngân hàng TMCP tư nhân.  

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 

2020. 

Như đã trình bày ở trên, chuyển đổi số của ngân hàng phụ thuộc vào mức 

độ phát triển của ngân hàng và việc ngân hàng định vị chính mình trong hệ sinh 

thái mới. Các ngân hàng có ba giai đoạn phản ứng trong quá trình chuyển đổi số: 

(1) Phản ứng với hình thức cạnh tranh mới; (2) Thích ứng công nghệ; và (3) 

Định vị chiến lược.  

Theo chúng tôi, quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng Việt Nam hiện 

tại chủ yếu đang ở giai đoạn (1). Tuy nhiên đã có sự phân hóa giữa các ngân 

hàng, trong đó nhóm các ngân hàng có vốn nhà nước (VCB, BIDV, VietinBank) 

với những lợi thế về vốn đã có sự đầu tư đáng kể nhằm thích ứng với công nghệ 

(giai đoạn 2). Một số NHTMCP tư nhân như Techcombank (TCB) đã đầu tư 300 

triệu đô la Mỹ cho hạ tầng công nghệ thông tin. TCB được nhìn nhận là ngân 

hàng tư nhân sở hữu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mạnh, và chú trọng phát 

triển trải nghiệm của khách hàng trên ngân hàng trực tuyến.  

4. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI 

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

Nghiên cứu sử dụng các chỉ số thành phần của ICT như: hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng nhân lực, ứng dụng CNTT nội bộ và dịch vụ trực tuyến của ngân hàng 

để đánh giá mối liên hệ giữa ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông với 

khả năng sinh lời trên tài sản (ROA) của các NHTM.  
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Hình 2 cho thấy, đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng có tương quan 

thuận với ROA. Nghĩa là việc đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật như đầu tư máy trạm, 

máy chủ, máy ATM, máy POS, triển khai các giải pháp an ninh, an toàn thông 

tin và dữ liệu v.v., trong giai đoạn hiện nay trong mức độ nào đó sẽ làm gia tăng 

khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Điều này cũng được khẳng định ở 

kết quả hồi quy đơn biến giữa chỉ số hạ tầng kỹ thuật với ROA ở Bảng 4.  

Hình 2. Tương quan giữa chỉ số hạ tầng kỹ thuật và ROA 
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Đối với chỉ tiêu hạ tầng nhân lực và ứng dụng dịch vụ trực tuyến, Hình 3 

và 4 cho thấy tương quan giữa chỉ tiêu hạ tầng nhân lực với ROA là không rõ 

ràng, kết quả hồi quy trình bày ở Bảng 4 chỉ số hạ tầng nhân lực và dịch vụ trực 

tuyến tác động dương với ROA nhưng không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho 

thấy rằng việc đầu tư cho hạ tầng nhân lực và các dịch vụ trực tuyến của ngân 

hàng đã ở trạng thái bão hòa.   

Trong khi đó, ứng dụng CNTT nội bộ có tương âm với ROA (Hình 5). 

Điều này cũng được khẳng định ở kết hồi quy trình bày ở Bảng 4. Điều này cho 

thấy, các khoản chi đầu tư triển khai ứng dụng CNTT nội bộ như triển khai core 

banking, triển khai ứng dụng cơ bản, thanh toán điện tử có sự không đồng nhất 

giữa các ngân hàng, chính vì thế dẫn đến khả năng sinh lời trung bình của ngành 

ngân hàng giảm xuống.   
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Hình 3. Tương quan giữa chỉ số hạ tầng nhân lực và ROA 
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Hình 4. Tương quan giữa chỉ số ứng dụng dịch vụ trực tuyến và ROA 
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Hình 5. Tương quan giữa chỉ số ứng dụng CNTT nội bộ và ROA 
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Bảng 4. Kết quả hồi quy ảnh hưởng các chỉ số ứng dụng công nghệ thông 

tin đến ROA của các NHTM (FEM) 

 ROA ROA ROA ROA 

Hạ tầng kỹ thuật 1,06 

(0,016)** 

- - - 

Hạ tầng nhân lực - 0,257 

(0,309) 

- - 

Ứng dụng dịch vụ trực 

tuyến 

- - 0,038 

(0,842) 

- 

Ứng dụng CNTT nội bộ - - - -0,750  

(0,006) *** 

R2 0,082 0,014 0,000 0,1528 

N 112 112 112 112 

F (prob>F) 6,71 

(0,016) 

1,08 

(0,309) 

0,04 

(0,842) 

9,22 (0,006) 

Ghi chú: *, **, *** có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 10%, 5% và 1%. 

5. KẾT LUẬN 

Bài viết đã cho thấy sự phát triển của công nghệ và thay đổi trong thói quen 

của người tiêu dùng, đặt ra những cách thức mới trong việc cung cấp các dịch vụ 

tài chính của các tổ chức tài chính truyền thống như ngân hàng trên phạm vi 

toàn cầu. Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh mà sự xuất hiện của các công nghệ 

mới cùng với các công ty FinTech đã buộc các ngân hàng phải xem việc chuyển 

đổi số là một nhiệm vụ cấp bách để không bị bỏ lại trong cuộc đua chuyển đổi số. 

Đối với ứng dụng ICT trong hoạt động của các NHTM tại Việt Nam, kết 

quả phân tích cho thấy trong các ứng dụng ICT thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật như đầu tư máy trạm, máy chủ, máy ATM, máy POS, triển khai các giải 

pháp an ninh, an toàn thông tin và dữ liệu v.v., làm gia tăng khả năng sinh lời 

của các NHTM. Ngược lại đầu tư triển khai ứng dụng CNTT nội bộ như triển 

khai core banking, triển khai ứng dụng cơ bản, thanh toán điện tử có sự không 

đồng nhất giữa các ngân hàng, chính vì thế dẫn đến khả năng sinh lời trung bình 

của ngành ngân hàng giảm xuống. Các khoản đầu tư cho hạ tầng nhân lực và các 

dịch vụ trực tuyến của ngân hàng đã ở trạng thái bão hòa nên không tác động 

đến khả năng sinh lời của các NHTM. 

Những phân tích cũng cho thấy xu hướng đầu tư nghiêm túc của các 

NHTM Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Quá trình chuyển đổi số này đã 

có những thành công ban đầu. Mặc dù quá trình chuyển đổi số đòi hỏi chi phí rất 
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lớn và các khoản đầu tư cho việc chuyển đổi có thể chưa mang lại lợi nhuận 

trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo Cuesta và cộng sự (2015), ở một giai đoạn nhất 

định của quá trình chuyển đổi số, các ngân hàng có mức độ chuyển đổi số cao sẽ 

cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác biệt và từ đó tạo ra các khoản lợi nhuận lớn 

hơn so với đối thủ và điều này phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng đắn khi đầu tư 

chuyển đổi số, cũng như nỗ lực và thái độ của chính ngân hàng trước các thay 

đổi. Đây cũng chính là điều các ngân hàng thương mại Việt Nam cần lưu ý trong 

quá trình chuyển đổi số của mình.  
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HỘI THẢO BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BỀN VỮNG 

TẠI VIỆT NAM 
 

                                               PGS. TS. Phạm Tiến Đạt4 

 TS. Nguyễn Văn Vẹn5 
 

Tóm tắt 

Phát triển bền vững trở thành lựa chọn chiến lược quan trọng, ưu tiên hàng 

đầu ở hầu hết các Quốc gia trên thế giới. Song song quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, bất động sản (BĐS) luôn luôn được xem là sản phẩm cần thiết, cơ bản 

gắn với đời sống và sự sinh tồn của nhân loại. Quan sát cộng đồng dễ dàng nhận 

diện BĐS gần như liên quan đến tất cả các hoạt động của con người. Ngày nay, 

cùng với sự gia tăng dân số trên thế giới, nhu cầu BĐS tăng theo với số lượng 

khá lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản định cư của người dân. Nhiều nghiên cứu 

đã chỉ ra cùng với mặt tích cực, BĐS cũng là một trong những nguyên nhân 

chính ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên hành tinh xanh. Phát triển 

bền vững luôn gắn với phát triển đồng bộ bền vững kinh tế, xã hội và đảm bảo 

môi trường, đối với phát triển thị trường BĐS bền vững không chỉ giúp giải 

quyết các vấn đề biến đổi khí hậu mà còn làm gia tăng giá trị tài sản. Thực tiễn 

chứng minh phát triển thị trường BĐS bền vững đã thực hiện thành công ở nhiều 

nước trên thế giới, hiệu quả mang lại có sức thuyết phục và có tác động lan toả 

đến các quốc gia khác trên thế giới. Bài viết này xem xét khía cạnh phát triển thị 

trường BĐS bền vững, xem xét các mô hình đánh giá để làm cơ sở khuyến nghị 

các giải pháp cho phát triển thị trường BĐS bền vững ở Việt Nam.  

Từ khóa: Bất động sản, mô hình, thúc đẩy, thị trường bất động sản, phát triển 

bền vững. 

1. Đặt vấn đề 

Cho đến nay, mỗi quốc gia có cách phân loại tài sản theo pháp luật riêng, 

hầu hết tài sản phân thành “Bất động sản” và “Động sản”.  Ở Việt Nam, Bộ luật 

dân sự số: 91/2015/QH13 năm 2015 quy định rất rõ tại “Điều 107. Bất động 

sản và động sản: Bất động sản bao gồm: a) Đất đai; b) Nhà, công trình xây 

 
4 Hiệu Trưởng Trường Đại học Tài Chính Marketing 
5 Viện Trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Tài Chính Marketing 
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dựng gắn liền với đất đai; c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình 

xây dựng; d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.”. Cơ sở pháp lý xác lập 

chế độ sở hữu toàn dân về đất đai được quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 

2013: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, 

vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản 

lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và 

thống nhất quản lý."6. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng chiến 

lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng 

tâm là đất đai. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đất đai, nâng cao 

chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại hóa 

lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, 

bền vững, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng đất. Phát triển lành mạnh thị trường 

quyền sử dụng đất, chú trọng thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp, khắc 

phục tình trạng đầu cơ đất. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy tích tụ, 

tập trung đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút 

đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng để đất hoang hóa, sử dụng đất 

lãng phí, tăng cường quản lý, khắc phục suy thoái đất. Quản lý chặt chẽ và sử 

dụng có hiệu quả đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm 

các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các hành vi tham nhũng, trục lợi, làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan 

đến đất. Hoàn chỉnh công tác điều tra cơ bản, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu 

về tài nguyên đất, nước, rừng, biển, khoáng sản và đa dạng sinh học” (3).   

Trong thời gian qua công tác quản lý, điều hành đất đai, BĐS ở thị trường 

Việt Nam bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Đất đai được hiểu là “tài sản đặc biệt 

của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn 

sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước”7 cần được quản lý, sử 

dụng khai thác hiệu quả theo “cơ chế đặt biệt” đảm bảo khuyến khích sử dụng 

đất đai kết hợp sáng tạo với các yếu tố khác đúng pháp luật, hình thành sản 

phẩm BĐS đáp ứng nhu cầu thị trường cả hai khía cạnh: Thị trường hàng hóa – 

dịch vụ và thị trường các yếu tố sản xuất. Trong đó, giải pháp phát triển thị 

 
6 https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-

nam-138401 
7 https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-dat-dai-la-tai-san-dac-biet-cua-quoc-gia-20220504101950787.htm 

https://luatminhkhue.vn/hien-phap-nam-2013.aspx
https://luatminhkhue.vn/hien-phap-nam-2013.aspx
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trường BĐS bền vững yêu cầu có tính cấp thiết, là mục tiêu của mọi nền kinh tế. 

2. Các vấn đề nền tảng đi đến phát triển thị trường bất động sản bền vững 

Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay trong các chương 

trình nghị sự, kế hoạch phát triển chiến lược quốc gia ở các nước trên thế giới là 

tập trung vào phát triển môi trường đầu tư bền vững (Vanags, Butane, 2013), 

trọng tâm chính của chiến lược phát triển bền vững dựa vào “chỉ số hiệu quả sinh 

thái” như đo lường tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thiên nhiên khác trên một 

đơn vị GDP, phát thải chất ô nhiễm trên một đơn vị GDP và các tiêu chí đo 

lường khác (Lepkova, 2010; Kauškale, Geipele, 2016c). Chiến lược chính sách 

Châu âu European Political Strategy Centre (2017) dựa vào tiêu chí phân tích 

ESG - Economic, Social and Governance, một số nơi các yếu tố thuộc về chính 

phủ đã được phân tích riêng biệt làm cơ sở đánh giá tài chính và chúng có tầm 

ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với phân tích đầu tư (Binovska, Kauškale, 

Vanags, 2018). Các yếu tố thuộc về ban hành cơ chế, chính sách của chính phủ 

được cân nhắc xem xét phân tích một cách khoa học theo khía cạnh chính sách 

và luật pháp. 

Đối với BĐS bền vững là kiểu BĐS có ảnh hưởng hiệu ứng rất ít hoặc 

không ảnh hưởng đến môi trường. Hiểu theo nghĩa khác, phát triển BĐS xanh 

tập trung vào cả hai tác động phát triển tổng thể của môi trường và xã hội. Khả 

năng đáp ứng môi trường, hiệu quả tài nguyên, cộng đồng và sự nhạy cảm về 

văn hóa có tác động lớn đến sự phát triển BĐS xanh. Trên thế giới nghiên cứu 

về phát triển BĐS nói chung và phát triển BĐS bền vững nói riêng khá phổ 

biến. BĐS được đặt trong cơ chế kinh tế thị trường hình thành thị trường BĐS, 

đây được xem là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối 

với nền kinh tế quốc dân, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền 

tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động... 

Quản lý có hiệu quả, thúc đẩy phát triển thị trường BĐS bền vững ở Việt Nam 

sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội, tạo ra sức hút các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng, đóng góp thiết thực 

vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp 

hoá, hiện đại hóa đất nước. Tổng hợp về những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển bền vững của thị trường BĐS bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế theo các 

khía cạnh ESG trên toàn cầu được trình bày trong (Bảng 1) có thể làm cơ sở 

cho những khuyến nghị đối với phát triển bền vững thị trường BĐS Việt Nam. 
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Bảng 1. Những vấn đề chính của phát triển thị trường bất động sản 

bền vững – từ kinh nghiệm quốc tế. 

Ảnh 

hưởng 
Phát biểu Những vấn đề chính 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc 

kinh tế 

 

 

“Mô hình nghiên cứu phát hiện mối liên hệ 

quan trọng rằng trong nền kinh tế hạn chế về 

tài sản thế chấp, giá nhà phụ thuộc vào số 

lượng và tỷ lệ đòn bẩy” (Kuang, 2014). 

"Giá nhà tiết kiệm phụ 

thuộc vào số lượng và tỷ 

lệ đòn bẩy”  

“Sự mất cân đối bất động sản ảnh hưởng đến 

sự ổn định của ngân hàng có thể so sánh với 

tác động của tỷ lệ tín dụng kém hiệu quả, 

hiệu quả chi phí và mức độ thanh khoản và 

các ngân hàng phổ thông có nhiều lợi thế 

hơn các ngân hàng chuyên biệt về đa dạng 

hóa danh mục đầu tư” (Koetter, Poghosyan 

2010) 

“Mất cân đối bất động 

sản ảnh hưởng đến sự ổn 

định của ngân hàng” 

 

 

 

 “Mối tương quan của một loại thị trường tài 

sản giữa hai quốc gia thường tăng trong một 

cuộc khủng hoảng tài chính, tức là chúng 

cùng nhau tiến lên hoặc phổ biến hơn là di 

chuyển xuống cùng nhau và thậm chí tương 

quan giữa các loại thị trường tài sản khác 

nhau có thể tăng quá” Eddie C. M. Hui & 

Ka Kwan Kevin Chan (2014) 

"Trong một cuộc khủng 

hoảng tài chính, mối 

tương quan của một loại 

thị trường tài sản giữa hai 

quốc gia thường tăng lên, 

tức là chúng cùng tăng 

lên hoặc, phổ biến hơn là 

cùng giảm" 

“Bất động sản cần được quản lý hiệu quả để 

tạo ra thu nhập ở mức độ cao hơn các tài sản 

khác” (Asaul, 2004) 

“Bất động sản cần quản 

lý hiệu quả (sản phẩm 

đặc thù) 

“Những bước nhảy giá lớn tồn tại trên thị 

trường bất động sản đã chứng khoán hóa 

quốc tế trong giai đoạn khủng hoảng và 

không khủng hoảng” (Li J., Li G., Zhou Y., 

2015) 

“Những bước nhảy giá 

lớn tồn tại trên thị trường 

bất động sản chứng 

khoán hóa quốc tế” 

“Tăng trưởng kinh tế ở các nước nghèo làm 

tăng khoảng cách thu nhập giữa người giàu 

và người nghèo” (Trong tác phẩm “Tăng 

trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập” 

(Simon Kuznets, 1955)  

“Tăng trưởng kinh tế ở 

các nước nghèo làm tăng 

chênh lệch thu nhập giữa 

người giàu và người 

nghèo (vấn đề bất bình 

đẳng thu nhập)” 

 “Bất động sản không thể tách rời khỏi nền 

kinh tế con người trong hình thái xã hội của 

nó, và tất cả các kế hoạch cải cách xã hội 

cần được hướng tới tốt hơn đối với việc 

phân phối hàng hóa kinh tế một cách thích 

hợp” (Menger, 1871) 

“Trong một số trường 

hợp, các kế hoạch cải 

cách xã hội không hướng 

tới việc phân phối hàng 

hóa kinh tế một cách 

thích hợp ” 
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“Sự mất cân đối kinh tế cũng do tiêu dùng 

xã hội, bởi vì quá nhiều nguồn lực được thúc 

đẩy vào sản xuất hàng hóa nhưng các nguồn 

lực đã không đủ thúc đẩy cho các nhu cầu 

công cộng và cơ sở hạ tầng” (John Kenneth 

Galbraith, 1958) 

 “Quá nhiều nguồn lực  

được thúc đẩy để sản 

xuất hàng hóa nhưng các 

nguồn lực đã không đủ 

thúc đẩy cho các nhu cầu 

công cộng và cơ sở hạ 

tầng” 

“Sở thích cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái 

cân bằng của thị trường bất động sản và 

vượt trội hơn các hệ quả đáng kể kinh tế vĩ 

mô” (BenShahar, Golan, 2014) 

 

“Sở thích cá nhân ảnh 

hưởng đến trạng thái cân 

bằng của thị trường bất 

động sản và vượt trội so 

với hậu quả đáng kể nền 

kinh tế vĩ mô (khía cạnh 

hành vi)” 

“Chỉ số quan trọng cho việc dự báo sau thời 

kỳ bùng nổ là mức độ tăng trưởng bùng nổ 

và để dự báo các chu kỳ, điều quan trọng 

cần đề cập là chu kỳ trước không phải lúc 

nào cũng lặp lại chu kỳ trước và nó không 

thể là một điểm tham chiếu để dự báo trong 

mọi tình huống ”(Hui, Wang, 2015). 

 

Khó khăn trong dự báo 

Xã  

hội 

“Gia tăng dân số và phát triển kinh tế được 

đánh dấu là những động lực phổ biến của 

biến đổi môi trường, đặc biệt chú ý đến năng 

lượng, giao thông, đô thị hóa và toàn cầu 

hóa” (UNEP, 2012). 

"Gia tăng dân số và phát 

triển kinh tế được đánh 

dấu là những động lực 

phổ biến của sự thay đổi 

môi trường (xu hướng 

tiêu cực)" 

“Xu hướng nhân khẩu học là một phần của 

áp lực đô thị và có thể ảnh hưởng đến khu 

dân cư như bất động sản nhà ở lớn” 

(Hatemi-J, Roca, Al-Shayeb, 2014). 

“Xu hướng nhân khẩu 

học có thể dẫn đến khó 

khăn trong ngành xây 

dựng, các vấn đề xã hội” 

“Dự kiến vào năm 2050, hơn một phần tư 

dân số sẽ ở độ tuổi trên 65, so với khoảng 

15% hiện nay” (Manders và cộng sự, 2012). 

“Khi dân số già được quan sát thấy ở một số 

khu vực trên thế giới, sự cần thiết và tầm 

quan trọng của việc xây dựng các toà nhà 

thân thiện với từng lứa tuổi cũng sẽ tăng 

lên” (Štaube và cộng sự, 2016) 

Dân số già đi 
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Môi 

trường 

“Chất thải xây dựng và phá dỡ đã trở thành 

một vấn đề quan trọng do khối lượng hoạt 

động xây dựng được thực hiện trên toàn cầu, 

do đó, các chương trình thu phí xử lý chất 

thải xây dựng đã được các nền kinh tế đánh 

dấu là cách hiệu quả nhất để quản lý chất 

thải xây dựng” (Lu, Peng, Webster, Zuo, 

2015). 

“Chất thải xây dựng và 

phá dỡ đã trở thành một 

vấn đề quan trọng vì khối 

lượng hoạt động xây 

dựng được thực hiện trên 

toàn cầu” 

 

 

“Đất nông nghiệp được dự báo sẽ giảm tốc 

độ mở rộng trên toàn cầu” (Manders và cộng 

sự, 2012). 

“Dự đoán giảm mở rộng 

đất nông nghiệp (trong 

khi dân số ngày càng 

tăng)” 

“Mối liên hệ giữa ô nhiễm và mức thu nhập 

cũng rất quan trọng. Giả thuyết Đường cong 

Kuznets về Môi trường”(Kuznets, 1955). 

"Mối liên hệ giữa ô 

nhiễm và mức thu nhập 

(rủi ro)" 

“Sự phức tạp của việc gia tăng xây dựng 

công trình xanh đối với tất cả các bên tham 

gia thị trường xuất phát từ thực tế là đôi khi 

các khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội 

cũng mâu thuẫn với nhau” (Guo, Ma, 2008). 

"Các khía cạnh môi 

trường, kinh tế và xã hội 

có thể trái ngược nhau" 

 

“Trong thực thi chính sách năng lượng, cần 

đặc biệt chú ý đến một loạt các vấn đề về 

quy hoạch và quản lý hiệu quả năng lượng, 

vấn đề năng lượng cũng cần được giải quyết 

triệt để và đặc biệt chú ý đến quá trình quản 

lý năng lượng hiệu quả ” (Actiņa, Geipele, 

Zeltiņš, 2015) và (Actiņa, 2015). 

“Phạm vi lập kế hoạch và 

quản lý các vấn đề về 

hiệu quả năng lượng”  

 

Nguồn: Các tác giả tổng hợp từ Kauškale và cộng sự, 2017; Kauškale, 

Geipele 2016a, 2016b, 2016c; Geipele và cộng sự, 2014. 

Kế thừa nghiên cứu các nhân tố tác động đến phát triển bền vững của thị 

trường BĐS và ngành xây dựng của Kauškale và cộng sự (2018), Linda 

Kauškale & Ineta Geipele (2019) đưa ra kết quả nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến phát triển bền vững của thị trường BĐS. Chi tiết các yếu tố được xem xét, 

phát triển và kết thừa từ Peterson, Gammill (2010); Baccarne, Mechant, 

Schuurman (2014); Hines (2001), Peiser, Frei (2005), Lapigin, Y.N., Lapigin D., 

(2009) và Wofford, Clauretie (1992) (Bảng 2). 
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Bảng 2. Các yếu tố thúc đẩy và tác động đến sự phát triển bền vững 

của thị trường bất động sản theo cấp độ 

Cấp 

độ 
Các yếu tố thúc đẩy Các yếu tố tác động 

Quốc 

gia 

(1) Gia tăng hoạt động kinh tế; 

(2)Những thay đổi trong quá trình 

phát triển pháp luật;(3)Toàn cầu 

hóa; (4) Thay đổi về nhân khẩu học 

- tăng trưởng nhanh chóng của 

những người sống ở khu vực thành 

thị; (5) Hỗ trợ chính sách - tầm 

quan trọng của tài trợ và hỗ trợ của 

chính phủ; (6) Áp lực đổi mới - mở 

rộng đổi mới, tăng cạnh tranh, 

vòng xoáy đổi mới và vấn đề khác; 

(7) Chính sách thuế; (8) Tăng khả 

năng chi trả nhà ở; (9) Cơ hội quốc 

tế 

(1) Rủi ro lạm phát; (2) Rủi ro lãi 

suất; (3) Rủi ro lập pháp; (4) Rủi ro 

môi trường; (5) Thiếu chính sách 

nhất quán và dài hạn khuôn khổ 

(quốc gia và địa phương), bao gồm 

các quy định và chương trình 

khuyến khích; (6) Hệ thống thuế 

quốc gia không hiệu quả; (7)  Các 

quyết định của chính phủ không 

tập trung vào sự phát triển; (8) 

Thiếu kế hoạch phát triển c kinh tế 

dài hạn; (9) Chính sách tiền tệ 

được định hướng đến trao đổi tỷ lệ 

thay vì ổn định giá; (10) Các chu 

kỳ kinh tế (suy thoái, khủng 

hoảng); (11) Gánh nặng thuế cao, 

thuế suất, chính sách không ổn 

định; (12) Nguy cơ mất thị trường 

nước ngoài và biến động tiền tệ 

Ngành 

công 

nghiệp 

(1)Năng suất hoạt động cao, trung 

bình lợi nhuận của ngành (kinh tế 

yếu tố), cơ hội tài chính của doanh 

nghiệp; (2) Gia tăng hoạt động 

kinh tế, kinh tế các yếu tố đặc 

trưng kinh tế phục hồi, tăng số 

lượng người mua, tăng khối lượng 

đầu tư…; (3) Cơ sở hạ tầng, các 

yếu tố nhân khẩu học, tăng nhu 

cầu; (4) Sự xuất hiện của công 

nghệ mới 

(1) Sự tăng trưởng chậm lại của thị 

trường; (2) Thiếu tương xứng các 

mô hình tài trợ; (3) Mức độ cạnh 

tranh cao trong một lĩnh vực hoặc 

không đủ cạnh tranh (thiếu cạnh 

tranh), không kích thích sự phát 

triển của ngành công nghiệp, sự 

kém cỏi của nhân viên, hạn chế 

quảng cáo, rủi ro phát triển - độc 

quyền cho bất kỳ người tham gia 

thị trường ngành;(4) Thị trường 

nhỏ, quá đóng hoặc quá mở thị 

trường; (5) Thiếu nguyên liệu thô 

tại chỗ - cho ngành công nghiệp 

xây dựng; (6) Tiếp xúc nhiều hơn 

với biến động giá nguyên vật liệu; 

(7) Sự phụ thuộc vào những thay 

đổi trên nền kinh tế toàn cầu; (8) 

Giảm nhu cầu / khả năng mua, chu 

kỳ bất động sản 
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Doanh 

nghiệp 

(1) Cân nhắc tài chính, doanh 

nghiệp uy tín, lợi ích cho người lao 

động - cơ hội lương cao hơn, tốt 

điều kiện làm việc, tăng trưởng cơ 

hội, công việc thú vị …, (2) 

(Herzberg và động lực khác 

lý thuyết), động lực bên trong, 

chiến lược ưu tiên quản lý, nhân 

viên sự tham gia, chi phí, sức khỏe 

và an toàn, vấn đề tiếp thị, cơ hội 

lợi nhuận, trình điều khiển bên 

ngoài, luật pháp và quy định, áp 

lực thị trường, sức ép công khai; 

(3) Toàn cầu hóa cho chủ sở hữu 

của doanh nghiệp: bảo trì tổ chức, 

huy động vốn, cổ tức, lương cao, 

sự phát triển của công ty; (3) Nhà 

phát triển: cơ hội bán hàng các đơn 

vị bất động sản trong và ngoài 

nước khách hàng, nhận thức về 

thương hiệu, tăng thị phần, bằng 

cách giảm thị trường chia sẻ của 

các đối thủ cạnh tranh khác, doanh 

thu từ tiền cho thuê bất động sản; 

(5) Ngân hàng: Có lãi suất tăng về 

số lượng khách hàng; thu được số 

tiền tín dụng (từ bất động sản 

người bán đã bán bất động sản cho 

khách hàng nước ngoài và các 

khoản tín dụng đã hoàn trả đến 

Ngân Hàng %). (6) Các nhà cung 

cấp dịch vụ tiếp thị bên ngoài dịch 

vụ: doanh thu từ quảng cáo, v.v. (7) 

Phát triển các loại truyền thông tiếp 

thị Cộng đồng địa phương, thị 

trường bất động sản phát triển (trừ 

- nhà ở khả dụng); (8) Cơ hội bán 

hàng địa ốc; (9) Tiền còn lại một 

phần trong nước, góp phần vào sự 

phát triển của đất nước; (10) Các tổ 

chức quốc gia, nhà nước; (11) Người 

nộp thuế; (12) Thuế làm tăng chi phí 

cho mua lại bất động sản. 

(1) Rủi ro có chọn lọc; (2) Tăng tác 

động của người mua và các nhà 

cung cấp; (3) Rủi ro kinh doanh;(4) 

Rủi ro tài chính (rủi ro thanh 

khoản, quản lý rủi ro); (5)Thiếu 

nhận thức và lãnh đạo đặc biệt liên 

quan đến những thách thức trong 

trường hợp kinh doanh; (6) Năng 

lực của lực lượng lao động và sự 

cần thiết phải có kỹ năng và sự hợp 

tác cùng giá trị chuỗi thực hiện các 

giải pháp phù hợp; (7) Khởi đầu 

khó khăn; (8) Vốn hạn chế và tài 

nguyên cho cạnh tranh; (9) Thiếu 

thông tin có thể hành động được 

điều chỉnh đến các đầu cuối chuỗi 

cung ứng; (10) Không xem xét tất 

cả các lợi ích so với sự sống dự án; 

(11) Thiếu các phương pháp thiết 

kế tích hợp thích ứng cụ thể; (13) 

Cần dữ liệu đáng tin cậy để hỗ trợ 

trường hợp kinh doanh; (13) Đánh 

giá không chính xác về nhu cầu - 

khối lượng sản xuất thấp và chi phí 

quá cao; (14) Năng lực sản xuất 

không đủ và hiệu quả so với các 

đối thủ nước ngoài; (15) Sự vắng 

mặt của chiến lược doanh nghiệp; 

(16) Nỗ lực điều chỉnh giá; (17) 

Mức giá tổng thể thay đổi, rủi ro có 

chọn lọc; (18) Lực lượng lao động 

được đào tạo không đầy đủ (hợp 

pháp phức tạp); (19) Rủi ro mua 

lại, rủi ro quyền lợi, địa điểm rủi 

ro;(20) Thị trường rủi ro cho thuê 

đầy đủ; (21) Rủi ro hoạt động, rủi 

ro bán hàng, rủi ro thời gian; (22) 

Sự gia tăng sức ảnh hưởng của 

người mua và các nhà cung cấp. 

Nguồn: Các tác giả tổng hợp từ Linda Kauškale & Ineta Geipele (2019) 
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Như đã trình bày, thị trường BĐS là một thị trường béo bở, có sức hấp 

dẫn lợi nhuận cao đối với các nhà đầu tư, sản phẩm của thị trường BĐS được 

hình thành từ sự kết hợp đất đai – một loại hàng hóa đặt biệt và những yếu tố 

khác theo quy định của luật pháp, vì vậy sức ép cạnh tranh đối với thị trường 

này rất gay gắt, các khoản đầu tư vào thị trường BĐS và ngành xây dựng có tầm 

ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của cả nền kinh tế quốc gia (Kauškale, 

Geipele, 2015b). Một khía cạnh khác, qua đánh giá năng lực cạnh tranh bền 

vững từ nền tảng “tập hợp các thể chế, chính sách và các yếu tố quyết định mức 

năng suất của nền kinh tế, từ đó đặt ra mức độ thịnh vượng mà quốc gia có thể 

đạt được” và theo các chỉ số: “(1) Vốn tự nhiên: môi trường tự nhiên nhất định, 

bao gồm sự sẵn có của các nguồn tài nguyên và mức độ cạn kiệt của các nguồn 

tài nguyên đó; (2) Vốn xã hội: sức khỏe, an ninh, tự do, bình đẳng và hài lòng 

về cuộc sống trong một quốc gia; (2) Hiệu quả & sức mạnh nguồn lực: hiệu quả 

của việc sử dụng các nguồn lực sẵn có làm thước đo khả năng cạnh tranh hoạt 

động trong một mội trường hạn chế về nguồn lực; (4) Vốn trí tuệ & sự đổi mới: 

khả năng tạo ra của cải và việc làm thông qua các ngành công nghiệp đổi mới 

và giá trị gia tăng trong thị trường toàn cầu hóa; (5) Hiệu quả quản trị: Kết quả 

của các lĩnh vực và đầu tư cốt lõi của nhà nước - cơ sở hạ tầng, thị trường và 

cấu trúc việc làm, cung cấp khuôn khổ để tạo ra của cải bền vững và lâu dài.” 

(World Economic Forum, The Global Competitiveness Report Schwab, 2016) 

ghi nhận được bảng xếp hạng trích từ “báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn 

cầu năm 2021” cho thấy 10 quốc gia có chỉ số phát triển bền vững cao nhất 

được trình bày trong (Bảng 3) từ đó nội hàm phát triển bền vững thị trường 

BĐS được làm sáng tỏ hơn. 

Bảng 3. Bảng xếp hạng bền vững toàn cầu năm 2021 

Hạng Quốc gia Điểm 

1 Sweden 61.2 

2 Finland 60.7 

3 Switzerland 60.4 

4 Denmark 60.2 

5 Norway 59.8 
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Hạng Quốc gia Điểm 

6 Iceland 59.8 

7 Ireland 57.6 

8 France 56.8 

9 Austria 56.6 

10 Germany 56.6 

Nguồn: George Kell (2021) 

Theo báo cáo trong năm 2021, “xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh bền 

vững toàn cầu” vị trí của Việt Nam khá khiêm tốn, đứng thứ 115/180 quốc gia 

với điểm số 42.2 so sánh thấp hơn cả Lào (thứ: 99, điểm: 43.4) và Campuchia 

(thứ: 105, điểm: 43.0). Kết quả “chỉ số năng lực cạnh tranh bền vững toàn cầu” 

của Việt Nam ở mức khá thấp là một cảnh báo cho phát triển bền vững. Qua 

phân tích “các yếu tố khó khăn của hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS và 

xây dựng” rút ra bài học cho việc hình thành hàm ý các giải pháp từ “các yếu tố 

thúc đẩy và các yếu tố tác động” đến phát triển thị trường BĐS bền vững trong 

bối cảnh Việt Nam. 

3. Mô hình đánh giá và thực trạng phát triển thị trường bất động sản bền 

vững ở Việt Nam 

3.1 Lựa chọn mô hình đánh giá phát triển bền vững 

Việc đánh giá sự phát triển bền vững của thị trường BĐS theo cách tiếp 

cận đa cấp không quá phức tạp. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh luôn thay 

đổi, các quyết định được đưa ra cần được phân tích không chỉ về chu kỳ kinh 

doanh và chu kỳ BĐS, mà còn xem xét toàn diện tìm ra các yếu tố ảnh hưởng. 

Các kích thước và tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường BĐS bền vững 

Việt Nam cần được xây dựng, mô tả và phân tích cụ thể, có thể tham khảo, vận 

dụng từ nhiều mô hình khác nhau vào bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Một mô 

hình đánh giá PESTEL (1. Political-Chính trị, 2. Economic-Kinh tế, 3. Social-Xã 

hội, 4. Technology-Công nghệ, 5. Enviromental-Môi trường, 6. Legal – Pháp 

luật) các yếu tố phát triển bền vững thị trường BĐS được trình bày trong (Hình 

1) (Kauškale và cộng sự, 2017) được ứng dụng khá nhiều nơi trên thế giới, có 

thể là một lựa chọn, vận dụng cho phù hợp bối cảnh Việt Nam. 
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Hình 1. Mô hình giản đồ đánh giá các yếu tố phát triển bền vững thị 

trường BĐS (Nguồn: Kauškale và cộng sự, 2017). 

3.2 Thực trạng phát triển thị trường bất động sản bền vững ở Việt Nam 

Trong hơn 10 năm qua thị trường BĐS Việt Nam trải qua 4 lần thay đổi: 

(1) Giai đoạn 2009-2010 - phát triển nóng do nới lỏng tín dụng; (2) Giai đoạn 

2011-2013 - trầm lắng, đóng băng; (3) Giai đoạn 2014-2019 - thị trường phục 

hồi và phát triển trở lại và giai đoạn từ đầu năm 2020 đến nay thị trường bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; (4) Hiện nay - cả nước ước tính đã và đang 

thực hiện trên 5.000 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng gấp 

3 lần so với năm 2009. Trong 5 năm trở lại đây, vốn FDI đổ vào bất động sản 

chiếm khoảng 17,63 tỷ USD, luôn đứng thứ 2 trong tổng nguồn vốn FDI đăng 

ký đầu tư vào Việt Nam. Tính từ đầu năm 2020 cả nước có khoảng 100.000 

doanh nghiệp xây dựng và 15.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cùng 

với hơn 1.000 sàn giao dịch bất động sản đã được thành lập. Tính riêng 9 

tháng năm 2020 trên phạm vi cả nước có 79.600 giao dịch bất động sản thành 

công, 242 dự án với gần 57.800 căn hộ được thông báo đủ điều kiện bán nhà ở 

hình thành trong tương lai8…  

 
8 https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/65167/phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-ben-vung-va-minh-

bach.aspx 
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Các chính sách tài chính đất đai đã phù hợp với cơ chế thị trường, tạo 

nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đã thống nhất 

chính sách tài chính đất đai với chính sách đầu tư trong và ngoài nước; giải 

quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với đối tượng sử dụng đất, ổn định chi phí 

về đất đối với các doanh nghiệp. Cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất được ban 

hành đã hạn chế tình trạng tiêu cực trong giao đất, đảm bảo công khai, minh 

bạch. Các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã thể hiện 

được chủ trương ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước đối với đối tượng sử 

dụng đất cần ưu đãi hoặc khuyến khích đầu tư. 

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng đất, cho thuê đất diễn ra phổ biến và 

thuận lợi hơn. Chính sách thuế đã góp phần khắc phục bước đầu tình trạng sử 

dụng đất manh mún, tạo tiền đề cho việc sử dụng đất có hiệu quả, đóng góp rất 

lớn vào nguồn thu ngân sách và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của 

người dân. Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp để công tác định giá đất, 

giá thuê, tiền sử dụng đất, thu các loại phí, lệ hợp lý, sát với thực tế…9 

Bên cạnh mặt tích cực, còn tồn tại những hạn chế, yếu kém kéo dài lâu 

nay, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi 

đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng 

đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất dành 

cho việc thờ tự, tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa địa; quản lý nhà nước về đất đai...10.  

Thị trường BĐS vẫn tiềm ẩn những rủi ro, hệ thống pháp luật liên quan 

còn chồng chéo, chưa đồng bộ, cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp tại một số địa 

phương, khu vực, dư thừa nguồn cung nhà ở trung, cao cấp nhưng lại thiếu 

nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp; tình trạng thiếu minh 

bạch nhà ở xã hội còn tồn tại có nơi không đúng đối tượng; nhiều dự án nhà ở 

chưa đủ cơ sở pháp lý, điều kiện huy động vốn hoặc dự án không có thật để 

lừa đảo, chiếm đoạt tài sản11; tính minh bạch của thị trường từ đầu tư, tạo lập 

sản phẩm đến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê vẫn còn rất nhiều 

 
9 https://truongchinhtri.binhthuan.dcs.vn/Tin-tuc/post/209472/thuc-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-chinh-dat-dai-

hien-nay 
10 https://baochinhphu.vn/trung-uong-thong-nhat-cao-viec-ban-hanh-nghi-quyet-moi-ve-quan-ly-su-dung-dat-

102220510163332932.htm 
11 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-theo-phap-luat-hinh-su-viet-nam-ly-

luan-va-thuc-tien 
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hạn chế; tình trạng đầu cơ còn diễn ra phổ biến gây ra nhiều rủi ro cho khách 

hàng do không bắt buộc thực hiện qua sàn giao dịch. 

Nguồn lực tài chính cho đầu tư các dự án bất động sản chưa đa dạng, 

bền vững, vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tiền 

ứng trước của khách hàng; giá cả thị trường đất đai, BĐS bất hợp lý so với thu 

nhập bình quân người dân trong khu vực;  

Số lượng nhà môi giới BĐS lớn nhưng số lượng nhà môi giới có 

chứng chỉ hành nghề chỉ chiếm số lượng khiêm tốn, trong khi các chứng chỉ 

hành nghề được cấp theo quy định cũ đã hết hiệu lực. Điều này tiềm ẩn nguy 

cơ thiếu tuân thủ pháp luật, gây ảnh hưởng đến thị trường BĐS và thiệt hại 

cho khách hàng, nhà đầu tư….12; … 

Ứng dụng công nghệ thông tin chưa theo kịp với sự phát triển của sự 

phát triển thị trường BĐS; cơ chế thẩm định giá đất đai, BĐS trực tuyến còn 

chậm so với nhu cầu; hoạt động tài chính và bảo hiểm trong lĩnh vực đất đai, 

BĐS thiếu minh bạch, phát hành trái phiếu BĐS, cầm cố tiềm ẩn nguy cơ rủi 

ro thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tạo kẽ hở, miếng mồi ngon cho tham 

nhũng chính sách…Tất cả những hoạt động thực trạng trên đây ảnh hưởng rất 

lớn đối với sự phát triển thị trường BĐS bền vững ở Việt Nam. Một khi dòng 

tiền chảy thị trường BĐS quá lớn thiếu hợp lý, mất cân đối, thiếu cân bằng 

tạo ra tăng trưởng tổng thể, thiếu kiểm soát hiệu quả thu hồi dòng tiền, … sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh tài chính quốc gia, dẫn đến phát triển kinh 

tế nói riêng và phát triển thị trường BĐS Việt Nam nói riêng thiếu tính bền 

vững.  

4. Nguyên nhân hạn chế phát triển thị trường Bất động sản bền vững tại 

Việt Nam 

Những hạn chế phát triển thị trường BĐS bền vững tại Việt Nam bắt nguồn từ 

những nguyên nhân chủ yếu sau13: 

Thứ nhất, khung chính sách đất đai, hành lang pháp lý phát triển thị trường 

BĐS bền vững chưa hoàn thiện, còn chồng chéo, mặc dù đã có sự thay đổi mạnh 

mẽ trong nhận thức, chính sách được cập nhật mới qua nhiều thời kỳ. Nghị định 

 
12 https://tphcm.chinhphu.vn/can-chan-chinh-hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-101220331121940435.htm 
13 https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-

nam-138401 
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số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành có nhiều điểm mới ràng buộc 

“tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có trách nhiệm công khai sản 

phẩm đưa vào kinh doanh và chỉ được bán khi đảm bảo các quy định của pháp 

luật”; quản lý đất đai còn nặng cơ chế xin -  cho, quá trình chuyển đổi từ cơ chế 

tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường, làm cho đất đai từ là hiện vật trở thành 

nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, từ đó đặt ra nhiều vấn đề mới nhưng 

thiếu kiến thức và kinh nghiệm để xử lý. 

Thứ hai, quan niệm chung đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên, một loại 

tài sản - hàng hóa đặc biệt không do con người tạo ra, là tư liệu sản xuất, nguồn 

vốn quý giá của quốc gia và của người sử dụng đất. Vì là hàng hóa đặc biệt hoạt 

động quản lý từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tổ chức thực hiện hiệu 

quả, điều hành hoạt động sử dụng đất tối ưu, kiểm tra quá trình sử dụng đất chặt 

chẽ… nhằm tạo ra và thúc đẩy phát triển thị trường BĐS bền vững. Trên thực tế 

hiện nay chưa xác định được khung cơ chế, chính sách “đặc biệt” đối với “hàng 

hóa đặc biệt” trong bối cảnh phát triển BĐS bền vững sao cho nguồn tài nguyên 

đất, sản phẩm BĐS được tạo ra đảm bảo mang lại những lợi ích hài hòa, to lớn 

cho nhà nước, người sử dụng, doanh nghiệp và cho toàn xã hội, giảm tối thiểu 

các rủi ro trong quá trình phát triển.  

Thứ ba, hạn chế trong việc kiểm soát các yếu tố thúc đẩy phát triển thị trường 

BĐS bền vững như thúc đẩy “gia tăng hoạt động kinh tế” kém hiệu quả; thiếu 

cập nhật, vận dụng “những thay đổi trong quá trình phát triển pháp luật”; hạn 

chế nguồn lực, năng lực gia nhập thị trường quốc tế do “toàn cầu hóa”; quản trị 

“Thay đổi về nhân khẩu học” - tăng trưởng nhanh chóng của những người sống 

ở khu vực thành thị; Chưa hoàn thiện “Hỗ trợ chính sách” - tầm quan trọng của 

tài trợ và hỗ trợ của chính phủ đối với phát triển thị trường BĐS bền vững; “Áp 

lực đổi mới” - mở rộng đổi mới, tăng cạnh tranh, vòng xoáy đổi mới và vấn đề 

khác có thể gây ra hiệu ứng tác dụng ngược trong quá trình thúc đẩy phát triển 

bền vững; “Chính sách thuế” chưa hoàn thiện, chưa kích thích thúc đẩy phát 

triển thị trường BĐS bền vững; chính sách hỗ trợ thúc đẩy mở rộng quy mô thị 

trường khi “Cơ hội quốc tế” mở ra còn hạn chế, chưa sẵn sàng. Những vấn đề 

liên quan đến yếu tố thúc đẩy ngành và doanh nghiệp cũng là nguyên nhân hạn 

chế (Xem bảng 2).  

Thứ tư, những yếu tố tác động đến phát triển thị trường BĐS bền vững 

cấp độ quốc gia như Rủi ro lạm phát; Rủi ro lãi suất; Rủi ro pháp luật; Rủi ro 
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môi trường; Thiếu chính sách nhất quán và dài hạn (quốc gia và địa phương); Hệ 

thống thuế quốc gia không hiệu quả; Chính sách tiền tệ; Các chu kỳ kinh tế (suy 

thoái, khủng hoảng); Gánh nặng thuế cao, thuế suất, chính sách không ổn định; 

Nguy cơ mất thị trường nước ngoài và biến động tiền tệ. Những vấn đề liên quan 

đến yếu tố tác động của ngành và doanh nghiệp cũng là nguyên nhân hạn chế 

phát triển thị trường BĐS bền vững (Xem bảng 2). 

Thứ năm, tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm, hạn chế sự quản lý xây 

dựng và phát triển thị trường BĐS bền vững ở một số bộ phận cán bộ quản lý 

nhà nước; thiếu năng lực hoặc thiếu khả năng quản lý các vấn đề cụ thể; sự thiếu 

minh bạch của thị trường nhà ở, BĐS; những vấn đề xã hội như dân trí, các yếu 

tố khác phụ thuộc vào chất lượng và điều kiện của trình độ phát triển xã hội, tài 

trợ và hỗ trợ phát triển bền vững còn hạn chế; tình hình phân bố nhân khẩu học 

khu vực nông thôn và thành thị thiếu hợp lý, di dân đô thị thiếu kiểm soát gây ra 

tình trạng thiếu nhà ở;  các quyết định chính trị, tương tác giữa doanh nghiệp đối 

với các nhà xây dựng luật không trong sáng dẫn đến dễ tham những chính sách; 

pháp luật về đất đai chưa hoàn thiện; sự bất ổn và mất cân đối về tài chính đối 

với thị trường BĐS bền vững; quan hệ quốc tế, sự ổn định của luật pháp, nâng 

cao nhận thức của cộng đồng, yếu tố công nghệ. Tất cả những yếu tố này đều 

quan trọng và có mối quan hệ với nhau chúng không thể tách rời riêng lẻ. Là cơ 

sở để đánh giá những hạn chế thúc đẩy phát triển thị trường BĐS bền vững ở 

Việt Nam.  

5. Khuyến nghị tập trung triển khai hoàn thiện những nội dung trọng tâm 

thúc đẩy phát triển thị trường Bất động sản bền vững Việt Nam. 

Thứ nhất, đất đai, BĐS xem như hàng hóa “đặt biệt”, vì vậy cấp độ quốc 

gia nên thiết lập một cơ chế, chính sách “đặt biệt” đủ mạnh cho phát triển bền 

vững hàng hóa này. Trước nhất hoàn thiện quy hoạch tổng thể sử dụng đất, quy 

hoạch phát triển thị trường BĐS bền vững mang tính dài hạn, đảm bảo mỗi định 

danh đất đai, BĐS thực hiện giao dịch, mua bán và sử dụng đúng mục đích sử 

dụng, được kiểm soát ở một trong hai thị trường: (1) Thị trường hàng hóa và 

dịch vụ - công năng đất đai, BĐS ở thị trường này chỉ phục vụ mục đích nhà ở; 

(2) Thị trường các yếu tố sản xuất – công năng đất đai, BĐS ở thị trường này trở 

thành đầu vào quá trình sản xuất hoặc được chuyển đổi mục đích sử dụng từ thị 

trường hàng hóa dịch vụ sang thị trường các yếu tố sản xuất thực hiện mục đích 

sử dụng cho sản xuất kinh doanh. Một trật tự giao dịch mua bán, chuyển đổi 
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công năng đất đai và tài sản khác gắn với đất đai, BĐS đảm bảo tuân thủ nguyên 

tắc thị trường và các quy định của pháp luật, quá trình này được kiểm soát thông 

qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xử lý dữ liệu lớn khuyến nghị do 

nhà nước thiết kế, quản trị và vận hành đảm bảo thông tin công khai, minh bạch, 

ổn định, bền vững. 

Thứ hai, Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến đất đai và quản lý, sử 

dụng đất đai. Minh bạch các thông tin về đất đai, các khoản phí, thông tin thu 

phí, thẩm định giá…  

Thiết lập hệ thống nhận diện tích hợp thúc đẩy phát triển thị trường BĐS 

bền vững cấp độ quốc gia nhằm phát hiện những vấn đề chính ảnh hưởng đến 

phát triển thị trường BĐS bền vững, hình thành những giải pháp căn cơ cho vấn 

đề này. Hệ thống nhận diện tích hợp linh hoạt bao gồm cả những yếu tố tác động 

và thúc đẩy phát triển thị trường BĐS trong bối cảnh cụ thể, từ đây, giải pháp 

phát triển BĐS bền vững được tiến hành. Khuyến nghị nhà nước xây dựng, hình 

thành hệ thống tích hợp và cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường BĐS bền vững 

nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định thúc đẩy phát triển BĐS 

bền vững. Nội dung những giải pháp cụ thể được triển khai gắn với từng yếu tố 

tác động và thúc đẩy phát triển có thể được lựa chọn đề xuất, khuyến nghị, ví dụ 

giải pháp khắc phục rủi ro trong thị trường bất động sản (bảng 1, 2). 

Thứ ba, lựa chọn vận dụng mô hình đánh giá phát triển thị trường BĐS 

bền vững là giải pháp cần thiết góp phần xác định và kiểm soát mức độ bền 

vững của thị trường, đánh giá tổng thể và toàn diện phát triển thị trường bất 

động sản bền vững Việt Nam là công việc phức tạp, đòi hỏi tiến hành thường 

xuyên. Khuyến nghị sử dụng mô hình đánh giá PESTEL vào việc thiết kế hệ 

thống đánh giá bền vững theo các tiêu chí (1) Political-Chính trị, (2) Economic-

Kinh tế, (3) Social-Xã hội, (4)Technology-Công nghệ, (5) Enviromental-Môi 

trường, (6) Legal-Pháp luật, từ đây những giải pháp hoàn thiện được đề xuất góp 

phần vào phát triển thị trường BĐS bền vững Việt Nam (xem Mục 3.1).  

Thứ tư, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên những hạn chế, tập trung khắc phục 

triệt để những hạn chế có tính cấp thiết, từng bước tìm kiếm những giải pháp căn 

cơ khắc phục toàn diện những hạn chế. Chẳng hạn tình trạng môi giới, cò đất tự 

phát, thổi giá, làm giá .. khuyến nghị giải pháp khắc phục dứt điểm bằng cách 

thông qua các biện pháp chế tài, điều chỉnh giá đất theo thu nhập bình quân khu 
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vực, gia tăng nguồn cung đất đai, BĐS, triệt để sử dụng công cụ pháp luật chế 

tài làm giá, rửa tiền… Các địa phương cần tăng cường kỷ cương, tuyên truyền 

giáo dục nhằm hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng, quảng cáo trên mạng, 

nơi công cộng tràn lan làm mất mỹ quan, rối loạn thị trường….  

Thứ năm, đối với đất nông nghiệp nông thôn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 

tuyệt đối sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an ninh lương thực…Tiếp tục hoàn 

thiện cơ chế tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hoá quy 

mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của 

nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn. Giải quyết hài hòa lợi 

ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong công tác thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tính toán một cách căn cơ, giải quyết từ gốc là trả 

đủ thu nhập, đảm bảo an sinh người có đất bị thu hồi cũng như cơ chế giải quyết 

chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài; tiếp tục thể chế rõ hơn vai trò giám sát 

của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam14. 

Thứ sáu, thay đổi cơ chế giao đất, cho thuê đất; thu hẹp các đối tượng 

được giao đất và mở rộng đối tượng được thuê đất. Cần xác định hợp lý, rõ ràng 

quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 

khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang 

mục đích phát triển kinh tế. Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ 

nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban quản 

lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác sử dụng, đảm bảo hiệu quả 

kinh tế khai thác từ tài nguyên đất nông, lâm trường được giao, vừa đảm bảo an 

ninh quốc phòng, đặc biệt các nông, lâm trường ở các tỉnh biên giới. Chú trọng 

tăng nguồn thu cho NSNN từ thuế đất góp phần khắc phục bước đầu tình trạng 

sử dụng đất manh mún, tạo tiền đề cho việc sử dụng đất có hiệu quả. Kiến nghị 

xem xét, điều hành giá đất theo quy định của nhà nước đảm bảo điều hành giá 

tiệm cận giá thị trường, tránh thất thu ngân sách nhà nước qua hoạt động thẩm 

định, bán đấu giá tài sản công  

Thứ bảy, cân đối thị trường tài chính quốc gia đảm bảo dòng tiền dịch 

chuyển vào khu vực có nhu cầu phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội quốc gia theo từng giai đoạn. Khuyến nghị ưu tiên đầu tư, thu hút đầu 

tư vào những khu vực, lĩnh vực đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc khu vực sản xuất 

 
14 https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-

nam-138401 
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kinh doanh tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Sắp xếp hoàn thiện cơ chế chính sách 

thúc đẩy phát triển minh bạch thị trường vốn, thị trường tiền tệ; hoàn thiện cơ 

chế chính sách kiểm soát hoạt động tạo nguồn thu tài chính từ BĐS, chấn chỉnh 

hoạt động cầm cố trái phiếu bất động sản nhằm giảm thiểu rủi ro.  

5. Kết luận 

Khu vực công được thể hiện qua vai trò kiến tạo và quản lý, điều tiết các 

hoạt động, là trung tâm kết nối các Hiệp hội, Doanh nghiệp cùng ngành, Viện – 

Trường Đại học, Tài chính thúc đẩy quá trình phát triển các lĩnh vực, ngành 

trong hệ sinh thái tổng thể kinh tế - xã hội. Nghiên cứu về thúc đẩy phát triển 

bền vững trong bài viết này được xem xét ở tất cả các cấp độ quốc gia, ngành 

công nghiệp và doanh nghiệp. Phát triển thị trường BĐS bền vững ở Việt Nam 

thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn tồn tại những vấn đề hạn 

chế, đa chiều cần tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh để làm sáng tỏ, hiệu quả và bền 

vững hơn. Những khuyến nghị phát triển thị trường BĐS bền vững là cơ sở nền 

tảng góp phần quan trọng vào định hướng chính sách Chiến lược phát triển bền 

vững của Việt Nam./. 
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VỊ THẾ ĐỒNG ĐÔLA VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VND ĐỂ GIA TĂNG 

TRƯỞNG KINH TẾ 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định 

TS. Lê Đạt Chí 

Đại học Kinh tế TP.HCM 

Tóm tắt 

Cuộc tranh luận về vị thế thống trị của đồng USD với vai trò là “tiền tệ 

quốc tế” trong hệ thống tài chính toàn cầu đã được dấy lên mạnh mẽ từ cuộc 

khủng hoảng tài chính thế giới 2008, nay tiếp tục được nung nóng trước sự suy 

giảm của nền kinh tế Mỹ trong đại dịch COVID-19 và hàng loạt biến động của 

môi trường tài chính quốc tế. Việc gia tăng bội chi trong chính sách tài khóa đã 

đưa đến một giai đoạn gia tăng thâm hụt các cân thương mại của Mỹ trong giai 

đoạn hậu Covid sẽ đưa đến một chu kỳ mới của sự giảm giá của đồng USD 

nhưng không làm mất đi vai trò của nó trong hệ thống tài chính tiền tệ hiện nay. 

Kết quả này đưa đến cho nghiên cứu này khuyến nghị điều hành chính sách tỷ 

giá VND trong thời gian tới để thúc đẩy lợi thế trong xuất khẩu đối với hàng 

hóa VN. Chiến lược này sẽ giúp VN đạt được lợi thế trong cán cân thương mại 

thặng dư, gia tăng dự trữ ngoại hối để đạt được mục tiêu trong 10 năm tới trở 

thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao mà 

Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra. 

Từ khóa: Vị thế đồng đô la Mỹ, hệ thống tiền tệ quốc tế, chế độ tỷ giá VND.  
 

I. Giới thiệu  

Đồng USD đã đóng vai trò tiền tệ quốc tế thống trị trong suốt thời kỳ sau 

Thế chiến hai. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, đặc biệt từ cuộc khủng 

hoảng tài chính thế giới 2008–2009 và hiện nay là đại dịch Covid-19, sự không 

chắc chắn về tương lai của đồng USD ngày càng gia tăng. Một cuộc tranh luận 

cả về lý thuyết và thực nghiệm về tương lai của đồng USD và hệ thống tiền tệ 

thế giới đã được mở ra trên diện rộng. 

Tập trung vào các điều kiện để một đồng tiền định danh được chấp nhận 

trong các giao dịch và dự trữ quốc tế, nhiều nghiên cứu cho rằng đồng USD sẽ 

tiếp tục duy trì vị thế tiền tệ quốc tế trong tương lai do các yêu cầu về niềm tin 

và chất lượng thể chế bảo vệ người nắm giữ (Gopinath và Stein, 2021; Seghezza 

và Morelli, 2018). Trong chế độ tiền định danh – tiền tệ có giá trị danh nghĩa 
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cao hơn rất nhiều so với giá trị nội tại – để được chấp nhận với vai trò “tiền tệ 

quốc tế”, đồng tiền cần có được sự tin tưởng trên bình diện quốc tế với một hệ 

thống pháp quyền và thể chế vững mạnh từ quốc gia phát hành, nhằm bảo vệ 

những người nắm giữ (Giannini, 2011). Khi xem xét khía cạnh này, cả đồng 

Euro và Nhân dân tệ đều có những vấn đề riêng. Đồng Euro chưa có một nhà 

nước hay cơ quan quyền lực thống nhất và ổn định có thể đảm bảo tuân thủ các 

quy định và thể chế của hệ thống tiền tệ quốc tế dựa trên tiền định danh. Với 

Nhân dân tệ, mức độ thấp của pháp quyền và chất lượng thể chế tại Trung Quốc 

cùng các quy định về kiểm soát vốn là lực cản lớn cho việc trở thành đồng tiền 

quốc tế trong tương lai gần của đồng tiền này.  

Vị trí thống trị của đồng USD trong vai trò tiền tệ quốc tế trong tương lai 

cũng được ủng hộ khi xem xét Hiệu ứng quán tính (inertia effect). Theo hiệu 

ứng quán tính, khi một đồng tiền được thiết lập như một phương tiện trao đổi 

quốc tế, nó sẽ tiếp tục giữ vai trò này, ngay cả khi quốc gia phát hành đã suy 

giảm mạnh vị thế trong cấu trúc được sử dụng để xây dựng vị thế ban đầu 

(Krugman, 1984; Rey, 2001). Điển hình, đồng bảng Anh vẫn giữ vai trò quan 

trọng trong thanh toán quốc tế rất lâu sau khi Vương quốc Anh không còn giữ vị 

thế kinh tế và chính trị hàng đầu. 

Trái ngược với quan điểm trên, nhiều nhà kinh tế coi nguồn gốc của tiền là 

một quá trình được dẫn dắt bởi thị trường. “Quan điểm thị trường” cho rằng Mỹ 

hoàn toàn có thể sẽ sớm mất đi ưu thế kinh tế và chính trị của mình. Theo đó, 

đồng USD cũng sẽ phải chia sẻ vị thế tiền tệ quốc tế của mình với các đồng tiền 

khác hoặc bị thay thế. Trong các năm tiếp theo, Trung Quốc được dự báo hoàn 

toàn có khả năng vượt qua Mỹ cả về tỷ trọng thương mại thế giới lẫn quy mô 

GDP (năm 2020, GDP của Mỹ đạt 20,9 nghìn tỷ USD trong khi Trung quốc đạt 

15,41 tỷ USD). Do đó, đồng USD có khả năng bị thay thế bởi đồng Nhân dân tệ 

trong vai trò tiền tệ quốc tế (Dorrucci và McKay, 2011; Eichengreen, 2011b; 

Ignazio và cộng sự, 2011).  

Một quan điểm khác về khả năng suy giảm vị thế của đồng USD là “quan 

điểm cưỡng chế”, được đưa ra bởi các học giả tin rằng sự thành công của đồng 

USD với vai trò tiền tệ quốc tế là nhờ sức mạnh chính trị của Nhà nước Mỹ 

(Calleo, 2011). Theo quan điểm này, sự suy giảm của đồng USD là do sự suy 

giảm của Mỹ từ góc nhìn địa chính trị. Tuy nhiên, sự suy giảm này chậm hơn so 
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với sự suy giảm kinh tế, do đó, tốc độ suy giảm vai trò của đồng USD cũng sẽ 

chậm tương ứng (Cohen, 2015a; Cohen, 2015b). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá các số liệu thống kê mới nhất về 

vị thế và những biến động nếu có của đồng USD trong vai trò tiền tệ quốc tế, 

đồng thời xem xét xu hướng giá trị đồng USD trong giai đoạn phục hồi kinh tế 

hậu Covid. Từ những nỗ lực này, định hướng quan điểm chế độ tỷ giá VND 

trong thương mại quốc tế để thúc đẩy gia tăng trưởng kinh tế, đạt được mục tiêu 

đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 

bình cao (Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII). 

II.  Đánh giá vị thế của đồng USD trong vai trò tiền tệ quốc tế 

Mặc dù nắm giữ vị thế thống trị trong vai trò tiền tệ quốc tế suốt giai đoạn 

kể từ sau Thế chiến hai, nhưng sự cạnh tranh đồng USD đang phải đối mặt là 

hoàn toàn rõ ràng với sự phổ biến của đồng Euro, sự tăng trưởng của Trung 

Quốc như một siêu cường kinh tế, sự gia tăng nhanh chóng của tiền điện tử cùng 

những thay đổi địa chính trị thế giới trong các thập kỷ gần đây. Phần này xem 

xét các số liệu thống kê hiện tại về vị thế của đồng USD trong vai trò tiền tệ 

quốc tế dựa trên 3 chức năng cơ bản của tiền tệ: Thước đo giá trị, phương tiện 

thanh toán và phương tiện cất trữ.   

II.1. Vai trò thước đo giá trị và phương tiện thanh toán  

Vai trò thước đo giá trị và phương tiện thanh toán quốc tế của một đồng 

tiền được thể hiện thông qua tỷ trọng thương mại quốc tế được thực hiện trên cơ 

sở đồng tiền này. Tuy nhiên, dữ liệu chi tiết về tiền tệ trong thương mại hàng 

hóa và dịch vụ thế giới là khá hạn chế. Cơ sở dữ liệu rộng nhất hiện nay được 

IMF và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cùng tổng hợp. Cơ sở dữ liệu 

này chỉ bao gồm 102 nền kinh tế, đồng thời thiếu hụt dữ liệu từ một số quốc gia 

có tỷ trọng cao (thậm chí chiếm ưu thế) trong thương mại toàn cầu như Trung 

Quốc và Mexico (Emine và cộng sự, 2020). Do đó, bộ dữ liệu khó có thể cung 

cấp cái nhìn chính xác nhất về tiền tệ trong thanh toán quốc tế. Theo cơ sở dữ 

liệu này, từ 2005-2019, đồng USD và Euro duy trì tỷ trọng lần lượt quanh 

ngưỡng 50% và 40% của tổng giá trị các loại tiền tệ được sử dụng trong hợp 

đồng thương mại quốc tế trong mẫu được thu thập, với sự biến động không đáng 

kể. (Hình 2.1) 
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Xem xét trực tiếp tỷ trọng các đồng tiền được thực hiện trong thanh toán 

quốc tế thông qua mạng lưới thanh toán SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunications) – nơi xử lý các giao dịch thanh toán 

xuyên biên giới cho hơn 11.000 tổ chức tài chính ở hơn 200 nền kinh tế trên toàn 

thế giới – có thể là một chỉ số đánh giá tốt hơn cho vai trò phương tiện thanh toán 

của tiền tệ thế giới.  

Với dữ liệu được công bố từ SWIFT, tỷ trọng đồng USD trong thanh toán 

quốc tế đã giảm khoảng 6,7% từ khi đạt đỉnh vào tháng 4-2015 ở mức 45,14% 

xuống chỉ còn 38,43% vào tháng 2-2021, đặc biệt giảm mạnh từ giữa 2020 với 

những tác động suy thoái từ đại dịch Covid-19 cùng những bất ổn về thương mại 

và chính trị. Mức suy giảm này phần lớn được dịch chuyển qua phía đồng Euro 

với sự gia tăng khoảng 9,77% - từ mức 27,36% vào tháng 4-2015 lên 37,13% 

vào tháng 2-2021. Đỉnh điểm vào tháng 10-2020, tỷ trọng đồng Euro đã vượt 

qua đồng USD trong thanh toán quốc tế dù với mức chênh lệch rất nhỏ và sau đó 

duy trì tỷ trọng tương đối cân bằng cho đến nay. (Hình 2.2) 

Hình 2.1. Tỷ trọng tiền tệ được sử dụng trong các hợp đồng thương 

mại toàn cầu 

 

Nguồn: Dữ liệu từ IMF và ECB 

Các vị trí tiếp theo thuộc về đồng bảng Anh với tỷ trọng khoảng 7%, và 

đồng yên Nhật với khoảng 3%. Đồng Nhân dân tệ được SWIFT đặc biệt theo 

dõi từ năm 2011, nhưng hiện vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong thanh toán quốc 

tế với mức cao nhất đạt 2,8% vào tháng 8-2015, giảm nhẹ trong các năm tiếp 

theo và hiện nay duy trì quanh ngưỡng 2%.  
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Hình 2.2. Tỷ trọng tiền tệ trong thanh toán quốc tế 

 

Nguồn: Dữ liệu từ SWIFT 

Báo cáo thống kê các giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu được 

Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements - BIS) công 

bố mỗi 3 năm. Tính đến cuối năm 2019, đồng USD duy trì quanh mức 44% tổng 

giao dịch ngoại hối toàn cầu và biến động không đáng kể. Tỷ trọng đồng Euro 

giảm từ mức 18,7% vào năm 2004 xuống 16,14% vào năm 2019, trong khi Nhân 

dân tệ tăng mức giao dịch từ 0,05% lên 2,16% trong khoảng thời gian tương ứng 

nhưng vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Chỉ riêng giao dịch của cặp tiền tệ USD-

EUR chiếm khoảng 24% tổng giá trị giao dịch ngoại hối toàn cầu. Để tránh 

nhầm lẫn, do mỗi giao dịch ngoại hối được thực hiện với 2 đồng tiền, tổng tỷ lệ 

phần trăm riêng lẻ của các đồng tiền trong báo cáo của BIS là 200% thay vì 

100%. Do vậy, để thống nhất trong toàn bộ nghiên cứu, các số liệu về tỷ trọng 

tiền tệ sử dụng trong giao dịch ngoại hối quốc tế từ BIS đã được nhóm tác giả 

điều chỉnh theo cơ sở 100%. (Hình 2.3) 
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Hình 2.3. Tỷ trọng tiền tệ trong giao dịch ngoại hối quốc tế 

 

Nguồn: Dữ liệu từ BIS 

II.2. Vai trò phương tiện dự trữ 

Tỷ trọng các loại tiền tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, theo báo cáo của 

Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), được xem là chỉ báo chính về vai trò tiền tệ dự trữ 

quốc tế của một loại tiền tệ. Cho đến nay, IMF đã có số liệu thống kê về thành 

phần các loại tiền tệ trong dự trữ ngoại hối của khoảng 94% tổng dự trữ toàn 

cầu.  

Với công bố mới nhất từ IMF ngày 31-3-2021, tỷ trọng dự trữ ngoại hối 

bằng USD trong tổng dự trữ toàn cầu đã giảm xuống 59,02% trong Quý IV-

2020, mức thấp nhất trong 25 năm qua, kể từ năm 1995. Tính từ 2015, tỷ trọng 

của đồng USD đã giảm 7%, từ 66% vào đầu năm 2015 xuống 59% vào cuối năm 

2020 (giảm hơn 1% mỗi năm). Với tốc độ này, tỷ trọng đồng USD được dự báo 

có thể sẽ giảm xuống dưới 50% trong thập kỷ tới.  
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Hình 2.4. Tỷ trọng tiền tệ trong dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu 

 

Ghi chú: Tỷ trọng không bao gồm phần dự trữ ngoại hối chưa phân bổ 

Nguồn: Dữ liệu từ IMF 

Vị thế đồng tiền dự trữ thống trị toàn cầu của đồng USD là cơ sở quan 

trọng cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng nợ công với chi phí thấp khi các 

ngân hàng trung ương khác sẵn lòng nắm giữ một lượng lớn các khoản nợ bằng 

đồng USD (Eichengreen, 2011a). Tuy nhiên, sự sụt giảm tỷ trọng đồng USD 

trong tự trữ ngoại hối toàn cầu cho thấy, có vẻ như các ngân hàng trung ương 

đang dần tỏ ra lo lắng và muốn đa dạng hóa tiền tệ trong dự trữ ngoại hối của 

mình dù với tốc độ khá chậm. Điển hình trong năm 2018, Ngân hàng trung ương 

Nga đã bán khoảng 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ và chuyển các khoản 

dự trữ ngoại hối này sang Nhân dân tệ hoặc đồng Euro. Hành động này đã khiến 

tỷ trọng đồng USD trong tổng dự trữ ngoại hối của Nga giảm một nửa, từ 46% 

xuống 23% trong năm 2018 và tăng tỷ trọng đồng Euro từ 10% lên 32%, tỷ 

trọng đồng Nhân dân tệ cũng tăng từ 3% lên 14%  (Prasad, 2019).  

Điều thú vị là đồng Euro và đồng Nhân dân tệ - 2 đồng tiền được xem là 

đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất với USD – lại có tỷ lệ gia tăng thấp, trước sự 

sụt giảm tỷ trọng đáng kể của đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu. Đồng 

Euro chỉ tăng tỷ trọng từ 19,25% trong năm 2015 lên 21,24% vào cuối năm 

2020. Trong khi đồng Nhân dân tệ, bất chấp tầm ảnh hưởng toàn cầu của nền 

kinh tế Trung Quốc và được IMF đưa vào rổ tiền tệ để tính toán Quyền rút vốn 

đặc biệt (SDR) năm 2016, vẫn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn: từ 1,08% vào năm 
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2016 đến 2,25% vào cuối năm 2020. Mức độ gia tăng tỷ trọng lớn nhất thuộc về 

đồng yên Nhật với 3,5% vào năm 2014 lên mức 6,03% vào cuối 2020.  

Các đánh giá trên cho thấy, dù vẫn đang giữ vị thế cao trong hệ thống tiền 

tệ thế giới, nhưng những biến động và sự sụt giảm tỷ trọng đồng USD trong 

thanh toán và dự trữ quốc tế đã bắt đầu và ngày càng trở nên rõ ràng, đặc biệt 

với vai trò đồng tiền dự trữ trong tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu. Vị thế tiền tệ 

quốc tế của đồng USD thực tế đã mang đến cho Mỹ nhiều lợi ích như khả năng 

đi vay nhiều hơn, chi phí giao dịch thấp hơn, ít nhạy cảm hơn với những biến 

động kinh tế toàn cầu, đồng thời là một đòn bẩy mạnh mẽ cho các lợi ích địa 

chính trị Mỹ. Từ những năm 1960, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp, Valery 

Giscard d'Estaing, đã đề cập đến những lợi ích này như một “đặc quyền phi lý” 

(exorbitant privilege) mà Mỹ có được (Eichengreen, 2011a). Những lợi thế này 

luôn đứng trước sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và thúc đẩy những 

nỗ lực nhằm đa dạng hóa hệ thống tiền tệ quốc tế, và nhằm giảm thiểu sức ảnh 

hưởng của Mỹ có được từ việc nắm giữ đồng tiền được xem là “tiền tệ quốc tế”. 

III.  Những thách thức của đồng USD trong thanh toán và dự trữ 

quốc tế 

Bất chấp sự thống trị trong thời gian dài của đồng USD, sự suy giảm vị thế 

của đồng tiền này đã có những dấu hiệu cụ thể với mức độ cạnh tranh đang gia 

tăng rõ rệt từ các yếu tố kinh tế, chính trị và công nghệ. Các đối thủ cạnh tranh 

quốc tế như Nga và Trung Quốc thường xuyên kêu gọi một trật tự tài chính thế 

giới mới và hoạt động tích cực để thay thế vị thế thống trị của USD trong hệ 

thống thanh toán và dự trữ quốc tế hiện tại. Phần này phân tích các nỗ lực mạnh 

mẽ từ cả các đồng minh lâu đời như châu Âu, các đối thủ cạnh tranh như Nga, 

Trung Quốc và các quốc gia gánh chịu (hoặc nằm trong mục tiêu) các lệnh trừng 

phạt từ Mỹ như Iran, Nga, Venezuela nhằm giảm thiểu vị thế của đồng USD và 

ảnh hưởng của Mỹ trên hệ thống tài chính toàn cầu….. 

III.1. Trung Quốc trong nỗ lực xây dựng trật tự tài chính mới ở mức 

độ khu vực, hướng đến tái định hình kiến trúc tài chính toàn cầu 

Trung Quốc từ lâu đã lo ngại các sức mạnh mà Mỹ có được từ việc nắm giữ 

quyền lực thống trị trong hệ thống tài chính quốc tế. Tuy nhiên, chỉ đến khi nền 

kinh tế Mỹ suy yếu trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 

2008, các nỗ lực đa dạng hóa hệ thống tiền tệ quốc tế và giảm thiểu sức mạnh tài 
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chính toàn cầu của Mỹ mới có cơ hội được thực hiện quyết liệt (Kirshner, 2014). 

Dù những lỗ lực kêu gọi đa dạng hóa tiền tệ sử dụng trong hệ thống tài chính thế 

giới và việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở 

mức độ khu vực, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc 

thúc đẩy sử dụng đồng Nhân dân tệ, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm 

hướng tới một hệ thống tài chính khu vực với đồng Nhân dân tệ là trọng tâm. 

Thúc đẩy sử dụng đồng Nhân dân tệ ở mức độ khu vực 

Những lỗ lực quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ đã bị gián đoạn vào năm 2015 

khi thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ và chính phủ áp đặt các biện 

pháp kiểm soát vốn mới. Việc kiểm soát vốn chặt chẽ đã làm giảm đáng kể niềm 

tin của cộng đồng quốc tế vào đồng Nhân dân tệ, cũng như triển vọng tự do hóa. 

Tuy nhiên, ở mức độ khu vực, Trung Quốc đã đạt được những thành công nhất 

định trong việc thúc đẩy sử dụng đồng Nhân dân tệ, đặc biệt thông qua việc ký 

kết hàng chục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với các quốc gia khác, thiết lập các 

trung tâm thanh toán bù trừ, thỏa thuận với các ngân hàng trung ương nước 

ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Nhân dân tệ ở nước ngoài. 

Từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2020, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận hoán đổi 

tiền tệ với tổng cộng 33 chính phủ các nước, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên 

thế giới (CPT, 2020).  

Tính đến năm 2015, tổng giá trị giao dịch thương mại được ký kết và thanh 

toán bằng đồng Nhân dân tệ đã đạt 1,1 nghìn tỷ USD – chiếm gần 30% tổng 

giao dịch thương mại của Trung Quốc và tăng lên từ mức gần như bằng 0 vào 

năm 2000. Tuy nhiên, sau đó tỷ lệ này suy giảm trước những biến động lớn của 

thị trường chứng khoán Trung Quốc và việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát 

vốn chặt chẽ của nước này. Từ năm 2018 đến nay, tỷ trọng này đã có dấu hiệu 

gia tăng trở lại, dù với mức độ chậm và hiện ở mức 20% tổng giao dịch thương 

mại của Trung Quốc. 
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Hình 3.1. Tỷ trọng thương mại của Trung Quốc thực hiện thanh toán 

bằng Nhân dân tệ 

 

Nguồn: Dữ liệu từ People's Bank of China 

Bên cạnh đó, tỷ trọng đồng Nhân dân tệ được sử dụng trực tiếp trong các 

giao dịch thanh toán xuyên biên giới tại Trung Quốc đã có mức gia tăng ấn 

tượng trong suốt giai đoạn 2010 đến nay. Bắt đầu từ tỷ lệ gần như bằng 0 vào 

năm 2010, tỷ trọng đồng Nhân dân tệ sử dụng trong thanh toán xuyên biên giới 

tại Trung Quốc đã tăng đến mức 46,65% vào tháng 1-2021, đưa Nhân dân tệ 

vượt qua đồng USD và Euro, trở thành đồng tiền chính trong giao dịch thương 

mại và thanh toán trong khu vực với Trung Quốc. Nếu tỷ trọng này tiếp tục tăng, 

cùng với vị trí trung tâm của Trung Quốc trong nền kinh tế và chuỗi cung ứng 

châu Á, Trung Quốc hoàn toàn có thể tái định hình và xây dựng một hệ thống tài 

chính khu vực với đồng Nhân dân tệ làm trung tâm (Kirshner, 2014).  

Tuy nhiên, nếu thành công trong việc đưa đồng Nhân dân tệ trở thành trung 

tâm của hệ thống tài chính khu vực trong tương lai, Trung Quốc sẽ đồng thời có 

được các đặc quyền từ sức mạnh tài chính, bao gồm cả khả năng trừng phạt tài 

chính tương tự như Mỹ, nhưng ở mức độ khu vực. Đây là điều mà các quốc gia 

trong khu vực cần đặc biệt lưu ý nhằm có những giải pháp giảm thiểu mức độ dễ 

tổn thương của nền kinh tế trước những ảnh hưởng có thể sẽ xảy ra bởi Trung 

Quốc với hệ thống tài chính khu vực mới. 
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Hình 3.2. Tỷ trọng thanh toán nước ngoài của Trung Quốc thực hiện 

bằng Nhân dân tệ 

 

Nguồn: Dữ liệu từ People's Bank of China 

Đầu tư cơ sở hạ tầng - phát triển mạng lưới thanh toán quốc tế thay thế 

SWIFT 

Được thành lập vào năm 1973, cho đến nay Hiệp hội Viễn thông liên ngân 

hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) đã trải dài trên 200 quốc gia và là cơ sở hạ 

tầng thiết yếu giúp thực hiện thanh toán quốc tế. Mặc dù SWIFT không tham gia 

thanh toán bù trừ mà chỉ hỗ trợ xử lý thông tin thanh toán trao đổi giữa các ngân 

hàng, nhưng nếu một ngân hàng bị loại khỏi mạng lưới, về cơ bản ngân hàng đó 

sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính lớn nhất toàn cầu. Bằng cách này, việc kiểm 

soát SWIFT sẽ mang lại sức mạnh hệ thống đáng kể. Điển hình là việc Mỹ và 

Liên minh Châu Âu đã sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc SWIFT ngắt kết 

nối với toàn bộ các ngân hàng Iran trong các giao dịch sử dụng đồng USD - 

đồng tiền thống trị thương mại thế giới - vào năm 2012 và các ngân hàng Triều 

Tiên năm 2017, gây tàn phá kinh tế đất nước nặng nề (Doshi, 2019). Trước nguy 

cơ gánh chịu các lệnh trừng phạt tương tự, các đối thủ của Mỹ - bao gồm cả Nga 

và Trung Quốc - đều nỗ lực phát triển các giải pháp thay thế SWIFT. 

Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (Cross-border 

Interbank Payment System – CIPS) được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát 

triển chỉ 1 năm sau lệnh trừng phạt đối với Iran và bắt đầu đi vào hoạt động từ 

năm 2015. Hệ thống này không chỉ làm nền tảng giúp Trung Quốc giảm bớt sự 

phụ thuộc đối với SWIFT, chống lại tác động của các lệnh trừng phạt tài chính 
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(nếu xảy ra), mà còn gia tăng chủ quyền đối với tất cả thông tin đi qua mạng 

lưới của mình. Không những thế, tham vọng đối với CIPS còn vượt quá tham 

vọng đối với SWIFT khi hệ thống này không chỉ xử lý thông tin trao đổi mà còn 

cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ - tức tích hợp đầy đủ quy trình thanh toán. 

Tính đến tháng 3-2021 đã có 1.162 tổ chức tài chính tại 99 nền kinh tế tham gia 

vào CIPS. Trong đó, 870 tổ chức (75%) thuộc khu vực châu Á, 147 tổ chức 

(12,65%) thuộc khu vực châu Âu, 39 tổ chức thuộc châu Phi, phần còn lại trải 

đều trên 3 khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương (CIPS, 2021).  

Mặc dù quy mô còn rất nhỏ so với SWIFT, đồng thời nhiều thỏa thuận hợp 

tác đã được ký kết giữa hai hệ thống, nhưng như lập luận bởi Prasad (2016): 

“Trung Quốc đủ sắc sảo để không thách thức SWIFT cho đến khi CIPS trưởng 

thành, nhưng chắc chắn một ngày nào đó thách thức sẽ đến”.  

III.2. Những nỗ lực đa dạng hóa hệ thống tiền tệ thế giới từ các quốc 

gia khác 

Trung Quốc không đơn độc với mong muốn làm giảm bớt vai trò của đồng 

USD và ảnh hưởng của Mỹ đến hệ thống tài chính thế giới. Đặc biệt khi chính 

phủ Mỹ “vũ khí hóa” đồng USD nhằm tận dụng vị thế thống trị hiện tại của 

đồng tiền này để theo đuổi các mục tiêu chính trị. Điển hình có thể kể đến các 

lệnh trừng phạt và đơn phương trừng phạt đối với Iran vào năm 2012, 2018. 

Sau các lệnh trừng phạt này, ngoài hệ thống CIPS được thành lập bởi 

Trung Quốc, Nga cũng đã cho ra đời hệ thống SPFS (System for Transfer of 

Financial Messages) nhằm tăng tính độc lập và sẵn sàng đối phó với các lệnh 

trừng phạt nếu có của Mỹ thông qua SWIFT. Đồng thời, đồng minh lâu đời của 

Mỹ là Liên minh châu Âu cũng thành lập Instex (Instrument in Support of Trade 

Exchanges) – một lỗ lực nhằm tạo thuận lợi cho thương mại nhân đạo không 

dựa trên USD với Iran và để tránh các yếu tố trừng phạt của Mỹ. Dù độ bền của 

các nền tảng đối thủ này và các thỏa thuận tài chính quốc tế đều chưa chắc chắn, 

nhưng các động cơ phát triển của chúng dường như rất rõ ràng. 

Song song đó, Nga cũng đã bắt đầu một chiến dịch “phi USD hóa” nền 

kinh tế với nỗ lực chuyển đổi phần lớn các giao dịch thương mại của mình từ 

USD sang đồng Euro và rúp Nga. Cho đến Quý III-2020, chỉ còn khoảng 36,9% 

giá trị xuất khẩu của Nga đến nhóm các nước BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung 

Quốc và Nam Phi) được sử dụng bằng đồng USD, giảm mạnh từ mức 95,8% 
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vào đầu năm 2013. Mức sụt giảm này của USD chủ yếu được chuyển sang cho 

đồng Euro và đồng rúp Nga. Tỷ trọng đồng Euro trong xuất khẩu của Nga đến 

các nước BRICS đã tăng đáng kể từ 1,4% trong năm 2013 lên 45% trong Quý I-

2020. Tỷ trọng đồng rúp được sử dụng cũng tăng tương ứng từ gần như bằng 0 

vào năm 2013 lên đến 21,5% vào Quý III-2020.  

Hình 3.3. Tỷ trọng tiền tệ trong xuất khẩu của Nga đến nhóm các nước 

BRICS 

 

Nguồn: Dữ liệu từ Central Bank of Russia 

Những nỗ lực tương tự được Nga thực hiện trong việc thay đổi tiền tệ trong 

các giao dịch xuất khẩu đến châu Âu. Tỷ lệ đồng USD sử dụng trong các giao 

dịch này từ 76% trong năm 2013 xuống mức chỉ còn 45% trong năm 2020. Tỷ 

trọng đồng Euro sử dụng trong xuất khẩu của Nga đến Eurozone đã tăng tương 

ứng từ chỉ 16,4% vào đầu năm 2013 lên mức dao động quanh 45%, ngang bằng 

tỷ trọng đồng USD trong suốt năm 2020. Những nỗ lực này đã giảm tỷ trọng 

đồng USD sử dụng trong tổng giá trị xuất khẩu của Nga từ mức 81,2% đầu năm 

2013 xuống chỉ còn 56,6% vào Quý III-2020. Điều này dù chưa tác động nhiều 

đến tỷ lệ giao dịch bằng đồng USD trên toàn thế giới nhưng cho thấy những 

động cơ và nỗ lực rõ ràng từ các nền kinh tế lớn trong việc giảm thiểu vị thế của 

USD và tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu.  
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Hình 3.4. Tỷ trọng tiền tệ trong xuất khẩu của Nga đến Liên minh 

châu Âu (%) 

 

Nguồn: Dữ liệu từ Central Bank of Russia 

III.3. Hậu Covid – Các gói kích thích khổng lồ, tăng thâm hụt ngân 

sách và nợ công của Mỹ 

Sự bùng phát bất ngờ của COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới với 

những tác động lên nền kinh tế có thể quan sát được thông qua việc thị trường 

tài chính hỗn loạn, lượng lao động thất nghiệp và yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp 

gia tăng và nhiều cửa hàng, hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. COVID-19 

làm cho doanh thu từ thuế cho ngân sách giảm xuống bởi nhiều doanh nghiệp 

thu hẹp hoạt động, tăng trưởng kinh tế chậm đi, trong khi gánh nặng của chính 

phủ đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe lại tăng lên đáng kể. Lúc này sẽ có nhu 

cầu lớn hơn về các gói kích thích tài khóa từ chính phủ Mỹ để giúp thúc đẩy sự 

phục hồi kinh tế, thâm hụt ngân sách vì thế sẽ tăng đột biến trong thời gian ngắn 

(Hình 3.5). 

Hình 3.5: Thâm hụt ngân sách Mỹ (tỷ USD) 

 

Nguồn: “US Budget Deficit by Year Compared to GDP, Debt Increase, and 

Events”, tại https://www.thebalance.com/us-deficit-by-year-3306306 

https://www.thebalance.com/us-deficit-by-year-3306306
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Gói cứu trợ 1.900 tỷ USD đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 11 tháng 3 

năm 2021, là một trong những gói cứu trợ lớn thứ 2 sau nhiều thập niên, kỳ 

vọng giúp nước Mỹ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, gói cứu trợ càng lớn 

thì đồng nghĩa với nợ công của Mỹ càng tăng cao. Thâm hụt ngân sách dự báo cho 

năm 2020 trước khi xảy ra Covid-19 ở mức 1.083 tỷ USD, vào khoảng 4,8% GDP. 

Tuy nhiên Covid đã đẩy mức thâm hụt lên một tỷ lệ cao kỷ lục, tới khoảng 3.700 

tỷ (17,8% GDP). Năm 2021, mức thâm hụt ước tính cho kịch bản không xảy ra đại 

dịch là chưa tới 1.000 tỷ USD, nhưng dịch bệnh đã đưa con số dự báo thâm hụt lên 

2.100 tỷ USD. Tuy kế hoạch giải cứu trị giá 1.900 tỷ USD được mong đợi sẽ 

mang lại một sự thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ, nhưng tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

Fitch Ratings cho rằng quy mô lớn của gói giải cứu này cho thấy một sự trì hoãn 

trong việc quay lại lập trường tài khóa phù hợp với việc giữ ổn định tỷ lệ nợ chính 

phủ. Hậu quả là, triển vọng ổn định hóa nợ còn đi xa hơn so với thời điểm Fitch 

xếp hạng nợ chủ quyền của Mỹ là ‘AAA’ trong báo cáo Triển vọng tiêu cực vào 

tháng 7 năm 2020. 

Nợ chính phủ Mỹ tăng xấp xỉ 4 nghìn tỷ USD - từ 21,5 tỷ USD cuối năm 

2018 lên 26,4 ở cuối quý 2/2020, chưa kể gói cứu trợ khổng lồ được thông qua 

gần đây. Tỷ lệ nợ/GDP cũng tăng mạnh, lên tới 136% vào cuối quý 2/2020 như 

là kết quả từ việc thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng. IMF cũng cảnh báo 

rằng việc vay nợ nhiều hơn có thể dẫn đến bất ổn kinh tế và tài chính. 

Hậu Covid đang đẩy nhanh việc tích lũy nợ của chính phủ Mỹ. Khi mà nợ 

trở nên đầm đìa và Fed không thể hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, đó là lúc 

mà các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm nhu cầu đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ. 

Điều này có thể gây áp lực giảm giá đối với đồng USD. Khi đồng USD giảm 

giá, nhà đầu tư nước ngoài nhận lại được một đồng tiền có giá trị ít hơn, khiến 

nhu cầu đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục giảm thêm. Đến lúc đó, Mỹ có 

thể sẽ phải chấp nhận vay nợ với lãi suất cao hơn để giữ cho các nhà đầu tư 

không rời bỏ chứng khoán Kho bạc Mỹ. Liệu kịch bản như vậy có xảy ra hay 

không khi mà Mỹ khác với các quốc gia khác, đó là đồng USD vẫn đang chi 

phối hoạt động thanh toán và dự trữ quốc tế?  

IV. Xu hướng giảm giá đồng USD và chế độ tỷ giá VND 

Việc gia tăng chi tiêu của chính phủ Mỹ để khôi phục nền kinh tế càng gia 

tăng thâm hụt trong các cân thương mại. Trung bình mỗi tháng, Cán cân thương 
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mại của Mỹ thâm hụt hơn 70 tỷ USD. Giá trị khoản thâm hụt này gia tăng mạnh 

mẽ sau những sự kiện kinh tế lớn của Mỹ như khủng hoảng dầu mỏ, khủng 

hoảng Châu Mỹ la tinh, khủng hoảng nợ dưới chuẩn 2008-2009 và gần đây là 

Covid. Qua những giai đoạn khủng hoảng và các cân thương mại thâm hụt mạnh 

với những chính sách “kích thích kinh tế” của Mỹ, nhiều quốc gia đã tận dụng 

những cô hội này để gia tăng thương mại đến Mỹ, giành lấy lợi thế trong các cân 

thương mại song phương và đa phương. Đó là cơ hội tốt cho VN để gia tăng 

hoạt động thương mại xuất khẩu sang Mỹ hoặc các nước khác trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

Về mặt lý thuyết, khi một quốc gia thâm hụt thương mại, cuối cùng họ phải 

phá giá tiền tệ đủ lớn để hàng hóa xuất khẩu trở nên cạnh tranh hơn và hàng 

nhập khẩu trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, do hệ thống tiền tệ dựa vào đồng USD, đã 

tạo ra nhu cầu quốc tế liên tục cao đối với đồng USD, khiến cho thâm hụt 

thương mại của Mỹ không bao giờ được điều chỉnh và tự cân bằng. Thâm hụt 

thương mại duy trì liên tục bởi cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu, điều này 

tạo ra sự mất cân bằng vĩnh viễn, và cuối cùng sau một thời gian đủ dài, đã làm 

xói mòn hệ thống (Charlotte and Larry, 2003).  

Trong khi đó, cũng chính thâm hụt thương mại của Mỹ đã mang lại lợi ích 

từ thặng dư thương mại cho nhiều quốc gia. Nhật thặng dư thương mại trong 

suốt thập niên 1980 và 1990. Đức cũng thặng dư thương mại trong giai đoạn 

cuối thập niên 1990 và thập niên 2000, nhất là khi đồng Euro ra đời thì thặng dư 

thương mại của Đức càng gia tăng. Cuối thập niên 2000 và 2010, Trung Quốc 

cũng đạt được thặng dư thương mại lớn. Những quốc gia có thặng dư thương 

mại trực tiếp hoặc gián tiếp từ Mỹ đã có được cơ hội để quốc tế hóa tiền giấy 

của họ. Nhật sử dụng lượng dự trữ ngoại hối từ đồng USD để nâng đỡ cho đồng 

yên trong việc gia nhập vào danh sách các loại tiền tệ thanh toán quốc tế. Trong 

khi đó, Đức dùng dự trữ ngoại hối từ đồng USD để đầu tư và cho vay đối với 

các quốc gia Châu Âu. Qua đó Đức trở thành quốc gia có ảnh hưởng nhất trong 

khối này. Trung Quốc sau gần 10 năm thặng dư thương mại đã sử dụng lượng 

dự trữ ngoại hối để cho vay nhằm xây dựng nên con đường tơ lụa như là một 

trong những cách thức để Trung quốc chi phối các quốc gia khác.  

Mục đích của các quốc gia khi thặng dư thương mại đều muốn quốc tế hóa 

đồng tiền của mình. Vấn đề là, các đồng tiền này cũng dựa trên lượng dự trữ có được 

từ đồng USD. Nghĩa là đồng USD vẫn là đồng tiền đảm bảo cho một đồng tiền khác 
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thực hiện việc quốc tế hóa tiền tệ và tham gia vào hệ thống tiền tệ toàn cầu. 

Với hệ thống tài chính dựa vào đồng USD này khuyến khích chủ nghĩa 

trọng thương. Điều này có nghĩa là hệ thống tiền tệ này khuyến khích các đối tác 

thương mại khác nhau tối đa hóa xuất khẩu trong khi đó giảm thiểu nhập khẩu 

bằng cách thao túng tiền tệ của họ đến mức đủ yếu. Do tiền tệ các quốc gia với 

chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, nhiều quốc gia cố gắng giữ cho đồng tiền của 

mình yếu đi, để họ có được cán cân thương mại dương với Hoa Kỳ và các đối 

tác thương mại khác. Dĩ nhiên, các nước không muốn đồng tiền của mình yếu 

đến mức công dân của họ không thể nhập khẩu hàng hóa, nhưng họ muốn đồng 

tiền của mình đủ yếu để xuất khẩu của quốc gia mình có tính cạnh tranh và sức 

nhập khẩu không mạnh, qua đó có thể điều hành thặng dư thương mại. Điều này 

cho phép một quốc gia nhanh chóng xây dựng ngành sản xuất công nghiệp, tích 

lũy USD và dự trữ ngoại hối. Với tư cách là đơn vị tiền tệ dự trữ toàn cầu, Hoa 

Kỳ về cơ bản đã bị loại khỏi tùy chọn này, với một cán cân thương mại bị thâm 

hụt dai dẳng. 

Bởi vì tỷ giá hối đoái được thả nổi tự do kể từ năm 1971 trong hệ thống 

đồng USD, đồng tiền này có thể mạnh lên hoặc suy yếu so với các đồng tiền 

khác một cách đáng kể và các cặp tiền tệ khác có thể mạnh hoặc suy yếu so với 

nhau. Đồng USD thực sự đã có ít nhất hai lần giảm giá mạnh đến 40% so với 

một rổ các loại tiền tệ chính khác trong hệ thống tiền tệ hiện tại, tuy nhiên việc 

sụt giảm này vẫn không làm mất vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu. Là một đồng 

USD giảm giá không có nghĩa là sự kết thúc vai trò của nó. Hình 3.6 đang hiển 

thị ba chu kỳ chính mà chỉ số USD đã trải qua. 
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Hình 3.6: Diễn biến chỉ số đồng USD so với rổ tiền tệ tham gia vào hệ 

thống tiền tệ toàn cầu 

 

Nguồn: StockCharts.com 

 

Kết luận  

Trong vài thập kỷ gần đây, trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 

thế giới 2008 và hiện nay là dại dịch Covid-19, cùng sự đi lên mạnh mẽ của nền 

kinh tế Trung Quốc, các tranh luận về vị thế của đồng USD và tương lai của hệ 

thống tài chính thế giới ngày càng trở nên nóng bỏng. Xem xét các số liệu thống 

kê cập nhật nhất về vị thế của USD trong 3 vai trò cơ bản của tiền tệ là thước đo 

giá trị, phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ, kết quả cho thấy dù vẫn 

giữ vị thế cao trong vai trò “tiền tệ quốc tế”, nhưng những biến động với xu 

hướng giảm của tỷ trọng đồng USD trong thanh toán và dự trữ quốc tế đã xuất 

hiện và ngày càng trở nên rõ ràng. 

Tuy nhiên điều đó không đáng lo ngại cho sự điều hành chế độ tỷ giá VND. 

Một xu hướng giảm giá của đồng USD so với các tiền tệ lớn sẽ là cơ hội cho 

chính phủ VN khi thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái ổn định. Nhờ chế độ tỷ 

giá này, hàng hóa của VN sẽ có lợi thế trên các thị trường khi hàng hóa xuất 

khẩu được sử dụng đồng USD để định giá. Đây là một chính sách Trung Quốc 

sử dụng khi neo tỷ giá đồng nhân dân tệ vào đồng USD đi kèm với việc sử dụng 

đồng USD để định giá hàng hóa trao đổi thương mại. Chính sách này đã tạo điều 

kiện cho hàng hóa Trung Quốc có tính cạnh tranh cao không chỉ ngay chính thị 

trường Mỹ trong giai đoạn đồng USD giảm giá mà còn có lợi thế cạnh tranh trên 

các thị trường khác. Đó chính là khuyến cáo trong chính sách điều hành tỷ giá 
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để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian đến, điều này sẽ giúp góp phần 

để đạt được mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công 

nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng đã vạch ra. 
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Tóm tắt 

Trong hoạt động của nền kinh tế, thị trường tiền tệ giữ vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc huy động tiết kiệm, phân bổ các nguồn vốn một cách có 

hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Trước những yêu cầu của thực tế 

nền kinh tế, hoạt động điều hành chính sách tiền tệ ngân hàng trong thời gian 

qua của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung vào việc phát huy vai trò chủ 

động điều hành chính sách, quản lý thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và 

thanh tra, giám sát của Ngân hàng Trung ương; phát triển thị trường tài chính 

một cách cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa dịch vụ 

tín dụng và các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng, từng bước mở cửa thị trường 

dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và 

cam kết quốc tế. Trải qua quá trình cơ cấu lại mạnh mẽ, sự phát triển của thị 

trường tiền tệ - ngân hàng Việt Nam đã đạt được một số thành công nhất định 

nhưng cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Bài viết này 

sẽ làm rõ hơn về thực trạng phát triển của thị trường tiền tệ - ngân hàng cũng 

như những tác động của thị trường tiền tệ - ngân hàng tới tăng trưởng kinh tế và 

ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam. 

1. Thực trạng phát triển thị trường tiền tệ - ngân hàng Việt Nam  

1.1. Thị trường tiền tệ  

Từ những giao dịch đầu tiên trên thị trường tiền tệ vào những năm 1992 

đến nay, trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, thị trường tiền tệ Việt 

Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Về cơ bản, các cấu phần của thị 

trường đã được hình thành và phát triển đồng bộ, thành viên thị trường có sự 

gia tăng cả về số lượng, chất lượng tài sản cũng như trình độ quản lý; hàng 

hóa trên thị trường tương đối đa dạng; các giao dịch trên thị trường đa dạng, 
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phong phú về hình thức giao dịch. Theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà 

nước, dưới sự điều hành và quản lý sát sao của Ngân hàng Nhà nước, thị 

trường tiền tệ Việt Nam đã từng bước phát triển, đa dạng hóa các công cụ tài 

chính, hình thức giao dịch; các cấu phần của thị trường phát triển đồng bộ; thị 

trường tiền tệ giao dịch an toàn, thông suốt, hiệu quả; phát triển cân băng, hài 

hòa với thị trường vốn.  

Hoạt động cho vay, gửi tiền giữa TCTD - chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đã có những bước tiến đáng kể theo hướng đảm bảo an toàn hệ thống liên ngân 

hàng. Quy mô giao dịch đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn 2007-2011 với sự 

gia tăng của số lượng và quy mô các tổ chức tín dung. Sau đó, do ảnh hưởng từ 

cơ cấu lại hệ thống NHTM, NHNN thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của 

các TCTD yếu kém nên làm giảm các giao dịch liên ngân hàng có độ rủi ro cao. 

Từ năm 2014, thanh khoản của các TCTD được cải thiện đáng kể, doanh số cho 

vay, gửi tiền giữa các TCTD trên thị trường nội tệ liên ngân hàng đã có sự tăng 

trưởng trở lại và tiếp tục có xu hướng tăng qua các năm. Doanh số giao dịch 

bình quân VNĐ tháng 6/2021 đạt 148.218 tỷ đồng/ngày, gấp 3 lần doanh số giao 

dịch bình quân cuối năm 2011.  

Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong giai đoạn từ 2007-2011 

nhưng từ đầu năm 2012 lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh và chủ yếu duy trì ổn 

định ở mức thấp15. Lãi suất LNH duy trì ở mức thấp cho thấy căng thẳng thanh 

khoản được đẩy lùi do các TCTD đã cân đối được vốn và các chính sách hỗ trợ 

thanh khoản kịp thời của NHNN. Kết quả này đã khắc phục được nhiều tồn tại 

trước đây trên thị trường LNH và có những tác động thuận lợi như:  (i) Giảm rủi 

ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng; (ii) Góp phần giảm mặt bằng lãi suất 

huy động của các TCTD và giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về 

chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và hộ dân; (iii) Giảm sức ép về điều tiết cung 

ứng tiền của NHNN để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống TCTD; (iv) Hoạt động 

của NHNN trở về đúng vị trí là người cho vay cuối cùng trên thị trường để đảm 

bảo thanh khoản cho hệ thống TCTD. 

Hoạt động mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng trên 

thị trường liên ngân hàng được điều tiết hợp lý. Việc ban hành Thông tư số 

21/2012/TT-NHNN của NHNN quy định hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán 

 
15 Lãi suất liên ngân hàng 30/6/2021 là 1,13%, thấp hơn so với lãi suất chào mua nghiệp vụ thị trường mở, lãi 

suất huy động và cho vay của TCTD đối với khách hàng 
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có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, xu thế hội nhập mạnh mẽ với thị trường tài chính quốc tế, trình độ của các 

tổ chức tín dụng được nâng cao, các công cụ tài chính trên thị trường tăng 

trưởng mạnh mẽ về khối lượng, đa dạng, phong phú về chủng loại ... là những 

nhân tố quan trọng thúc đẩy thị trường mua, bán giấy tờ có giá giữa các TCTD 

cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù quy mô giao dịch còn tương đối nhỏ 

so với giao dịch cho vay, gửi tiền nhưng thị trường này cũng đã có sự tăng 

trưởng đáng kể qua các năm. Các giao dịch trên thị trường cũng tiến gần hơn với 

thông lệ quốc tế.  

Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: Kể từ 2010 đến nay, Ngân hàng Nhà 

nước đã thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành mới rất nhiều các văn bản 

hướng dẫn Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi (năm 2013) và Nghị định 70/NĐ-CP 

(năm 2014) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân hoạt 

động phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trong giai đoạn 

này, hoạt động thương mại có mức tăng trưởng cao cùng với sự phát triển nhanh 

của nền kinh tế. Từ đó, thị trường ngoại tệ trong nước đã có tốc độ tăng trưởng 

vượt bậc: Doanh số giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng từ mức thấp hơn rất nhiều 

đã tăng trưởng vượt xa so với doanh số giao dịch trực tiếp với khách hàng, cho 

thấy thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đã có mức độ phát triển sâu hơn so với 

giai đoạn trước. 

Hình 1: Doanh số thị trường 

liên ngân hàng (tỷ VND) 

 

Hình 2: Lãi suất thị trường liên 

ngân hàng qua đêm 

 

Nguồn: NHNN Nguồn: NHNN 
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Hình 3: Doanh số giao dịch với khách hàng và trên liên ngân hàng 

(triệu USD) 

 

Nguồn: NHNN 

1.2. Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng  

Kể từ khi Pháp lệnh Ngân hàng ra đời vào năm 1990, hệ thống ngân hàng 

được đổi mới căn bản, toàn diện từ hệ thống ngân hàng một cấp thành hệ thống 

ngân hàng hai cấp, tách bạch chức năng quản lý và kinh doanh tiền tệ, tạo điều 

kiện để các TCTD phát huy vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế, trở 

thành một kênh quan trọng trong cung ứng vốn. Một số đặc điểm chính về tình 

hình hoạt động của hệ thống các TCTD (số liệu đến 31/3/2021) như sau: 

 - Tổng tài sản của hệ thống các TCTD đạt 14,2 triệu tỷ đồng, tăng gấp 3,4 

lần so với cuối năm 2010. Theo đó: Khối NHTM cổ phần chiếm thị phần lớn 

nhất trong toàn hệ thống (43,4%); tiếp đến là khối NHTM Nhà nước; chiếm 

40,9%; khối NHLD và nước ngoài chiếm 10,9%.  

 - Tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân đến cuối tháng 3/2021 đạt 

9,463,868 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp 3,4 lần so với cuối năm 2010. Cơ cấu tín 

dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 

trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. 

 - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của hệ thống ở mức 11%16, tỷ lệ dự 

trữ thanh khoản bình quân đạt 17,1%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay 

 
16 Năm 2010, tỷ lệ an toàn vốn bình quân của hệ thống là 11,83%. 



65 

trung, dài hạn đạt 25,82%, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 72,99%. 

Hầu hết các TCTD đạt các tỷ lệ, giới hạn an toàn theo quy định của pháp luật17.  

 - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tiếp tục được duy trì ở mức xấp xỉ 1,41%. Đồng 

thời, năng lực tài chính của các TCTD tiếp tục được củng cố, vốn điều lệ và vốn 

chủ sở hữu của các TCTD tiếp tục có xu hướng tăng18; tính minh bạch trong hoạt 

động tín dụng của TCTD được cải thiện, năng lực quản trị điều hành của các 

TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận với các thông lệ quốc tế. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết trong quý 1/2021 đạt 

41.876 tỷ đồng tăng 77% so với cùng kỳ năm trước và ở mức kỷ lục từ trước 

đến nay nhờ biên lãi ròng NIM được cải thiện và Thông tư 03 của Ngân hàng 

Nhà nước cho phép các ngân hàng được trích lập dự phòng kéo dài trong 4 năm 

và giữ nguyên nhóm nợ với nhiều khoản vay bị ảnh hưởng của COVID-19 đã 

giảm áp lực về khoản chi phí này với các ngân hàng. 

Bảng 1: Độ sâu tài chính của Việt Nam so với các nước theo thu nhập 

T

T 
Chỉ tiêu 

Nhóm 

quốc 

gia 

theo 

thu 

nhập 

1986

-

1990 

1991

-

1995 

1996

-

2000 

2001

-

2005 

2006

-

2010 

2011

-

2015 

2016

-

2020 

1

.1 

Tín dụng cho 

khu vực tư 

nhân do ngân 

hàng cung 

ứng/GDP (%) 

Cao 53.9 54.0 63.1 68.2 85.9 86.3 91.1 

Trung 

bình 

cao 

29.5 27.9 31.6 31.7 40.1 46.5 55.9 

Trung 

bình 

thấp 

17.4 15.3 18.2 19.7 26.1 31.8 39.6 

Thấp 16.7 12.2 12.4 17.2 30.3 15.7 14.6 

 
17 Trừ một số TCTD yếu kém đang trong quá trình cơ cấu lại và TCTD đang thực hiện chuyển tiếp một số giới 

hạn, tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật. 
18 Đến cuối tháng 3/2021, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 664,627 nghìn tỷ đồng, tăng 15,48% so với cuối năm 

2010; vốn chủ sở hữu đạt 1246,278 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với cuối năm 2010. 
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T

T 
Chỉ tiêu 

Nhóm 

quốc 

gia 

theo 

thu 

nhập 

1986

-

1990 

1991

-

1995 

1996

-

2000 

2001

-

2005 

2006

-

2010 

2011

-

2015 

2016

-

2020 

Việt 

Nam 

 
15.1 21.7 44.5 79.1 95.8 134.

7 

1

.2 

Tài sản hệ 

thống ngân 

hàng/GDP (%) 

Cao 65.8 68.1 76.1 81.9 96.9 98.4 98.8 

Trung 

bình 

cao 

37.5 36.2 40.3 41.5 49.9 57.9 63.4 

Trung 

bình 

thấp 

23.8 21.0 23.2 25.8 31.9 39.8 48.3 

Thấp 12.9 17.0 17.9 28.3 33.2 22.1 23.0 

Việt 

Nam 

 
16.6 23.0 48.6 87.1 107.

6 

150.

6 

1

.3 

Nợ thanh 

khoản/GDP 

(%) 

Cao 62.3 66.2 74.9 81.0 90.4 95.3 113.

6 

Trung 

bình 

cao 

45.1 38.5 40.7 45.4 52.2 60.3 65.6 

Trung 

bình 

thấp 

30.6 27.9 31.1 35.1 40.1 44.8 53.6 

Thấp 37.4 36.3 35.3 48.9 35.1 32.2 29.7 

Việt 

Nam 

 
20.2 26.0 55.1 87.6 109.

3 

161.

7 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 
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Bảng 2: Hiệu quả hệ thống ngân hàng Việt Nam so với các nước theo 

thu nhập 

T

T 
Chỉ tiêu 

Nhóm quốc 

gia theo thu 

nhập 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020 

3

.1 

Tỷ lệ lãi 

ròng biên 

(%) 

Cao 2.8 2.7 2.7 2.4 2.4 

Trung bình 

cao 

6.0 5.8 5.4 4.8 4.7 

Trung bình 

thấp 

6.7 5.9 5.6 5.5 5.4 

Thấp 7.2 8.1 7.4 6.5 6.5 

Việt Nam 1.8 3.2 3.4 3.2 2.8 

3

.2 

Tỷ lệ chi 

phí thu 

nhập (%) 

Cao 58.9 57.5 53.3 55.5 58.8 

Trung bình 

cao 

59.4 57.8 53.8 57.0 52.1 

Trung bình 

thấp 

58.5 57.5 56.3 58.0 55.0 

Thấp 61.7 60.2 61.2 62.0 64.0 

Việt Nam 52.2 47.4 44.5 51.2 50.5 

3

.3 

Chênh 

lệch cho 

vay huy 

động (%) 

Cao 5.1 4.8 4.0 4.5 4.4 

Trung bình 

cao 

12.1 9.2 7.4 6.6 6.5 

Trung bình 

thấp 

12.8 11.5 8.9 7.7 8.0 

Thấp 14.8 8.6 10.6 10.8 17.0 

Việt Nam 5.8 3.4 2.9 2.9 2.4 

3

.4 

ROA 

(trước 

thuế) (%) 

Cao 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 

Trung bình 

cao 

2.2 2.3 2.0 1.7 1.7 
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T

T 
Chỉ tiêu 

Nhóm quốc 

gia theo thu 

nhập 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020 

Trung bình 

thấp 

2.1 2.3 1.9 2.1 1.6 

Thấp 3.2 3.5 2.8 2.5 2.3 

Việt Nam 1.0 0.6 1.6 1.0 1.0 

3

.5 

ROE 

(trước 

thuế) (%) 

Cao 13.1 14.5 14.5 10.0 9.6 

Trung bình 

cao 

23.7 20.9 20.6 15.2 13.6 

Trung bình 

thấp 

22.2 23.0 19.6 19.7 16.5 

Thấp 35.6 35.5 26.2 23.0 20.3 

Việt Nam 16.3 15.7 22.0 11.7 11.4 

3

.6 

Chỉ số 

mức độ 

tập trung 

ngân 

hàng (%) 

Cao 69.0 74.4 71.9 71.3 77.3 

Trung bình 

cao 

73.3 70.8 69.0 64.2 70.3 

Trung bình 

thấp 

77.7 71.5 71.5 64.6 67.5 

Thấp 89.6 87.2 80.6 76.6 71.0 

Việt Nam 84.5 80.1 50.9 41.3 39.3 

3

.7 

Chỉ số 

Boone 

Cao -0.88 -1.62 -1.14 -0.79 
 

Trung bình 

cao 

-0.08 -0.09 -0.09 -0.06 
 

Trung bình 

thấp 

-0.09 -0.09 -0.64 -0.05 
 

Thấp -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 
 

Việt Nam -0.06 -0.07 -0.09 -0.08 
 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 
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Bảng 3: Độ lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam so với các nước 

theo thu nhập 

T

T 
Chỉ tiêu 

Nhóm quốc 

gia theo thu 

nhập 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2015 

2016-

2020 

4

.1 

Chỉ số Z 

ngân hàng 

Cao 13.1 14.3 14.1 15.5 18.2 

Trung bình 

cao 

12.9 12.5 13.0 13.9 18.0 

Trung bình 

thấp 

13.6 14.0 14.4 14.8 18.4 

Thấp 9.4 9.7 9.8 10.0 12.9 

Việt Nam 10.3 8.6 13.9 14.6 18.6 

4

.2 

Tỷ lệ nợ 

xấu so với 

dư nợ tín 

dụng 

Cao 6.2 4.3 3.5 5.6 4.5 

Trung bình 

cao 

12.2 9.1 5.5 6.8 6.2 

Trung bình 

thấp 

20.2 14.9 8.4 7.3 9.1 

Thấp 20.1 18.6 11.2 12.0 12.1 

Việt Nam 
  

2.0 2.9 1.9 

4

.3 

Tỷ lệ trích 

lập dự 

phòng rui 

ro 

Cao 69.9 86.5 61.1 51.7 54.1 

Trung bình 

cao 

74.1 81.3 83.0 88.1 78.1 

Trung bình 

thấp 

57.1 75.0 68.8 70.2 66.2 

Thấp 73.4 69.6 62.6 65.5 63.8 

Việt Nam 
  

44.5 38.3 47.4 

4

.4 

Tỷ lệ tài 

sản thanh 

khoản so 

Cao 37.6 36.6 35.7 33.3 34.0 

Trung bình 

cao 

44.7 38.8 36.0 33.0 37.8 
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với huy 

động ngắn 

hạn 

Trung bình 

thấp 

47.1 44.3 40.7 33.3 35.2 

Thấp 53.6 55.1 49.5 38.3 45.1 

Việt Nam 51.5 40.2 33.5 24.2 40.8 

4

.5 

Tỷ lệ an 

toàn vốn 

Cao 13.6 13.9 14.3 16.9 19.1 

Trung bình 

cao 

18.3 17.7 17.5 18.1 18.6 

Trung bình 

thấp 

15.5 16.0 18.6 17.6 17.6 

Thấp 15.9 18.6 18.4 20.8 20.2 

Việt Nam 
  

12.4 12.5 12.1 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 

2. Tác động của sự phát triển thị trường tiền tệ - ngân hàng đối với tăng 

trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam 

2.1. Một số đánh giá khái quát về các tác động của sự phát triển thị 

trường tiền tệ - ngân hàng 

Trải qua quá trình gần 30 năm hình thành và phát triển, thị trường tiền tệ - 

ngân hàng Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, 

năng lực tài chính và khả năng kiểm soát rủi ro. Sự phát triển về quy mô và hoạt 

động của thị trường tiền tệ - ngân hàng có những tác động tích cực tới tăng 

trưởng kinh tế cũng như góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Một 

số điểm chính có thể kể đến như sau:  

Thứ nhất, sự phát triển của thị trường tiền tệ thể hiện qua cung tiền 

rộng/GDP (m2) và tổng tín dụng tư nhân/GDP (cre) có quan hệ cùng chiều với 

tăng trưởng kinh tế (log của GDP theo giá so sánh 2010). Điều này hàm ý rằng 

thị trường tiền tệ - ngân hàng phát triển hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Kết quả tìm ra là nhất quán với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây. Cụ thể, 

sử dụng dữ liệu bảng của 61 tỉnh thành trong giai đoạn từ 1997 - 2006 kiểm 

chứng mối liên kết giữa tín dụng và tăng trưởng kinh tế tại từng địa phương, 

Anwar và Nguyen (2009) đã cho thấy tỷ lệ tín dụng/GDP có quan hệ cùng chiều 

với tăng trưởng kinh tế tại từng tỉnh. Lê Thị Mận và cộng sự (2016) lựa chọn mô 
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hình VECM cùng hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai kết hợp bộ lọc HP 

phân tích quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

giai đoạn 1992 - 2014. Nhóm tác giả đã tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ 

tích cực trong dài hạn giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế tại Việt 

Nam. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng (2019) sử dụng mô 

hình ARDL dựa trên chuỗi số liệu theo quý từ quý 1/2005 tới quý 4/2017 đã cho 

thấy, khi cung tiền rộng tăng 1% sẽ làm GDP tăng 0,98% trong dài hạn. Không 

giống thị trường vốn, thị trường tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc luân 

chuyển các nguồn vốn ngắn hạn giữa các trung gian tài chính. Thị trường tiền tệ 

phát triển và hoạt động hiệu quả giúp nâng vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên 

thị trường tài chính quốc tế. Thông qua quá trình luân chuyển vốn, thị trường 

tiền tệ giúp cải thiện hiệu quả đầu tư bằng cách dịch chuyển vốn tới các dự án có 

lợi nhuận và độ an toàn cao, qua đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Thứ hai, kinh tế Việt Nam đang bớt lệ thuộc vào nguồn vốn từ thị trường 

tiền tệ với sự xuất hiện đa dạng các kênh hỗ trợ vốn khác như là nguồn vốn đầu 

tư nước ngoài, trái phiếu, và cổ phiếu. Nếu như trong giai đoạn 2003-2004, cần 

tới 25% tăng trưởng cung tiền rộng và 30% tăng trưởng tín dụng tư nhân để tạo 

ra khoảng 6,9% tăng trưởng kinh tế, thì tới giai đoạn 2017-2018, con số này 

giảm xuống còn khoảng 13% và 15%, tương ứng. Nghiên cứu của Nguyễn Đức 

Long và Trần Thanh Hoa (2019) cũng cho kết quả tương tự khi chỉ ra tín dụng 

tác động tới khoảng 23% sự biến động của tăng trưởng GDP tại Việt Nam trong 

giai đoạn trước 2005, nhưng chỉ đóng góp khoảng 12 - 13% tăng trưởng trong 

giai đoạn sau đó. Điều này vừa cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa phát 

triển thị trường tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, vừa thể hiện sự gia tăng về hiệu 

quả luân chuyển vốn trên thị trường tiền tệ. 

Thứ ba, đối với sự ổn định kinh tế, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy cung 

tiền rộng và tổng tín dụng tư nhân tương quan dạng chữ U ngược với biến Bank 

Z-score (Bank Z-score càng cao thì rủi ro càng thấp). Điều này hàm nghĩa là 

việc tăng cung tiền rộng và tín dụng tư nhân có tác động thúc đẩy ổn định tài 

chính tại Việt Nam, nhưng chỉ đến một giới hạn nhân định. Vượt qua ngưỡng 

này (93,65% với M2/gdp và 82,87% với tín dụng/gdp), sự tăng lên của cung tiền 

rộng và tín dụng tư nhân tạo áp lực tới ổn định kinh tế. Lý giải cho điều này, 

nghiên cứu của Arcand và cộng sự, (2015) đã chỉ ra, với quốc gia phụ thuộc 

nhiều vào nguồn tín dụng và thị trường tiền tệ, thì các cú sốc trên thị trường này 
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sẽ có lan tỏa mạnh tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, từ đó tạo ra sự bất 

ổn kinh tế. 

Thứ tư, tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa sự phát triển của thị trường 

tiền tệ và bất ổn tài chính của hệ thống NHTM (thể hiện ở chỉ tiêu NPL). Mối 

quan hệ ngược chiều này được thấy ở cả mối quan hệ giữa cung tiền M2, tăng 

trưởng tín dụng đối với chỉ tiêu nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Điều này cho 

thấy việc thị trường tiền tệ phát triển đã làm tăng hiệu quả phân bổ vốn trong 

nền kinh tế, giảm thiểu rủi ro tín dụng vốn là rủi ro trọng yếu nhất của hệ thống 

ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. 

Hình 4: Cung tiền (M2)/GDP 

(log) và GDP thực (log) 

Hình 5: Tổng tín dụng tư nhân/GDP 

(log) và GDP thực (log) 

  

Nguồn: Ngân hàng Thế giới Nguồn: Ngân hàng Thế giới 

Hình 6: Cung tiền (M2)/GDP (log)  

và Bank Z-score 

Hình 7: Tổng tín dụng tư nhân/GDP 

(log) và Bank Z-score 

  

Nguồn: Ngân hàng Thế giới Nguồn: Ngân hàng Thế giới 
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Hình 8: Cung tiền (M2)/GDP (log) 

 và tỷ lệ nợ xấu NPL 

 

Hình 9: Tổng tín dụng tư nhân/GDP 

(log) và tỷ lệ nợ xấu NPL 

  

Nguồn: Ngân hàng Thế giới Nguồn: Ngân hàng Thế giới 

2.2. Mô hình định lượng đánh giá tác động của thị trường tiền tệ - ngân 

hàng lên tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô 

Từ những phân tích khái quát mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường 

tiền tệ - ngân hàng tới tăng trưởng và ổn định kinh tế của Việt Nam, chúng ta có 

thể thấy được sự phát triển của thị trường tiền tệ có sự ảnh hưởng tích cực đến 

sự phát triển và ổn định kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ tích cực 

này không phải là quan hệ tuyến tính hoàn toàn mà có thể có dạng chữ U ngược. 

Để kiểm định tác động nêu trên của thị trường tiền tệ tới tăng trưởng và ổn định 

kinh tế thông qua mô hình định lượng, nghiên cứu sử dụng dữ liệu về sự phát 

triển của thị trường tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Do sự hạn chế về chuỗi số liệu 

và để đảm bảo tính tín cậy của mô hình, nhóm nghiên cứu kiểm định mối quan 

hệ giữa sự phát triển của thị trường tiền tệ và phát triển kinh tế của một nhóm 

các quốc gia và trong đó có Việt Nam.  

Đã có nhiều nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa thị trường tài 

chính và tăng trưởng kinh tế. Ban đầu, các nghiên cứu nhận thấy phát triển thị 

trường tài chính góp phần lớn vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (King và Levine, 

1993; Levine và Zervos, 1998; Levine và cộng sự, 2000). Tuy nhiên, các nghiên 

cứu định lượng sau này đã phát hiện ra mối quan hệ phi tuyến giữa thị trường tài 

chính và tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, Deidda và Fattouh (2002) và Law và Singh 

(2014) sử dụng phương pháp hồi quy ngưỡng đã nhận thấy tồn tại một ngưỡng 

thị trường tài chính trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế. Khi thị trường tài 
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chính tăng trưởng dưới ngưỡng này, nó có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng 

kinh tế. Ngược lại, khi thị trường tài chính tăng trưởng vượt quá ngưỡng này, nó 

kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Lý giải cho mối quan hệ phi tuyến này, Rousseau 

và Wachtel (2011) cho rằng nguyên nhân là do ảnh hưởng của tín dụng tới tăng 

trưởng kinh tế ở giai đoạn gần đây không còn mạnh như giai đoạn trước (1961 – 

1989) do tín dụng tăng trưởng nhanh và nhiều, thị trường chứng khoán phát triển 

(Beck và cộng sự, 2014), khủng hoảng tài chính, và tự do hóa tài chính. 

Cecchetti và Kharoubi (2012) nhận định thị trường tài chính quá phát triển sẽ 

kìm hãm tăng trưởng kinh tế do bản thân nó thu hút lượng lớn lao động và các 

nguồn lực khác vượt quá mức cần thiết. Đối với biến động kinh tế vĩ mô, hầu hết 

các nghiên cứu định lượng chỉ ra mối quan hệ chữ U giữa phát triển thị trường 

tài chính với biến động kinh tế vĩ mô, đo bằng mức độ biến động của tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (Easterly và cộng sự, 2000; da Silva và cộng sự, 2017; Ibrahim và 

Alagidede, 2017; Zouaoui và cộng sự, 2018). Về thời gian tác động, mặc dù da 

Silva và cộng sự (2017) phát hiện mối quan hệ phi tuyến giữa phát triển thị 

trường tài chính và biến động kinh tế vĩ mô, mối quan hệ này chỉ tồn tại trong 

trung hạn mà không tồn tại trong dài hạn. Tương tự, Ibrahim và Aladided (2017) 

nhận thấy mặc dù phát triển thị trường tài chính góp phần làm giảm biến động 

của chu kỳ kinh tế, mức độ ảnh hưởng không tồn tại trong dài hạn. Về vai trò 

của hệ thống tài chính đối với việc khuếch đại hay hạn chế các cú sốc tới nền 

kinh tế, Beck và cộng sự (2006), Moradbeigi và Law (2016), Ibrahim và 

Alagidede (2017) nhận thấy hệ thống tài chính phát triển góp phần giảm thiểu 

ảnh hưởng của cú sốc thực nhưng lại khuếch đại ảnh hưởng của cú sốc tiền tệ. 

Căn cứ vào các nghiên cứu định lượng đi trước, nghiên cứu xây dựng giả thuyết 

thứ nhất về mối quan hệ chữ U ngược giữa phát triển thị trường tiền tệ với tăng 

trưởng kinh tế và giả thuyết thứ hai về mối quan hệ chữ U giữa phát triển thị 

trường tiền tệ với biến động kinh tế vĩ mô. Hai mô hình hồi quy lần lượt có dạng 

như sau: 

 
(

1) 

và 

 
(

2) 
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Trong đó, GDPg là tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người, 

GDPv là biến động kinh tế vĩ mô đo bằng bình quân tốc độ tăng trưởng thu nhập 

bình quân đầu người chia cho phương sai của nó, M2 là cung tiền rộng/GDP, 

CV là biến kiểm soát bao gồm thu nhập bình quân đầu người đầu kỳ, chi tiêu 

chính phủ, độ mở kinh tế, và mức độ phức tạp của nền kinh tế. Các biến số 

ngoại trừ biến phụ thuộc và mức độ phức tạp của nền kinh tế được chuyển sang 

dạng lôgarít. Việc đo lường biến động kinh tế vĩ mô bằng bình quân tốc độ tăng 

trưởng thu nhập bình quân đầu người chia cho phương sai của nó có ưu điểm 

hơn so với việc sử dụng phương sai. Điều này là vì bản thân phương sai không 

phản ánh được mức độ biến động kinh tế đối với các tốc độ tăng trưởng kinh tế 

khác nhau. Việc sử dụng cách thức đo lường này khiến cách hiểu mức độ biến 

động kinh tế vĩ mô ở đây là ngược so với thông thường, GDPv tăng nghĩa là một 

quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn trong khi mức độ biến động 

(đo bằng phương sai) thấp hơn.   

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn cơ sở dữ liệu Chỉ số phát triển thế giới 

của Ngân hàng thế giới và MIT Media Lab’s The Observatory of Economic 

Complexity. Toàn bộ mẫu bao gồm 104 quốc gia và vùng lãnh thổ với dữ liệu từ 

năm 1981 đến năm 2015. Dựa theo các nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả cấu 

trúc dữ liệu thành các khoảng thời gian năm năm bao gồm 1981-1985, 1986-

1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 và 2011-2015. Nếu sử 

dụng phương pháp hồi quy truyền thống (ví dụ bình phương nhỏ nhất, tác động 

cố định, tác động ngẫu nhiên), quá trình ước lượng hai mô hình hồi quy (1) và 

(2) gặp phải hai vấn đề là (1) tương quan giữa các ảnh hưởng không quan sát 

được với biến trễ của của biến phụ thuộc, và (2) có thể tồn tại mối quan hệ nội 

sinh giữa các biến. Do vậy, nhóm tác giả lựa chọn phương pháp ước lượng mô men 

tổng quát (GMM) phát triển bởi Arellano và Bover (1995) và Blundell và Bond 

(1998). Phương pháp này đã được sử dụng rất phổ biến trong các nghiên cứu về 

tăng trưởng kinh tế và biến động kinh tế vĩ mô. Ước lượng GMM sử dụng các biến 

công cụ nội bộ là trễ của các biến trong mô hình, cho phép khắc phục được khó 

khăn của việc lựa chọn biến công cụ và giải quyết vấn đề nội sinh.  

Kết quả ước lượng được trình bày tại bảng 4. Mô hình với biến phụ thuộc 

là tăng trưởng kinh tế cho thấy (1) quốc gia có thu nhập cao sẽ tăng trưởng chậm 

hơn so với quốc gia có thu nhập thấp hơn; (2) nền kinh tế có mức độ phức tạp 

cao sẽ tăng trưởng nhanh hơn; (3) tăng chi tiêu chính phủ làm giảm tốc độ tăng 
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trưởng kinh tế; (4) cung tiền tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng khi tăng 

vượt ngưỡng thì làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Ngưỡng tối ưu đối với tác 

động của cung tiền rộng tới tăng trưởng kinh tế là 65,9% GDP. Mối quan hệ chữ 

U ngược này khá tương đồng với kết quả của nhiều nghiên cứu đi trước như 

Cecchetti và Kharoubi (2012), Arcand và cộng sự (2015), Law và cộng sự 

(2018), Benczur và cộng sự (2018), Chu và Chu (2019). 

Bảng 4: Kết quả mô hình hồi quy 
 

Tăng trưởng kinh tế Biến động kinh tế 

Trễ của biến phụ thuộc 0,148** 0,233*** 
 

(0,058) (0,062) 

GDP đầu người  -0,484*** -0,131*** 
 

(0,156) (0,050) 

Cấu trúc nền kinh tế 0,718*** 0,271*** 
 

(0,206) (0,067) 

Chi tiêu chính phủ -0,966** -0,382*** 
 

(0,396) (0,125) 

Độ mở thương mại 0,416 0,059 
 

(0,320) (0,068) 

Cung tiền rộng 3,392** 1,329*** 
 

(1,505) (0,403) 

Cung tiền rộng bình 

phương 

-0,405* -0,168*** 

 
(0,210) (0,058) 

Hệ số chặn -0,093 -0,193 
 

(3,478) (0,758) 

AR(2) p-value 0,521 0,716 

Hansen p-value 0,088 0,101 

No. Observations 750 750 

No. Countries 104 104 

No. Instruments 31 31 

Ghi chú: ***, **, * có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%. Sai số chuẩn 

vững trong ngoặc đơn.  

Mô hình với biến phụ thuộc là biến động kinh tế cho thấy (1) quốc gia có 

thu nhập cao sẽ chịu biến động tăng trưởng cao hơn so với quốc gia có thu nhập 



77 

thấp; (2) nền kinh tế có mức độ phức tạp cao sẽ chịu biến động kinh tế thấp hơn; 

(3) tăng chi tiêu chính phủ sẽ làm tăng biến động kinh tế; (4) trong một phạm vi 

nhất định, cung tiền tăng làm giảm biến động kinh tế vĩ mô nhưng nếu tăng 

vượt ngưỡng, cung tiền tăng làm cho nền kinh tế biến động mạnh hơn. 

Ngưỡng tối ưu đối với tác động của cung tiền rộng tới biến động kinh tế là 

52,2%. Phát hiện này giống với kết luận của các nghiên cứu về tác động của 

thị trường tài chính (đo bằng tín dụng) tới biến động kinh tế (Easterly và 

cộng sự, 2000; da Silva và cộng sự, 2017; Ibrahim and Alagidede, 2017; 

Zouaoui và cộng sự, 2018). 

Như vậy, kết quả hồi quy của cả hai mô hình đều xác nhận giả thuyết đưa 

ra là đúng. Thị trường tiền tệ - ngân hàng phát triển góp phần vào thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô nhưng khi nó tăng trưởng vượt quá một 

ngưỡng nhất định, tác động của nó bị đảo ngược. Kết quả nghiên cứu này mang 

lại hàm ý chính sách rất rõ ràng cho các nhà quản lý trong việc phát triển thị 

trường tiền tệ nhưng phải bảo đảm tính hiệu quả, chất lượng của thị trường. 

3. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển thị trường tiền tệ - ngân hàng ở 

Việt Nam và một số khuyến nghị 

3.1. Những kết quả đạt được 

Trước hết, vai trò, vị thế về quản lý nhà nước của NHNN Việt Nam đồng 

thời cũng là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đã được pháp điển hóa, phù hợp với tổ chức bộ máy của Chính phủ. Với 4 

trụ cột hoạt động là ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân 

hàng và hệ thống các TCTD; bảo đảm an toàn hệ thống thanh toán quốc gia; 

giám sát ổn định tiền tệ- tài chính (ổn định tài chính). NHNN đã có những bước 

tiến quan trọng, từng bước vươn tầm của một NHTW hiện đại, chủ động nhạy 

bén trong điều hành CSTT để đưa lạm phát ổn định về mức một con số, khẳng 

định vai trò quan trọng trong điều hành và ổn định vĩ mô. 

Khung khổ thể chế tiền tệ cho hoạt động ngân hàng theo cơ chế thị trường 

không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, cập nhật tiến dần theo thông lệ quốc tế. 

Từ việc hình thành 2 Pháp lệnh ngân hàng năm 1990, tiến tới ra đời 2 Luật (Luật 

NHNN, Luật các TCTD) năm 1997 và hoàn thiện ban hành 2 Luật mới (Luật 

NHNN, Luật các TCTD) năm 2010 với những nội hàm khá toàn diện như: 

Khung khổ điều hành chính sách tiền tệ; Khung khổ pháp lý về điều kiện, cấp 
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phép hoạt động ngân hàng, về quản trị điều hành các loại hình TCTD; Khung 

khổ pháp lý cho việc thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng ngày càng được 

cập nhật tiến dần theo thông lệ quốc tế. 

Khung khổ pháp lý về giám sát và bộ máy giám sát (Cơ quan thanh tra 

giám sát chuyên ngành) đã có bước tiến đáng kể trong giám sát an toàn khu vực 

ngân hàng. Cơ chế giám sát đối với các TCTD của CQTTGSNH chuyển từ giám 

sát, thanh tra tại chỗ sang giám sát thanh tra theo rủi ro, có những cảnh báo rủi 

ro từ xa và có hành động xử lý trước khi xử sự cố lớn có thể ảnh hưởng tới hệ 

thống. Hiện tại nền kinh tế đất nước đã có độ mở rất cao (xuất nhập khẩu/ GDP 

là 196% vào cuối năm 2018, Việt Nam đã ký 16 FTA) điều này rất nhạy cảm 

đưa đến những tổn thương cho hệ thống tài chính, NHNN đã và đang chủ động 

nghiên cứu hình thành khuôn khổ pháp lý và 1 vụ chức năng đánh giá giám sát 

an toàn tài chính theo khuân khổ FSAP. 

Chính sách quản lý ngoại hối từng bước được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu 

của thực tiễn và của công tác quản lý ngoại hối của Nhà nước, phù hợp với các 

cam kết và lộ trình hội nhập quốc tế, đảm bảo được sự đồng bộ của hệ thống 

pháp luật; nâng cao vị thế của đồng Việt Nam; thực hiện một bước quan trọng 

trong quá trình giảm dần đi đến chấm dứt tính trạng đôla hóa của nền kinh tế; 

tạo lập môi trường bình đẳng trong quá trình giao thương, tiếp nhận vốn FDI, 

FII, chuyển tiền kiều hối phòng. Bên cạnh đó là khung khổ pháp lý cũng như 

hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được triển khai thực thi 

theo Hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia là thành viên. 

Ngân hàng Nhà nước đã tạo lập, phát triển công cụ, hàng hóa và vận hành 

đồng bộ thị trường tiền tệ (thị trường nội tệ, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng); 

sử dụng đồng bộ, linh hoạt công cụ của CSTT như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất 

tái cấp vốn, OMO, dự trữ bắt buộc, tỷ giá trong điều tiết thị trường tiền tệ theo tín 

hiệu thị trường. Tỷ giá được điều hành ngày một linh hoạt hơn, đến nay cơ bản theo 

xu hướng thị trường, cơ chế tỷ giá trung tâm đã được hình thành, thị trường ngoại 

tệ ổn định, thị trường vàng được quản lý ngày một hữu hiệu, ổn định. 

Hệ thống các TCTD Việt Nam phát triển nhanh, đa dạng về sở hữu, mô 

hình quản trị dưới dạng Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc mô 

hình ngân hàng hợp tác xã đã lần lượt ra đời cùng với hệ thống các Tổ chức tài 
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chính vi mô (bao gồm cả Ngân hàng chính sách xã hội) đã có mức phủ sóng 

phòng giao dịch, điểm giao dịch tới các thôn bản của 63 tỉnh thành phố.  

Hạ tầng thanh toán và công nghệ ngân hàng có bước phát triển vượt bậc 

cập nhật công nghệ tiên tiến của thế giới (gần nhất là các công nghệ 4.0 như AI, 

Bigdata, Điện toán đám mây…); hệ thống thanh toán của nền kinh tế Việt Nam 

ngày càng phát triển và hiện đại, giảm dần tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt; công 

nghệ thanh toán qua ngân hàng ngày một cập nhật theo trình độ tiên tiến trên thế 

giới. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN hoạt động ổn định, 

an toàn, phát huy hiệu quả trong vai trò là hệ thống thanh toán xương sống của 

quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán liên ngân hàng trong toàn quốc. 

Hệ thống công nghệ thông tin ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ cả về 

phần cứng và phần mềm, nâng cao khả năng quản trị tập trung của hệ thống 

ngân hàng, làm nền tảng phát triển sản phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng ngày 

càng hiện đại, đa dạng phong phú, cung ứng nhiều tiền ích cho khách hàng. Phát 

triển công nghệ ngân hàng cũng đặt nền móng quan trọng cho thực hiện chiến 

lược quốc gia về tài chính toàn diện. 

Hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế phát triển cả về bề rộng 

và chiều sâu chủ động tham gia với vai trò thanh viên của các tổ chức, định chế 

tài chính quốc tế đã nâng cao vị thế hệ thống ngân hàng. Hệ thống ngân hàng 

Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ lớn về tài chính, kỹ thuật để tăng cường năng 

lực của mình qua tổ chức (WB, ADB, IMF, JICA…). Mở cửa giao thương đã 

đưa các ngân hàng Việt Nam tìm được những đối tác chiến lược nước ngoài đầu 

tư giúp sức cả về vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị, đồng thời sự hiện diện, 

mở chi nhánh, văn phòng đại diện của mình ở nước ngoài đối với các NHTM 

Việt Nam gia tăng đáng kể. 

3.2. Những vấn đề còn tồn tại 

Khung khổ điều hành CSTT của NHNN cơ bản đã định hình tuy nhiên cần 

tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Trên thực tế, quá trình điều hành CSTT vẫn còn bị 

chi phối bởi đa mục tiêu như vừa kiểm soát lạm phát, vừa bảo đảm hỗ trợ tăng 

trưởng kinh tế… Bên cạnh đó, quá trình theo đuổi mục tiêu ổn định giá trị đồng 

tiền, kiểm soát lạm phát của NHNN vẫn đang hiện hữu những tác động không 

thuận chiều của nhiều yếu tố như: yêu cầu hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn 

dịch bệnh COVID-19, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý; 
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chính sách đầu tư công còn dàn chải, kém hiệu quả; nợ công gia tăng càng tạo áp 

lực mạnh mẽ lên CSTT; thách thức từ những rủi ro tài chính toàn cầu, chủ động 

phá giá tiền tệ của NHTW các nước, ứng phó với những thách thức nhiều chiều 

này sẽ là áp lực lớn cho NHNN. 

Cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam phát triển lệch, hệ thống ngân hàng 

vẫn là kênh cung ứng vốn rất lớn tới trên 70%, nhất là vốn trung và dài hạn, 

trong khi thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường 

bảo hiểm phát triển chưa tương xứng. Điều này có thể gây ra tiềm ẩn rủi ro tín 

dụng, rủi ro thanh khoản lớn đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và hệ thống 

tài chính nói chung. Quá trình điều hành cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, lãi 

suất đôi khi ở vào tình thế bắt buộc sử dụng công cụ hành chính sẽ không tránh 

khỏi những tác động làm “méo mó” hành vi thị trường. Sản phẩm tài chính cao 

cấp, nhất là các sản phẩm phái sinh phát triển chậm, điều này làm hạn chế việc 

sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro về lãi suất, tỷ giá đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời chưa đủ điều kiện để lôi kéo các 

định chế tài chính lớn vào hoạt động thị trường tài chính Việt Nam. 

Đối với các thành viên tham gia trên thị trường tiền tệ thì tình trạng phân 

nhóm giữa các thành viên thị trường thường xuyên xảy ra. Nhiều thành viên 

hoạt động tích cực và hiệu quả trên thị trường này tuy nhiên một số thành viên 

có trình độ quản lý, khả năng tài chính còn nhiều hạn chế. Đồng thời, công cụ 

giao dịch trên thị trường cần tiếp tục được đa dạng hóa và phát triển hơn nữa để 

đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ quốc tế.   

Năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành của một số TCTD còn yếu, 

khung khổ chính sách quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng chưa cập nhật thông lệ 

tốt nhất (mới có hơn 13 NHTM đáp ứng được chuẩn mực Basel II với đầy đủ 3 

trụ cột). Điều này cũng cho thấy tính dễ tổn thương của hệ thống ngân hàng Việt 

Nam trước những cơn bão tài chính của thế giới cần được đặc biệt quan tâm. 

Cuối cùng, khuôn khổ chính sách giám sát và sự phối kết hợp của các kênh 

giám sát hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng còn chưa 

đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường dẫn đến một số vụ việc rủi ro 

lớn cả về cán bộ và tiền vốn.  



81 

3.3. Một số khuyến nghị 

Thứ nhất, đổi mới khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ hướng tới ổn 

định giá cả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nâng 

cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy tăng 

trưởng bền vững. Cụ thể: 

(i) Xây dựng khung khổ CSTT hướng đến mục tiêu ưu tiên cao nhất là 

kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế 

vĩ mô; 

(ii) Điều hành nghiệp vụ thị trường mở theo hướng là công cụ điều tiết chủ 

yếu vốn khả dụng của các TCTD theo mục tiêu CSTT của NHNN; 

(iii) Xác định cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ phù hợp trong từng thời 

kỳ. Đồng thời, đánh giá thường xuyên hiệu quả của các cơ chế truyền dẫn để 

không ngừng cải tiến, hoàn thiện; 

(iv) Từ nay đến 2030: tiếp tục thực hiện cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý, 

điều hành tỷ giá với mức độ linh hoạt cao hơn, bám sát diễn biến thị trường tài 

chính trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo phù hợp với các cân đối kinh tế 

vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT trong từng thời kỳ. Bước sang giai đoạn tiếp 

theo (tầm nhìn 2045): thực hiện cơ chế tỷ giá thả nổi trong điều kiện pháp lý và 

thực tế cho phép. 

(v) Từng bước mở rộng phạm vi của các giao dịch vốn phù hợp với lộ trình 

hội nhập theo cam kết quốc tế và mức độ phát triển của hệ thống các TCTD và 

thị trường tài chính – tiền tệ tại Việt Nam. 

Thứ hai, nâng cao năng lực tài chính của các thành viên trên thị trường tiền 

tệ, đặc biệt về phía các TCTD: Đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện, triệt để các 

TCTD với trọng tâm nâng cao năng lực tài chính và quản trị; Cơ cấu lại hoạt 

động theo hướng tới an toàn, hiệu quả và bền vững, phù hợp với chuẩn mực và 

thông lệ quốc tế: (i) Áp dụng rộng rãi Basel II cho giai đoạn 2020-2030; (ii) Áp 

dụng rộng rãi Basel III cho giai đoạn 2030-2045. 

Thứ ba, NHNN cần thúc đẩy mua bán, sáp nhập trên cơ sở tự nguyện các 

TCTD hiện hữu thành các định chế có quy mô lớn hơn và năng lực quản trị tốt 

hơn trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. 
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Thứ tư, khuyến khích tăng cường chất lượng thông tin công bố của các 

TCTD, hướng tới áp dụng chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc 

tế (IFRS) để cải thiện lòng tin của nhà đầu tư. Bước sang giai đoạn tiếp theo cần 

áp dụng chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) là yêu 

cầu bắt buộc đối với mọi TCTD để củng cố vững chắc lòng tin của nhà đầu tư. 

Thứ năm, trong giai đoạn từ này đến năm 2030, các TCTD cần nâng cao chất 

lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện hữu, song song với việc phát triển đa dạng 

các dịch vụ mới chứa đựng hàm lượng tri thức và công nghệ cao, phát triển hoàn 

thiện và áp dụng rộng rãi các công cụ, nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt 

động. 

 



83 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1] Anwar, S. And Nguyen, L.P. (2009), Financial Development And 

Economic Growth In Vietnam, Springer Science and Business Media, LLC 

[2] Arcand, J. L., Berkes, E., & Panizza, U. (2015). Too much finance? 

Journal of Economic Growth, 20(2), 105–148. 

https://doi.org/10.1007/s10887-015-9115-2 

[3] Beck, T., Lundberg, M., & Majnoni, G. (2006). Financial intermediary 

development and growth volatility: Do intermediaries dampen or magnify 

shocks? Journal of International Money and Finance, 25(7), 1146–1167. 

https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2006.08.004 

[4] Beck, R., Georgiadis, G., & Straub, R. (2014). The finance and growth 

nexus revisited. Economics Letters, 124(3), 382–385. 

https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.06.024 

[5] Cecchetti, G., & Kharroubi, E. (2012). Reassessing the impact of finance 

on growth. BIS Working Paper No. 381. Bank for International 

Settlements. 

[6] Silva, S. H. R., Tabak, B. M., Cajueiro, D. O., & Fazio, D. M. (2017). 

Economic growth, volatility and their interaction: What’s the role of 

finance? Economic Systems, 41(3), 433–444. 

[7] Deidda, L., & Fattouh, B. (2002). Non-linearity between finance and 

growth. Economics Letters, 74(3), 339–345. https://doi.org/10.1016/S0165-

1765(01)00571-7 

[8] Easterly, W., Islam, R., & Stiglitz, J. E. (2000). Explaining Growth 

Volatility. World Bank WP, (August 1999), 1–24. 

[9] Ibrahim, M., & Alagidede, P. (2017). Financial sector development, 

economic volatility and shocks in sub-Saharan Africa. Physica A: 

Statistical Mechanics and Its Applications, 484, 66–81.  

[10] King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might 

Be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737. 

[11] Law, S. H., Kutan, A. M., & Naseem, N. A. M. (2018). The role of 

institutions in finance curse: Evidence from international data. Journal of 

Comparative Economics, 46(1), 174–191. 



84 
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QUẢN LÝ THU NHẬP, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, VÀ RỦI RO PHÁ 

SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ 

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

 

PGS. TS. Phùng Đức Nam 

ThS. Hoàng Thị Phương Anh 

Lê Thị Thủy Tiên 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
 

Tóm tắt 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ quản lý thu nhập không thể hiện mối quan 

hệ rõ ràng với rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có 

chiến lược kinh doanh rõ ràng và hiệu quả sẽ có thể làm giảm đi rủi ro phá sản của 

doanh nghiệp. Hơn thế nữa, bằng việc sử dụng chiến lược kinh doanh phù hợp, tạo 

lợi nhuận cao, sẽ giúp gia tăng uy tín của nhà quản lý. Ngoài ra, doanh nghiệp có quy 

mô càng lớn và có tính thanh khoản cao, có rủi ro phá sản thấp hơn. Ngược lại, 

những doanh nghiệp có tỷ lệ sử dụng nợ càng nhiều, hoặc có tỷ lệ kinh doanh thua lỗ 

cao sẽ có rủi ro phá sản cao hơn. Quan trọng hơn, luận văn mong muốn góp phần 

vào đề tài nghiên cứu, phân tích về các nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro phá sản 

của doanh nghiệp, bổ sung vào các nghiên cứu ở Việt Nam. 

Từ khóa: Quản lý thu nhập; rủi ro phá sản; chiến lược kinh doanh 

EARNINGS MANAGEMENT, BUSINESS STRATEGY AND 

BANKRUPTCY 

Research results show that the relationship between earnings management 

and bankruptcy risk is not clear. In addition, firms with a clear and effective business 

strategy will be able to reduce the bankruptcy risk. Moreover, using a suitable 

business strategy that creates high profits will help increase the reputation of the 

manager. Besides, the larger the enterprise and the more liquid, the lower the risk of 

bankruptcy. In contrast, firms with high debt ratios, or with high rates of business 

failure will have higher bankruptcy risk. More importantly, the thesis wishes to 

contribute to the research topic that focuses on the causes affecting the firm's 

bankruptcy risk, especially in the context of  Vietnam. 

Keywords: Earning management; bankruptcy; business strategy. 
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1. Giới thiệu 

Rủi ro phá sản của các doanh nghiệp là một chủ đề được quan tâm trong 

lĩnh vực quản lý, kinh doanh và kế toán do sự ảnh hưởng của nó đối với các 

quyết định của các bên liên quan (Lukason và Camacho-Minano, 2019). Rủi ro 

phá sản là rủi ro doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ nợ của mình, và 

buộc phải thực hiện các biện pháp pháp lý để nộp đơn phá sản, thu xếp lại các 

khoản nợ và thanh lý tài sản của mình để đáp ứng các nghĩa vụ cho chủ nợ 

(Bryan và cộng sự, 2013). Quản lý thu nhập là một nguyên nhân ảnh hưởng trực 

tiếp đến việc đánh giá rủi ro phá sản. Quản lý thu nhập là việc thao túng lợi 

nhuận để hướng tới một mục tiêu đã được đặt ra trước, thực hiện bởi các cấp 

quản lý và các nhà phân tích của công ty, hoặc để làm lợi nhuận trở nên đẹp 

hơn, giúp giá trị thị trường của công ty tăng cao, lấy được lòng tin từ các nhà 

đầu tư với mục đích che giấu tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp 

hoặc thu lợi riêng từ kết quả hoạt động kinh doanh đạt được mục tiêu đề ra ban 

đầu trong hợp đồng lao động, kết quả được đánh giá dựa trên sổ sách kế toán 

(Healy và Wahlen, 1999).  

Mặc dù việc quản lý thu nhập không thuộc về vấn đề trái pháp luật, vì nó 

vẫn tuân theo các tiêu chuẩn báo cáo tài chính hiện hành của IFRS và GAAP 

(Stolowy và Breton, 2004) và thường được sử dụng trong một phạm vi phù hợp 

được cho phép, đây là một chiến lược báo cáo thông tin tài chính cung cấp thông 

tin liên quan đến giá trị doanh nghiệp (Kwag và Stephens, 2009). Nhưng khi 

chất lượng thông tin số liệu trên báo cáo tài chính không còn đúng chất lượng, 

và đã bị thay đổi, thì quản lý thu nhập sẽ có tác động xấu đến việc xem xét, tính 

toán lợi nhuận, nhà đầu tư không thể nhìn nhận đúng về thực trạng, năng lực của 

doanh nghiệp, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chất lượng thông tin thấp 

trong báo cáo tài chính sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài chính của công ty 

(Soewarno, 2018). 

Ngược lại với việc quản lý thu nhập, vốn gây ra mối đe dọa đối với khả 

năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, thì chiến lược kinh doanh giúp doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro phá 

sản trong tương lai (Bryan và cộng sự, 2013). Một doanh nghiệp có thể thực 

hiện hai chiến lược chung là dẫn đầu về chi phí và khác biệt hóa, hoặc kết hợp 

cả hai chiến lược để chống chọi với môi trường kinh doanh đầy biến động và 

cạnh tranh (Porter, 1980). Dẫn đầu về chi phí được thực hiện thông qua việc 
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hiệu quả chi phí (tối đa hóa đầu vào để tạo ra đầu ra mong muốn) và phân tích 

tài sản (tối đa hóa công suất tài sản cố định để mang lại sản lượng mong muốn) 

(David và cộng sự, 2002; Hambrick, 1983). Ví dụ, Southwest Airline đã giảm 

thiểu chi phí hoạt động của mình bằng cách gần như chỉ sử dụng Boeing 737–

800 và giữ tỷ lệ giữ chân nhân viên ở mức 92% (Chishty-Mujahid, 2017). Mặt 

khác, sự khác biệt hóa được thực hiện thông qua nỗ lực phối hợp và không 

ngừng theo đuổi tính độc đáo của sản phẩm và lòng trung thành vô song với 

thương hiệu (Bryan và cộng sự, 2013). 

Nhìn chung các bài nghiên cứu ở Việt Nam thường xoay quanh rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp, hay của ngân hàng, chứ chưa thật sự nghiên cứu sâu về 

tác động cụ thể của quản lý thu nhập và chiến lược kinh doanh đến rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp. Vì vậy, bài nghiên cứu phân tích tác động của quản lý thu 

nhập, chiến lược kinh doanh đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Với số liệu 

450 doanh nghiệp phi tài chính ở Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, 

trong giai đoạn từ 2014 – 2019, bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu 

bảng như hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường dạng gộp (Pooled 

Ordinary Least Squares- POLS), mô hình đánh giá tác động ngẫu nhiên 

(Random Effects Model- REM) và mô hình đánh giá tác động cố định (Fixed 

Effects Model- FEM). Kết quả bài nghiên cứu góp phần vào các tài liệu lý 

thuyết về tác động của quản lý thu nhập, chiến lược kinh doanh đến rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp trong bối cảnh của một thị trường mới nổi như Việt Nam. 

Ngoài ra, bài nghiên cứu còn cung cấp thông tin có thể áp dụng để hỗ trợ các 

nhà đầu tư, ngân hàng khi ra quyết định cho vay hoặc đầu tư vào các công ty 

chịu sự quản lý thu nhập và chiến lược kinh doanh. 

Bài nghiên cứu tiếp theo trình bày tổng quan lý thuyết về tác động của quản 

lý thu nhập, chiến lược kinh doanh đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Sau đó, 

phần 3 bao quát về phương pháp nghiên cứu, và nội dung thảo luận kết quả được 

trình bày trong phần 4. Phần cuối trình bày các kết luận. 

2. Tổng quan lý thuyết 

2.1 Rủi ro phá sản của doanh nghiệp 

Kiệt quệ tài chính được xem là một trong những nguyên nhân khiến doanh 

nghiệp phải đưa ra quyết định phá sản. Kiệt quệ tài chính là tình trạng khi dòng 
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tiền hoạt động của doanh nghiệp không đáp ứng được những nghĩa vụ hiện tại 

(chẳng hạn như các khoản nợ vay tín dụng thương mại hay chi phí lãi vay) và 

doanh nghiệp buộc phải thực hiện những hành động để điều chỉnh (theo Ross và 

cộng sự, 1999). Phá sản doanh nghiệp là một trong những cách doanh nghiệp 

dùng để giải quyết tình trạng kiệt quệ tài chính, hay mất khả năng thanh toán. 

Phá sản là thuật ngữ dùng để mô tả cho tình trạng mất khả năng thực hiện nghĩa 

vụ tài chính với các bên liên quan của con nợ, được tuyên bố sau một quá trình 

đánh giá. Phá sản có thể được coi là thời điểm một công ty nộp đơn xin phá sản, 

rút hết tài khoản ngân hàng hoặc không trả cổ tức  cổ phiếu ưu đãi (Beaver, 

1966). Turetsky và McEwen (2001) đã đưa ra định nghĩa phá sản xảy ra do quá 

trình hoạt động của doanh nghiệp, phá sản nằm trong một chuỗi các sự kiện liên 

tiếp bắt đầu từ việc công ty bị giảm dòng tiền cho đến khi bị âm dòng tiền, sau 

đó giảm chi trả cổ tức, tiếp theo là nộp đơn phá sản.  

Karels và Prakash (1987) xác định hai yếu tố khó khăn phi tài chính; 

nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Các nguyên nhân bên trong hay yếu tố nội 

sinh xảy ra trong trường hợp các doanh nghiệp cụ thể và được phản ánh thông 

qua việc quản lý kém, thực hành quản lý thu nhập và đầu tư các dự án không có 

lãi. Yếu tố bên ngoài hay yếu tố ngoại sinh có tính lan tỏa, nó ảnh hưởng đến tất 

cả các doanh nghiệp một cách dây chuyền, hệ thống, bao gồm rủi ro thị trường 

và những thay đổi về quy định.  

Rủi ro phá sản là toàn bộ các sự kiện và khả năng kinh doanh gặp phải, rồi 

dẫn đến tình trạng kiệt quệ tài chính, sau cùng là việc nộp đơn phá sản (Altman, 

1968). Đại diện cho rủi ro phá sản được sử dụng trong bài nghiên cứu này là mô 

hình Altman-Z, được giới thiệu bởi Altman (1968). Chỉ số Z-score của Altman 

là một công cụ đo lường có thể được sử dụng để xem khả năng phá sản của các 

công ty bằng cách kết hợp khả năng sinh lời, đòn bẩy, tính thanh khoản, khả 

năng thanh toán và các hoạt động (Cooper và Uzun, 2019). Grice và Ingram 

(2001) kiểm chứng sự phù hợp của mô hình Altman Z- score trong dự báo nguy 

cơ phá sản của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, độ chính xác khi 

áp dụng mô hình Z- score để dự báo nguy cơ phá sản của doanh nghiệp là 

57,6%, chỉ số Z càng thấp thì rủi ro phá sản càng lớn. 

2.2 Quản lý thu nhập 

Quản lý thu nhập là một vấn đề được quan tâm và có tầm quan trọng trên 
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toàn thế giới, đến nỗi có rất nhiều nghiên cứu về nó đã được thảo luận. Nhiều 

định nghĩa về quản lý thu nhập đã được trình bày trong các nghiên cứu. Đây là 

sự can thiệp có mục đích vào quá trình lập báo cáo tài chính với mục đích thu 

được một số lợi ích riêng (Schipper, 1989). Theo Ross và Zimmerman (1990), 

các nhà quản lý tận dụng quyền quyết định của họ đối với các con số báo cáo tài 

chính hoặc để nâng cao sự giàu có của tất cả các bên tham gia hợp đồng hoặc để 

làm cho kết quả công việc của họ trở nên tốt hơn.  

Stolowy và Breton (2004) nói rằng quản lý thu nhập là việc thao tác giữa 

các tài khoản. Nhà quản lý sử dụng quyền quyết định của mình trong việc đưa ra 

các lựa chọn kế toán hoặc thiết kế các giao dịch để chúng có thể ảnh hưởng đến 

khả năng chuyển giao tài sản giữa các bên liên quan. Marquardt và Wiedman 

(2004) nhận thấy rằng các công ty phát hành quản lý thu nhập đề cập đến việc sử 

dụng các thông lệ kế toán như vậy để tạo ra các báo cáo tài chính mong muốn 

phản ánh tình hình tài chính và hoạt động tài chính như của một tổ chức lành 

mạnh. Điều này được thực hiện vì báo cáo tài chính hợp lý có thể cung cấp một 

cái nhìn tổng quan về sự ổn định và nhất quán tồn tại trong tổ chức (Vishnani và 

cộng sự, 2019).  

Quản lý thu nhập được thúc đẩy bởi một số động cơ cơ bản như thay đổi số 

liệu báo cáo tài chính trước khi chào bán công khai, để đạt mục tiêu đặt ra, giúp 

nhà quản lý tăng cao sự tín nhiệm và nhận được phần thưởng từ chủ đầu tư, 

tránh vi phạm hợp đồng nợ, giảm chi phí pháp lý hoặc tăng lợi ích theo quy định 

(Wahlen, 1999). Ngoài ra còn để che giấu hành động vì lợi ích kiểm soát riêng 

tư của họ trong công ty với những giám sát từ bên ngoài (Leuza và cộng sự, 

2003) và để thể hiện được kết quả làm hài lòng mong muốn của các nhà đầu tư 

và chủ nợ. Verbruggen và cộng sự (2008) cho rằng các động cơ quản lý trong 

việc sử dụng quản lý thu nhập, trong số nhiều động cơ khác, có thể được phân 

loại thành (1) khuyến khích thị trường chứng khoán, (2) báo hiệu hoặc che giấu 

thông tin cá nhân, (3) chi phí chính trị, (4) dự báo hiệu quả hoạt động tốt của các 

CEO, và (5) động cơ bên trong. 

Theo Joosten (2012), thực tiễn quản lý thu nhập được phân loại là quản lý 

thu nhập dựa trên kế toán dồn tích (AEM) và quản lý thu nhập thực tế. Quản lý 

thu nhập thực tế (REM) được thực hiện thông qua các hoạt động thực hiện khác 

với các hoạt động kinh doanh thông thường về hoạt động điều hành, hoạt động 

đầu tư và hoạt động tài chính. Ví dụ, mở rộng việc phát triển dự án để tránh chi 
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phí phát triển dự án theo điều khoản của IAS số 38 hoặc mua cổ phiếu đang lưu 

hành để tăng mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Bens và cộng sự, 2003). Quản lý 

thu nhập dựa trên cơ sở dồn tích (AEM) được thực hiện thông qua ảnh hưởng 

của người quản lý và quyền quyết định đối với các khoản dồn tích, điều này 

cũng được các chuẩn mực và quy định kế toán hiện hành cho phép. Ví dụ, xác 

định thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định, giá trị còn lại, phương 

pháp khấu hao, suy giảm tài sản và ước tính chi phí nợ khó đòi. 

Một số mô hình đã được phát triển để đo lường mức độ quản lý thu nhập, 

bao gồm mô hình REM của Roychowdhury (2006), Healy (1985), DeAngelo 

(1986), Jones (1991) và Dechow và cộng sự (1995) mô hình AEM. Xem xét tất 

cả các ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình như đã cung cấp ở trên, nghiên 

cứu này tập trung vào quản lý thu nhập dựa trên dồn tích bằng cách sử dụng Mô 

hình Jones đã sửa đổi để đo lường các hoạt động quản lý thu nhập. Lý do tại sao 

Mô hình Jones sửa đổi được chọn là vì nó là phiên bản sửa đổi của Mô hình 

Jones được phát triển bởi Jones (1991) cung cấp kết quả chính xác hơn của các 

khoản tích lũy tùy ý (Dechow và cộng sự, 1995). 

Dechow và cộng sự 1995) đưa ra bằng chứng cho thấy mô hình Jones được 

sửa đổi hiện có vẻ hiệu quả nhất trong việc phát hiện quản lý thu nhập. Hơn nữa, 

mô hình Jones được coi là có khả năng dự đoán cao hơn các mô hình khác 

(McNichols, 2001). Mặc dù sử dụng mô hình Jones (1991), các nghiên cứu thực 

nghiệm đã chỉ ra rằng mô hình ước lượng dồn tích rời rạc phải chịu các biến bị 

bỏ qua tương quan, và do đó nó có khả năng bị xác định sai (Klein, 2002). Do 

đó, trong những năm hoạt động tốt, các nhà quản lý có thể muốn che giấu một 

số thu nhập cho những năm công ty có hoạt động không tốt trong tương lai, 

trong những năm đó, họ có thể làm cải thiện kết quả nhằm che giấu tình hình 

thực sự của công ty. 

2.3 Chiến lược kinh doanh 

Porter (1980) cho rằng chiến lược kinh doanh là chính sách và lập trường 

mà một thực thể kinh doanh thực hiện để đáp ứng với môi trường kinh doanh 

cạnh tranh của họ và một tập hợp các giá trị hoặc tổ hợp sản phẩm mà họ phát 

triển nhằm mục đích vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Đối thủ muốn duy trì thế 

cạnh tranh lâu dài phải giữ vững lợi thế độc đáo bằng cách tạo ra khác biệt so 

với người khác. Quản trị sự khác biệt này chính là tinh hoa của chiến lược kinh 
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doanh dài hạn (Carl, 2013). Chen và Keung (2019) cho rằng chiến lược kinh 

doanh có thể được đặc trưng bởi cách các công ty quyết định cạnh tranh, theo 

đuổi, đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh của họ trong ngành.  

Theo Porter (1980) cho rằng có ba chiến lược kinh doanh mà một công ty 

có thể lựa chọn để sử dụng: chiến lược dẫn đầu về chi phí (cost leadership), sự 

khác biệt hóa (differentiation), và chiến lược trọng tâm (focus). Nghiên cứu này 

loại trừ chiến lược trọng tâm vì cơ bản nó có nguồn gốc từ chi phí dẫn đầu và 

khác biệt hóa, nhưng là chiến lược được thực hiện trên một thị trường ngách cụ 

thể (Wu và cộng sự, 2015). Dẫn đầu về chi phí là một chiến lược được sử dụng 

bởi các nhà lãnh đạo chi phí nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh về giá bằng cách 

giảm thiểu chi phí thông qua việc tối ưu hóa các hoạt động. Theo nghiên cứu 

trước đó của Hambrick (1983) và David và cộng sự (2002), Vòng quay tài sản 

(ATO) là một phép đo quan trọng về khả năng tối ưu chi phí, trong đó tỷ lệ giữa 

đầu ra và đầu vào càng cao, doanh nghiệp càng sử dụng tốt các nguồn lực của 

mình để đạt được tối ưu hóa chi phí trong hoạt động. Chiến lược kinh doanh 

khác biệt hóa là chiến lược nhấn mạnh vào việc đạt được lợi thế cạnh tranh 

thông qua tính độc đáo và tính năng khác biệt của hàng hóa và dịch vụ cung cấp 

cho khách hàng. Biên lợi nhuận được sử dụng làm đại diện cho chiến lược khác 

biệt hóa trong nghiên cứu này theo nghiên cứu của Wu và cộng sự (2015). Sell 

và Stickney (1989) cho rằng sự khác biệt hóa có liên quan chặt chẽ với chiến 

lược tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận, trong đó một doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 

tối đa hóa lợi nhuận bằng cách cung cấp các sản phẩm ưu việt. Ngoài ra, để làm 

cho sản phẩm khác biệt. Doanh nghiệp phải nỗ lực liên tục vào việc phát triển 

sản phẩm liên tục thông qua chi phí R&D. Do đó, tỷ suất lợi nhuận là một đại 

diện cho chiến lược khác biệt hóa 

2.4 Các nghiên cứu liên quan 

Campa và Minano (2013) thực hiện nghiên cứu điều tra hành vi thao túng 

thu nhập, quản lý thu nhập của những công ty chưa niêm yết, đã nộp đơn phá 

sản. Dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu bao gồm 1387 công ty chưa niêm yết ở 

Madrid, và đã nộp đơn phá sản vào năm 2010. Sau khi điều tra và phân tích dữ 

liệu thu thập, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn ban quản lý của các 

công ty nộp đơn phá sản, đã thổi phồng thu nhập của công ty lớn hơn gấp nhiều 

lần so với số liệu thực tế. Điều này giúp che đậy những hoạt động kinh doanh 

kém hiệu quả của công ty, giúp công ty được các nhà đầu tư đánh giá cao hơn, 
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cũng như che giấu đi năng lực thiếu sót của ban quản lý, tránh khỏi những kiểm 

tra từ chủ sở hữu doanh nghiệp. Từ đó có thể thấy, dựa vào kết quả nghiên cứu, 

ta có thể dự đoán phần nào về tác động tiêu cực của việc quản lý thu nhập đến 

rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Khi việc quản trị rủi ro làm che đi thực trạng 

khó khăn thật sự đang diễn ra ở doanh nghiệp, để rồi khi vấn đề bị phát hiện đã 

trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến tình trạng kiệt quệ tài chính và cuối cùng là 

tình trạng phá sản xảy ra.  

Tabassum và cộng sự. (2015) đã nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý thu 

nhập đến kết quả hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty. Để thực 

hiện được nghiên cứu, các tác giả đã thu thập dữ liệu của 119 công ty niêm yết 

trên Sở giao dịch chứng khoán Karachi, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 

năm 2011, với tổng số quan sát là 952 quan sát. Kết quả của nghiên cứu cho 

thấy rằng quản lý thu nhập có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh 

doanh trong tương lai. Ngay từ ban đầu, việc quản lý thu nhập của các công ty 

vẫn được xem là hợp pháp, và không phải hành động tiêu cực. Nhưng nếu nhà 

quản lý có hành động sử dụng quản lý thu nhập một cách quá mức, sẽ dẫn đến 

nhiều hậu quả xấu cho công ty và kết quả hoạt động.  

Hầu hết các tài liệu về quản lý thu nhập đã được phân tích về những tác 

động ảnh hưởng đến nhà quản lý khiến họ thực hiện các hành vi sai lầm trong 

việc quản trị tài chính của công ty. Theo như điều tra từ nghiên cứu của 

Burgstahler và Dichev (1997), Lee và cộng sự (2006), có bằng chứng thể hiện 

rằng việc các công ty lựa chọn tham gia quản lý thu nhập là với mục đích làm 

“đẹp” sổ sách tài chính, đánh bại được những phân tích từ các nhà đầu tư. Ngoài 

ra theo nghiên cứu của DeFond và Jiambalvo (1994), Jaggi và Lee (2002), thì 

việc các công ty sử dụng quản lý thu nhập, còn liên quan đến việc giúp công ty 

đáp ứng được tạm thời những giao ước vay nợ trước kia. Bên cạnh đó, việc tham 

gia quản lý thu nhập, còn đi kèm với những suy tính khác như: nếu nhà quản lý 

báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh tốt, thực hiện được những chỉ tiêu đặt 

ra ban đầu, sẽ nhận được một khoản thưởng hay tăng lương, điều đó dẫn đến họ 

sử dụng quản lý thu nhập quá mức (ví dụ như Healy, 1985, Shuto, 2007), giảm 

các khoản nợ thuế (ví dụ Keating và Zimmerman, 2000, Goncharov và 

Zimmermann, 2006), giảm sự can thiệp của cơ quan quản lý (ví dụ như Jones, 

1991, Key, 1997). Không chỉ vậy, áp lực do kết quả kém hoặc tình hình tài 

chính khắc nghiệt mang lại cũng có thể làm gia tăng mức độ quản lý thu nhập, 
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việc sử dụng những chuẩn mực của khai báo kế toán để làm thay đổi hoạt động 

thực tế của các công ty. Theo những nghiên cứu của Ohlson, 1980, Beneish và 

Press, 1995, Rosner, 2003, García Lara và cộng sự, 2009), đều có chung một 

nhận định, dựa vào bằng chứng nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty gặp khó 

khăn về tài chính, sẽ có xu hướng sử dụng mức độ quản lý thu nhập cao hơn. Và 

như đã phân tích ở trên, điều này cũng đồng nghĩa với việc những khó khăn, lỗ 

hổng trong bộ máy kinh doanh của công ty, chỉ đang bị che giấu mà không tìm 

cách cải thiện, khắc phục. Hay điều đó thể hiện yếu tổ quản lý thu nhập có tác 

động cùng chiều với rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Các cuộc khủng hoảng 

kinh tế càng làm trầm trọng thêm những vấn đề này: một mặt, các cuộc khủng 

hoảng kinh tế được xem như là điều kiện 'lý tưởng' cho các nhà quản lý để “điều 

khiển” thu nhập giảm xuống (ví dụ chiến lược thao túng thu nhập 'big bath') và 

đổ lỗi cho nền kinh tế khủng hoảng về tình trạng thu nhập giảm xuống này (De 

Angelo và cộng sự 1994, Smith 2001, Saleh và Ahmed 2005) 

Mặt khác, theo nghiên cứu của Charitou và cộng sự (2007b) và Agrawal và 

Chatterjee (2015), kết quả nghiên cứu lại cho thấy rằng các công ty có kết quả 

hoạt động kinh doanh tốt, sẽ có xu hướng tham gia vào việc quản lý thu nhập 

cao hơn. Bên cạnh đó, những công ty có tình hình hoạt động kinh doanh gặp khó 

khăn sẽ có xu hướng thận trọng hơn về tình trạng tài chính của họ. Ngoài ra theo 

nghiên cứu của Gaio và Raposo năm 2011, đã chỉ ra rằng các công ty có hoạt 

động kinh doanh tốt sẽ tham gia quản lý thu nhập cao hơn vì những công ty có 

lợi nhuận cao, hiệu quả, sẽ được thị trường tin tưởng và định giá cao hơn, gia 

tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào công ty (Xu và cộng 

sự, 2007). Vì vậy mà ở nhận định này, ta lại không thể đưa ra nhận định rằng, 

việc sử dụng quản lý thu nhập sẽ có tác động tích cực đến rủi ro phá sản của 

doanh nghiệp. 

Chính vì mâu thuẫn giữ các kết quả nghiên cứu trên nên ngày càng có 

nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu quản lý thu nhập (DeFond, 2010), 

nhưng các tài liệu liên quan đến tác động của thao túng thu nhập đối với các 

công ty phá sản là tương đối khan hiếm (Balcaen và Ooghe 2006). Hơn nữa, 

mặc dù các nghiên cứu trước đây được thực hiện để phân biệt quản lý thu nhập, 

chiến lược kinh doanh và rủi ro phá sản, các phương pháp tiếp cận vẫn mang 

tính hồi cứu về việc liệu các công ty phá sản có sử dụng để quản lý thu nhập hay 
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không. Cuối cùng, các nghiên cứu này thừa nhận các phương pháp tính toán quản 

lý thu nhập khác nhau là lỗ hổng nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu này. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Dữ liệu 

Bài viết sử dụng dữ liệu dạng bảng cân đối (balanced penel data) gồm 450 

doanh nghiệp được thu thập thủ công từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 

niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), từ năm 2014 – 2019. Dữ liệu nghiên cứu 

của bài làm chỉ bao gồm các doanh nghiệp thuộc ngành phi tài chính do các 

công ty tài chính yêu cầu tuân thủ các quy định hiện hành chặt chẽ hơn và cách 

xử lý và giải thích kế toán khác nhau về rủi ro phá sản (Fama và French, 1992).  

3.2. Mô hình nghiên cứu và đo lường biến 

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy để kiểm định ảnh hưởng của hành 

vi quản lý thu nhập, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đến rủi ro phá sản 

như sau: 

 

Biến phụ thuộc 

Chỉ số Z-score là biến phụ thuộc đo lường điểm Z trong khoảng thời gian t 

của doanh nghiệp được tính toán dựa trên mô hình được phát triển bởi Altman 

(1968). Giá trị của Z-score càng lớn thì sức mạnh tài chính của doanh nghiệp 

càng lớn.  

Z-score = 1.2 (A) + 1.4 (B) + 3.3 (C) + 0.6 (D) + 0.999 (E)      (1) 

Trong đó: 

Z-score: Chỉ cố đánh giá khả năng phá sản của doanh nghiệp 

A: Vốn lưu động/ Tổng tài sản 

B: Lợi nhuận giữ lại/ Tổng tài sản 

C: Thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT)/ Tổng tài sản 

D: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu/ Tổng nợ phải trả 

E: Doanh thu/ Tổng tài sản 
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Biến độc lập quản lý thu nhập 

DA cho biết mức độ quản lý thu nhập mà công ty i sử dụng trong khoảng 

thời gian t. Các khoản dồn tích tự định (DA) được sử dụng làm đại diện quản lý 

thu nhập trong nghiên cứu này, trong đó mô hình đo lường tuân theo Jones 

(1991) đã được sửa đổi lần đầu tiên được giới thiệu trong Dechow và cộng sự 

(1995). Các bước sau đây được sử dụng để đo lường Dồn tích tự định (DA) 

trong nghiên cứu này. 

Bước 1 Đo lường Tổng dồn tích (TA) 

Jones (1991) đề xuất tổng số tiền lũy kế là những thay đổi về doanh thu và 

mức độ của tài sản, nhà máy và thiết bị. Nghiên cứu sử dụng mô hình sau đây để 

ước tính tổng lũy kế: 

 

Trong đó: 

TACit là tổng dồn tích trong năm t,  

CAit là sự thay đổi trong tổng tài sản ngắn hạn của công ty.  

Cashit là sự thay đổi trong số dư tiền mặt của công ty.  

CLit là thay đổi trong khoản phải trả ngắn hạn của công ty.  

LTDit là sự thay đổi trong nợ dài hạn của công ty.  

ITPit là thay đổi thuế thu nhập phải trả của công ty. 

DPAit là khấu hao của công ty trong năm.  

Bước 2 Đo lường dồn tích không tự định (NDA)  

Đo lường tích lũy không tự định bằng cách sử dụng công thức sau (các hệ 

số alpha có được từ kết quả hồi quy tương ứng): 

 

Trong đó: 

NDAit: Các khoản tích lũy không tự định của công ty trong năm t. 

TAit-1: Tổng tài sản của công ty trong năm (t - 1). 
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REVit : là sự thay đổi doanh thu của công ty. 

RECit: là sự thay đổi khoản phải thu của công ty. 

PPEit: là tài sản cố định ròng, nhà máy và thiết bị của công ty. 

ROAit-1: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản của công ty năm (t - 1) 

Bước 3 Đo lường Dồn tích tự định (DA) 

Cuối cùng, giá trị của Dồn tích tự định được tính bằng công thức: 

                           

Biến độc lập chiến lược dẫn đầu về chi phí 

Bài nghiên cứu sử dụng vòng quay tài sản của hoạt động (ATO) làm đại 

diện cho chiến lược dẫn đầu về chi phí và sử dụng phương trình sau theo Wu và 

cộng sự (2015) để tính toán. 

 

Với OAS (tài sản hoạt động) = Tổng tài sản - tiền mặt - đầu tư ngắn hạn 

Biến độc lập chiến lược khác biệt hóa 

Biên lợi nhuận được sử dụng làm đại diện cho chiến lược khác biệt hóa 

trong nghiên cứu này theo nghiên cứu của Wu và cộng sự (2015). Sell và 

Stickney (1989) cho rằng sự khác biệt hóa có liên quan chặt chẽ với chiến lược 

tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận, trong đó một doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tối 

đa hóa lợi nhuận bằng cách cung cấp các sản phẩm ưu việt. Ngoài ra, để làm cho 

sản phẩm khác biệt. Doanh nghiệp phải nỗ lực liên tục vào việc phát triển sản 

phẩm liên tục thông qua chi phí R&D. Do đó, tỷ suất lợi nhuận là một đại diện 

cho chiến lược khác biệt hóa và được đo lường bằng công thức sau: 

 

EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay. 

RnD: Chi phí khảo sát và nghiên cứu phát triển sản phẩm. 

Ngoài các biến đã đề cập trước đó, một số biến kiểm soát đã được kết hợp 

trong mô hình nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước đó (Agrawal và 
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Chatterjee, 2015; Aharony và cộng sự, 2000; Bryan và cộng sự, 2013; 

Oktovianti và Agustia, 2012). 

Đòn bẩy (Leve) là việc sử dụng nợ từ các chủ nợ trong cấu trúc vốn của 

doanh nghiệp (Ross và cộng sự, 2000: 23). Kết quả được kỳ vọng là đòn bẩy có 

liên quan tiêu cực đến điểm Z vì mức độ đòn bẩy cao khiến công ty có nguy cơ 

phá sản cao hơn điểm Z thấp hơn (Black và Scholes, 1973). Được tính toán bằng 

tổng nợ chia tổng tài sản. 

Quy mô của doanh nghiệp (Size) là quy mô tương đối của các doanh 

nghiệp trong một ngành cụ thể thông qua lôgarit tự nhiên của tổng tài sản (Wu 

và cộng sự, 2015). Tổng tài sản của công ty càng lớn thì quy mô của công ty 

càng lớn, điều này tương ứng với các hành vi khác nhau, điều kiện tài chính và 

các yêu cầu pháp lý mà công ty phải tuân thủ. Bài nghiên cứu kỳ vọng quy mô 

công ty có mối quan hệ tích cực với Z-score, vì quy mô công ty càng lớn thì 

năng lực quản lý cao hơn và các quyết định sẽ cẩn trọng hơn, do hội đồng quản 

trị nắm giữ (Theodossiou và cộng sự, 1996). 

Tính thanh khoản (Liquidity) được định nghĩa là tốc độ và mức độ dễ dàng 

của tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt (Ross và cộng sự, 2000: 22). Tính 

thanh khoản được đo lường thông qua tỷ lệ nắm giữ tiền mặt, tổng tiền và các 

khoản tương đương tiền chia cho tổng tài sản của doanh nghiệp.  

Loss (Lỗ) là tình trạng doanh nghiệp có thu nhập ròng âm trong một kỳ kế 

toán nhất định. Trong nghiên cứu này, nó được chỉ định là biến giả được chỉ 

định cho các công ty bị lỗ hoặc lợi nhuận ròng âm trong năm, trong đó giá trị 

được chỉ định là 1 nếu công ty kinh doanh thua lỗ trong năm, ngược lại là 0. 

Biến lỗ sẽ có mối quan hệ tiêu cực với Z-score vì lợi nhuận âm cho thấy rất ít 

hoặc không có thu nhập nào được tái đầu tư vào hoạt động và hoạt động tài 

chính, điều này làm xấu đi tình trạng tài chính theo thời gian (Bryan và cộng sự, 

2013). 

3.3 Phương pháp hồi quy 

Mục tiêu của bài nghiên cứu là giải thích về tác động của quản lý thu nhập, 

chiến lược kinh doanh đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp, xem xét góc độ tác 

động cả về chiều hướng lẫn độ lớn. Mô hình hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng 

trong bài nghiên cứu gồm mô hình ước lượng hồi quy Pooled OLS, mô hình ảnh 

hưởng cố định (Fixed Effect Model – FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên 
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(Random Effect Model – REM). Tuy nhiên, khi các kiểm định có vấn đề về 

phương sai thay đổi, tự tương quan của sai số ngẫu nhiên trong mô hình, thì 

phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu hóa tổng quát GLS được áp dụng 

nhằm đưa ra kết quả vững. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Thống kê mô tả 

Theo kết quả bảng thống kê 4.1, với ZSCORE là biến đo lường rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp, có giá trị trung bình là 3.7892 cho thấy rằng khả năng phá 

sản của doanh nghiệp Việt Nam tương đối khá cao, ngoài ra với đô lệch chuẩn 

lớn đến 5.4074 thể hiện có sự chênh lệch lớn giữa khả năng phá sản của các 

doanh nghiệp. Mức độ quản lý thu nhập của công ty được đại diện là biến DA có 

giá trị độ lệch chuẩn là 11.0278.  

Bảng 1: Thống kê mô tả 

Nguồn: tác giả tự tính toán 

Biến ATO dùng để đại diện cho chiến lược dẫn đầu về chi phí, biến được 

đo lường bởi vòng quay tổng tài sản. Từ bảng 4.1 cho thấy các doanh nghiệp 

Việt Nam có vòng quay tổng tài sản trung bình là 1.4037. Bên cạnh đó, độ lệch 

chuẩn là 1.3630, cho thấy rằng có sự khác biệt về vòng quay tổng tài sản của 

mỗi doanh nghiệp qua từng năm. Biến ATO có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất lần lượt là 19.7691; 0.0004. PM là biến biên lợi nhuận được dùng để đại 

diện cho chiến lược khác biệt hóa trong bài nghiên cứu, tương tự với giá trị độ 

lệch chuẩn là 0.4590, thể hiện sự khác nhau về biên lợi nhuận của mỗi doanh 

nghiệp, hay thể hiện mỗi doanh nghiệp áp dụng những chiến lược kinh doanh 

phù hợp khác nhau. 

Biến 
Số quan 

sát 

Giá trị 

trunh 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị 

thấp nhất 

Giá trị 

cao nhất 

ZSCORE 2700 3.7892 5.4074 -6.5841 133.6585 

DA 2700 -0.5348 11.0278 -571.3444 33.0100 

ATO 2700 1.4037 1.3630 0.0004 19.7691 

PM 2700 0.1940 0.4590 -7.6639 11.0742 

LOSS 2700 0.0511 0.2203 0 1 

LEVE 2700 0.4843 0.2319 0.0027 2.0306 

LIQ 2700 0.6200 0.2289 0.0226 1 

SIZE 2700 14.3796 5.8570 10.1323 32.2538 
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Tình trạng doanh nghiệp hoạt động lãi hay lỗ được đại diện bởi biến giả 

LOSS có giá trị trung bình là 0.0511. Điều này thể hiện trong 450 doanh nghiệp 

trong mẫu nghiên cứu, số lượng doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong năm 

chiếm 5.11% trong tổng số quan sát. LEVE là biến đòn bẩy doanh nghiệp, có giá 

trị trung bình là 0.4843, điều này cho thấy các doanh nghiệp trong mẫu nghiên 

cứu đang sử dụng khoảng 48.43% tổng nợ so với tổng tài sản. Đồng thời dựa 

vào giá trị độ lệch chuẩn của biến LEVE cho thấy dữ liệu đòn bẩy của các doanh 

nghiệp được sử dụng cho mẫu nghiên cứu có nhiều dự biến động và thay đổi 

trong giai đoạn từ năm 2014 – 2019. Biến LIQ, có giá trị trung bình là 0.6200, 

thể hiện phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu có tỷ lệ nắm giữ tiền 

mặt và các khoản tương đương tiền trên tổng tài sản lên đến 62.00%. Quy mô 

của doanh nghiệp được đại diện bởi biến SIZE, với giá trị trung bình đạt 

14.3796 và có độ lệch chuẩn là 5.8570, có thể thấy rằng quy mô của doanh 

nghiệp có nhiều sự thay đổi và biến động từ năm 2014 – 2019, theo mẫu dữ liệu 

được nghiên cứu. 

4.2. Kết quả hồi quy 

Bảng 2 trình bày tổng hợp kết quả hồi quy từ các phương pháp ước lượng 

khác nhau. Về cơ bản, các kết quả đều phản ánh chiều tác động của các biến độc 

lập là thống nhất giữa các mô hình. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi và tự 

tương quan của các mô hình cho thấy tồn tại vấn đề phương sai thay đổi. Vì vậy, 

kết quả nghiên cứu được thảo luận dựa trên mô hình FGLS trong bảng 4.3. 

Bảng 2: Bảng tổng kết kết quả hồi quy từ 4 mô hình 

 POLS FEM REM FGLS 

DA 
-0.00115 

[-0.14] 

-0.00109 

[-0.18] 

-0.00159 

[-0.26] 

-0.0000968 

[-0.05] 

ATO 
0.783*** 

[11.46] 

0.531*** 

[4.27] 

0.655*** 

[7.06] 

0.888*** 

[49.10] 

PM 
0.535** 

[2.57] 

0.0214 

[0.11] 

0.111 

[0.62] 

0.386*** 

[4.77] 

LOSS 
-0.486 

[-1.16] 

-0.391 

[-1.14] 

-0.377 

[-1.13] 

-0.304*** 

[-3.27] 

LEVE 
-10.82*** 

[-27.18] 

-10.29*** 

[-13.31] 

-10.61*** 

[-19.05] 

-7.251*** 

[-55.87] 

LIQ 
1.176*** 

[2.90] 

0.0864 

[0.11] 

0.647 

[1.14] 

0.911*** 

[10.74] 

SIZE -0.0143 -0.0147 -0.0153 -0.00319 
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[-0.94] [-1.40] [-1.46] [-1.12] 

Cons 
7.324*** 

[18.55] 

8.200*** 

[12.58] 

7.823*** 

[15.75] 

4.983*** 

[46.98] 

N 2700 2700 2700 2700 

R-sq 0.278 0.092   

Kết quả hồi quy cho thấy biến DA nghịch biến với ZSCORE tức là đồng 

biến với rủi ro phá sản vì Zscore càng lớn thì rủi ro phá sản càng thấp. Tuy kết 

quả này không có ý nghĩa thống kê, nhưng tác động về dấu giống với giả thuyết 

ban đầu đặt ra H1. Nhưng kết quả này khác đối lập với nghiên cứu trước đó đã 

giải thích về mối quan hệ đồng biến giữa DA và ZSCORE (Agrawal và 

Chatterjee, 2015; Aharony và cộng sự, 2000; Chen và cộng sự, 2010). Kết quả 

tác động này phù hợp với nghiên cứu trước đây được thực hiện bởi Agrawal và 

Chatterjee (2015), cho thấy rằng các doanh nghiệp có kết quả hoạt động tốt hơn, 

sẽ tham gia vào quản lý thu nhập cao hơn, trong khi các doanh nghiệp gặp khó 

khăn trong hoạt động kinh doanh sẽ tham gia vào quản lý thu nhập thấp hơn và 

có xu hướng công khai thực trạng tình hình hoạt động của họ. Điều này chỉ ra 

rằng, trái ngược với tuyên bố cho rằng quản lý thu nhập được sử dụng như một 

phương tiện để che giấu tình trạng tài chính kém, quản lý thu nhập được sử dụng 

bất kể doanh nghiệp đang trong điều kiện tài chính như thế nào. Ngoài ra, việc 

sử dụng quản lý thu nhập có thể không phải lúc nào cũng liên quan đến tình hình 

tài chính hiện tại của công ty. Bản chất của lĩnh vực ngành kinh doanh mà doanh 

nghiệp đang hoạt động cũng xác định khả năng doanh nghiệp có tham gia vào 

quản lý thu nhập hay không. Theo nghiên cứu trước đây của Aharony và cộng 

sự (2000), rõ ràng là các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành lĩnh vực kinh 

doanh ít những quy định về kế toán, kiểm toán thì sẽ có xu hướng các khoản dồn 

tích tự định tăng lên. 

Hơn nữa, kết quả này đúng với lý thuyết đại diện, khi bài nghiên cứu có đề 

cập đến chi phí đại diện. Đây là mức chi phí tốn kém tăng thêm, nhằm thuê một 

bên thứ 3 đứng ra kiếm tra, rà soát lại các hoạt động kinh doanh của ban quản lý 

(người đại diện). Nhằm đảm bảo xác định được đúng tình trạng hoạt động của 

công ty, tránh tình trạng so có sự chênh lệch về thông tin giữa người đại diện và 

người ủy quyền, mà xảy ra việc báo cáo hoạt động kinh doanh cung cấp lên 

người ủy quyền là không đúng với thực trạng doanh nghiệp. Việc tốn thêm chi 

phí đại diện, khi mời bên thứ 3 kiểm soát, giúp giảm thiểu tình trạng người đại 

diện không hoạt động vì lợi ích của người ủy quyền, hay lợi ích gia tặng lợi 
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nhuận của cổ đông, chủ sở hữu. Việc họ nỗ lực che giấu tình trạng tài chính kém 

bằng cách tham gia vào việc quản lý thu nhập quá mức, là điều không thể được 

thực hiện được, do có lớp cơ chế chẳng hạn như ý kiến kiểm toán hoặc cơ chế 

khác được thiết lập để bảo vệ cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp khỏi các báo 

cáo tài chính bị thổi phồng. Quan điểm này được hỗ trợ bởi bằng chứng thực 

nghiệm rằng hầu hết các công ty trong nghiên cứu bị thua lỗ trong kỳ không thể 

hiện mức độ quản lý thu nhập cao. Hơn nữa, kết quả này tương ứng với nghiên 

cứu trước đây do Chen và cộng sự (2010) và Charitou và cộng sự (2007a) cho 

thấy rằng các doanh nghiệp khai báo phá sản, sẽ có xu hướng thận trọng hơn về 

tình trạng tài chính của họ vì họ phải chịu sự chú ý của công chúng và chính phủ 

và do đó sẽ tránh tham gia vào việc quản lý thu nhập quá mức. 

Chiến lược dẫn đầu về chi phí được đại diện bởi biến ATO. Và theo kết quả 

cho thấy, ATO có mối quan hệ đồng biến với chỉ số ZSCORE và nghịch biến 

với rủi ro phá sản của doanh nghiệp, có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%. 

Điều này hoàn toàn đúng với kỳ vọng ban đầu của giả thuyết bài nghiên cứu và 

kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Bryan và cộng sự (2013). Khi các doanh 

nghiệp khi sử dụng chiến lược dẫn đầu về chi phí, đều nhằm mục đích phát triển 

lợi thế năng lực cạnh tranh cao hơn các đối thủ, tạo ra mức năng suất cao hoặc 

mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn nhất. Điều này cho thấy rằng các công ty thực 

hiện chiến lược dẫn đầu về chi phí mà qua đó mục tiêu chính là trở thành nhà 

sản xuất có chi phí thấp nhất trong ngành sẽ có những cải thiện đáng kể về hiệu 

quả hoạt động tài chính hay nói cách khác, đảm bảo vị trí bền vững của doanh 

nghiệp tronng môi trường cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro phá sản. Khi biến 

ATO cao, thể hiện doanh nghiệp thực hiện tốt chiến lược dẫn đầu về chi phí, 

bằng cách sử dụng tối ưu tài sản cố định để tạo ra mức sản lượng cố định, gia 

tăng lợi nhuận và rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ thấp đi. 

Biến PM – biên lợi nhuận là biến đại diện cho chiến lược khác biệt hóa. 

Kết quả hồi quy cho thấy biến PM có mối quan hệ đồng biến với chỉ số 

ZSCORE và nghịch biến với rủi ro phá sản của doanh nghiệp, có mức ý nghĩa 

thống kê là 1%. Và kết quả này đúng với kỳ vọng ban đầu được đặt ra, cụ thể là 

giả thuyết H2. Không chỉ vậy, kết quả cũng cho thấy rằng các doanh nghiệp thực 

hiện chiến lược khác biệt hóa có nguy cơ phá sản thấp hơn đáng kể. Thật vậy, trong 

thực tế khi biến PM – biên lợi nhuận tăng, chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng tốt 
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chiến lược khác biệt hóa, cung cấp cho thị trường những sản phẩm khác biệt, tạo ra 

giá trị lợi nhuận cao, từ đó sẽ làm giảm rủi ro phá sản của doanh nghiệp. 

Giả thuyết H2 về chiến lược kinh doanh có tác động ngược chiều đến rủi ro 

phá sản, hay có mối quan hệ cùng chiều với chỉ số ZSCORE. Giả thuyết này 

được chấp nhận, vì theo kết quả hồi qui, biến ATO, đại diện cho chiến lược dẫn 

đầu về chi phí, cho thấy kết quả cùng chiều với ZSCORE, ở mức ý nghĩa thống 

kê là 1%. Đồng thời biến PM đại cho chiến lược khác biệt hóa, cũng có kết quả 

tương tự, là biến PM có mối quan hệ đồng biến với chỉ số ZSCORE và nghịch 

biến với rủi ro phá sản. Điều này cho thấy rằng các công ty thực hiện chiến lược 

dẫn đầu về chi phí hoặc chiến lược khác biệt hóa có hiệu quả tài chính tốt hơn 

đáng kể so với những doanh nghiệp khác, và điều này giúp làm giảm thiểu rủi ro 

phá sản của doanh nghiệp. 

Kết quả này đúng với lý thuyết của Porter (2008), lý thuyết định nghĩa 

rằng, các doanh nghiệp dùng chiến lược kinh doanh như một phương tiện để đạt 

được lợi thế cạnh tranh và để công ty có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh 

liên tục giữa các công ty và giữa các ngành. Mặc dù, việc thực hiện có thể khác 

nhau và mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện chiến lược dẫn đầu về chi 

phí hoặc chiến lược khác biệt hóa, nhưng những điều tra cho thấy rằng các 

doanh nghiệp sử dụng một trong hai chiến lược kinh doanh, cho hoạt động kinh 

doanh của công ty, sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn đối thủ và do đó, giảm thiểu 

rủi ro phá sản. 

Các nghiên cứu của Chang và cộng sự (2012) và Bryan và cộng sự (2013) 

lại một lần nữa xác nhận kết quả của nghiên cứu này, vì cả hai nghiên cứu đều 

phát hiện ra rằng chiến lược của công ty, tối úu hóa chi phí và sự khác biệt hóa, 

đều có tác động làm giảm nguy cơ phá sản. Bryan và cộng sự. (2013) lập luận 

rằng các công ty đang thực hiện thành công hai chiến lược chung của Porter sẽ 

giảm được nguy cơ phá sản, vì điều đó mang lại lợi thế cạnh tranh cao hơn cho 

công ty so với các công ty đối thủ. Tuy nhiên, việc thực hiện hai chiến lược sẽ 

khác nhau, với việc dẫn đầu về chi phí dựa vào cải tiến năng suất, trong khi 

chiến lược khác biệt hóa, tìm kiếm sự đổi mới và lòng trung thành của khách 

hàng với thương hiệu, nên việc thực hiện thành công một trong hai chiến lược sẽ 

dẫn đến hiệu suất tốt hơn. Bên cạnh đó, Chang và cộng sự. (2012) đã chứng 

minh rằng có tồn tại mối liên hệ tích cực giữa tối ưu hóa chi phí và năng suất, 
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điều này ngụ ý rằng khi mức độ dẫn dắt chi phí tăng lên, năng suất cũng tăng 

lên, các công ty sẽ có hiệu suất tốt hơn, do đó rủi ro phá sản sẽ được giảm thiểu. 

Nghiên cứu đầu tiên làm nổi bật mối liên hệ giữa quản lý thu nhập, chiến 

lược kinh doanh và rủi ro phá sản, nghiên cứu này cho thấy tác động của quản lý 

thu nhập đối với rủi ro phá sản là rất cần thiết để các bên liên quan bên ngoài 

như nhà đầu tư và chủ nợ đánh giá rủi ro phá sản của doanh nghiệp, khả năng tài 

chính và xác nhận mức độ tín nhiệm, trong khi tác động của chiến lược kinh 

doanh đối với rủi ro phá sản mang lại lợi ích cho các bên liên quan nội bộ như 

các nhà quản lý trong việc xây dựng chiến lược để giải quyết các vấn đề đang 

được quan tâm. 

Nhìn chung các kết quả đều chỉ ra rằng, các công ty thực hiện một trong 

các chiến lược kinh doanh chung là tối ưu hóa chi phí hoặc khác biệt hóa sẽ 

mang lại sức mạnh về tài chính tốt hơn và do đó, giảm thiểu được rủi ro phá sản 

của doanh nghiệp. Ngoài ra, từ kết quả trên còn cho thấy chiến lược kinh doanh 

giúp khuếch đại vị thế tài chính của doanh nghiệp, hay nói cách khác là giảm 

thiểu rủi ro phá sản. Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu trước đây của Bryan 

và cộng sự (2013), chứng minh rằng các công ty lựa chọn chiến lược dẫn đầu về 

chi phí hoặc chiến lược khác biệt hóa như một phần của chiến lược kinh doanh 

sẽ có hiệu quả tài chính tốt hơn. 

Biến LOSS đại diện cho tình trạng kinh doanh lời/ lỗ của doanh nghiệp. 

Theo kết quả hồi quy, biến LOSS có mối quan hệ nghịch biến với chỉ số 

ZSCORE và đồng biến với rủi ro phá sản của doanh nghiệp, có ý nghĩa thống kê 

với mức ý nghĩa 1%. Điều này đúng với kỳ vọng ban đầu, kết quả nghiên cứu 

của Bryan và cộng sự, 2013. Nghĩa là khi doanh nghiệp có các kỳ kinh doanh lỗ, 

thu nhập ròng âm, sẽ không có dòng tiền tái đấu tư, hay dòng tiền sử dụng cho 

tài chính, điều này theo thời gian sẽ làm cho tình hình tài chính nghiêm trọng 

hơn và dẫn đến rủi ro phá sản tăng cao. 

Theo như bảng kết quả, LEVE có mối quan hệ nghịch biến với chỉ số 

ZSCORE và đồng biến với rủi ro phá sản, có mức ý nghĩa thống kê là 1%. Điều 

lại đúng với kỳ vọng của bài nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của Black và 

Scholes, 1973 - kết quả này chứng minh đòn bẩy tăng cao khiến các công ty có 

nguy cơ phá sản cao hơn vì nó khiến họ phải rất cân nhắc trong việc sử dụng nợ 

ngắn hạn hoặc dài hạn, vì lý do phải đảm bảo được nghĩa vụ như lãi vay. Và 
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việc đòn bẩy tăng, cũng có nghĩa là lãi vay phải trở trong tương lai cũng tăng 

cao. Vì vậy khi biến LEVE tăng cao, vượt quá so với cấu trúc vốn hiện tại của 

doanh nghiệp, sẽ dễ dàng dẫn đến khả năng mất thanh khoản, không đáp ứng 

được nghĩa vụ nợ, và dẫn đến kiệt quệ tài chính, rủi ro phá sản tăng cao.  

Theo kết quả hồi quy, LIQ có mối quan hệ đồng biến với chỉ số ZSCORE 

và nghịch biến với rủi ro phá sản của doanh nghiệp, có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 1%. Điều này một lần nữa đúng với kỳ vọng của bài nghiên cứu. 

Tính thanh khoản được định nghĩa là khả năng dễ dàng chuyển tồi từ tài sản 

thành tiền mặt của doanh nghiệp. Khi chỉ số này tăng cao, chứng minh doanh 

nghiệp hiện đang nắm giữ những tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt 

cao, giúp doanh nghiệp có khả năng đảm bào những khoản nợ, hoặc khoản lãi 

vay, mà khi những trường hợp xấu xảy ra, doanh nghiệp vẫn có thể kịp ứng 

biến, và đáp ứng, hạn chế rủi ro kiệt quệ tài chính, và từ đó là giảm rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp. 

Quy mô của doanh nghiệp được đại diện là biến SIZE, doanh nghiệp có 

quy mô càng lớn, để hiện tổng tài sản của doanh nghiệp càng lớn. Tuy nhiên, 

theo kết quả hồi quy, thì kết quả của biến SIZE không có ý nghĩa ở mức thống 

kê, cũng như không dạt được kỳ vọng về dấu. Theo như kết quả hồi quy, biến 

SIZE có mối quan hệ nghịch biến với chỉ số ZSCORE và đồng biến với rủi ro 

phá sản của doanh nghiệp. Điều này trái với kỳ vọng ban đầu và kết quả nghiên 

cứu của Theodossiou và cộng sự, 1996. Thật vậy, khi quy mô của doanh nghiệp 

càng lớn, thì năng lực của nhà quản lý yêu cầu cao hơn, và những quyết định 

được đưa ra thận trọng hơn, và hội đồng quản trị cũng sẽ giám sát chặt chẽ hơn, 

cũng như yêu cầu những báo cáo cụ thể và chi tiết, chất lượng hơn về tình hình 

kinh doanh, vì vậy mà rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ được kiểm soát và 

giảm đi. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

5.1. Kết luận 

Bài viết nghiên cứu tác động của quản lý thu nhập và chiến lược kinh 

doanh đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Sở giao 

dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HNX), từ năm 2014 – 2019. Kết quả hồi quy cho thấy biến DA 

nghịch biến với ZSCORE và đồng biến với rủi ro phá sản. Tuy kết quả này 



105 

không có ý nghĩa thống kê, nhưng có tác động về dấu phù hợp với giả thuyết 

ban đầu đặt ra. Nhưng kết quả chỉ phù hợp về dấu thôi vẫn không thể kết luận 

rằng giả thuyết đặt ra ban đầu là đúng. Dựa vào việc kết quả không có ý nghĩa 

thống kê, ta có thể đưa ra nhận định rằng không có mối quan hệ rõ ràng giữa 

quản lý thu nhập và rủi ro phá sản. Ngoài ra, kết luận này này tương ứng với 

nghiên cứu được thực hiện bởi Agrawal và Chatterjee (2015), Wu và cộng sự 

(2015), và Aharony và cộng sự (2000) chứng minh rằng quản lý thu nhập không 

phải là tác động khiến các công ty có nguy cơ phá sản cao hơn. Chiến lược dẫn 

đầu về chi phí có mối quan hệ đồng biến với chỉ số ZSCORE và nghịch biến với 

rủi ro phá sản của doanh nghiệp, có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%. Khi 

các doanh nghiệp khi sử dụng chiến lược dẫn đầu về chi phí, đều nhằm mục đích 

phát triển lợi thế năng lực cạnh tranh cao hơn các đối thủ, tạo ra mức năng suất 

cao hoặc mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn nhất, hay nói cách khác, đảm bảo vị trí 

bền vững của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro 

phá sản. Chiến lược khác biệt hóa có mối quan hệ đồng biến với rủi ro phá sản 

của doanh nghiệp. Kết quả này đúng với kỳ vọng ban đầu được đặt ra. Kết quả 

cũng cho thấy rằng các doanh nghiệp thực hiện chiến lược khác biệt hóa có nguy 

cơ phá sản thấp hơn đáng kể. Trong thực tế, khi biến PM – biên lợi nhuận tăng, 

chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng tốt chiến lược khác biệt hóa, cung cấp cho 

thị trường những sản phẩm khác biệt, tạo ra giá trị lợi nhuận cao, từ đó sẽ làm 

giảm rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Chứng tỏ, có tồn tại mối quan hệ tác động 

ngược chiều giữa chiến lược kinh doanh và rủi ro phá sản. Các doanh nghiệp 

thực hiện một trong hai chiến lược kinh doanh chung là tối ưu hóa chi phí hoặc 

khác biệt hóa, sẽ có hiệu quả tài chính tốt hơn và do đó, rủi ro phá sản thấp hơn. 

Những phát hiện này tương ứng với nghiên cứu trước đây của Bryan và cộng sự 

(2013) đề xuất việc chiến lược kinh doanh giúp giảm thiểu rủi ro phá sản. 

5.2. Khuyến nghị  

Nghiên cứu này mang lại ý nghĩa đối với các bên liên quan, về phía bên 

ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các nhà đầu tư và chủ nợ, xem xét việc quản 

trị lợi nhuận có thể được dùng để đánh giá rủi ro phá sản, khả năng tài chính và 

mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, ban quản lý. Trong khi tác động của chiến 

lược kinh doanh đối với rủi ro phá sản mang lại lợi ích cho các bên liên quan là 

phía bên trong doanh nghiệp, chẳng hạn như các nhà quản lý, trong việc xây 

dựng chiến lược để đối phó với các vấn đề quan tâm, do đó nghiên cứu này cung 
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cấp bằng chứng thực nghiệm về việc sử dụng chiến lược kinh doanh như một 

yếu tố giảm thiểu rủi ro phá sản. 

❖ Đối với nhà quản lý 

Các nhà quản lý khi quản lý doanh nghiệp cần lưu ý quan tâm đến chỉ số 

Zscore, nhằm dự báo rủi ro phá sản, cũng như giúp kiểm tra lại tổng quan công 

ty. Bởi vì thông thường nhà quản lý phần lớn ít khi để ý đến rủi ro phá sản 

doanh nghiệp. Họ chỉ tập trung vào đầu tư, sản xuất, gia tặng lợi nhuận mà bỏ 

qua những vấn đề có tiềm năng dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn, hoặc cũng 

do vấn đề đó chưa đủ sức nặng để thu hút sự chú ý của nhà quản lý và giải quyết 

nó ngay từ đầu. Vì vậy các nhà quản lý cần xem xét lại cách nhìn nhận lại những 

rủi ro phá sản của doanh nghiệp, để có những biện pháp phù hợp nhất.  

Đối với khía cạnh chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu đã 

đã sử dụng hai chiến lược chính là chiến lược dẫn đầu về chi phí và chiến lược 

khác biệt hóa. Ở cả hai kết quả hồi quy đều có mức ý nghĩa thống kế tốt là 1% 

và đều đúng với kỳ vọng dấu ban đầu là có mối quan hệ ảnh hưởng nghịch biến 

với rủi ro phá sản doanh nghiệp. Điều đó thể hiện rằng nếu doanh nghiệp vận 

hành với một chiến lược kinh doanh rõ ràng, thống nhất thì sẽ giảm thiểu đi rủi 

ro phá sản của doanh nghiệp. Các nhà quản lý nên xem xét lại, đánh giá về năng 

lực bên trong, cũng như nhu cầu từ bên ngoài của thị trường trong ngành, để lựa 

chọn cho doanh nghiệp một chiến lược phù hợp nhất. Để khi vận hành với chiến 

lược phù hợp, năng suất làm việc có thể hiệu quả hơn, gia tăng lợi nhuận, giữ 

chân khách hàng, … Ngoài ra việc xem xét và lựa chọn chiến lược kinh doanh 

phù hợp còn góp phần giúp cho ban quản lý giải quyết được những vấn đề đang 

được quan tâm mà công ty gặp phải. 

Đồng thời, các nhà quản lý có thể cân nhắc đến quyết định mở rộng quy mô 

của doanh nghiệp, nếu muốn giảm rủi ro phá sản doanh nghiệp. Vì khi doanh 

nghiệp có quy mô lớn sẽ dễ dàng nhận được nguồn đầu tư từ bên ngoài, giúp gia 

tăng nặng lực tài chính của doanh nghiệp, hạn chế những rủi ro. 

Mặc khác, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy của doanh nghiệp cũng là một nhân tố có 

nguy cơ dẫn đến rủi ro phá sản doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp sử dụng nợ 

nhiều hơn khả năng của công ty chi trả của doanh nghiệp, không đáp ứng được 

những nghĩa vụ nợ cho chủ nợ hay nhà đầu tư. Nhà quản lý cần xem xét, tính 
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toán cẩn thận về mức sử dụng nợ hợp lý cho doanh nghiệp để có thể giảm rủi ro 

phá sản. Thậm chí có thể giúp doanh nghiệp được lợi từ lá chắn thuế lãi vay. 

Cuối cùng, để hạn chế rủi ro phá sản của doanh nghiệp, nhà quản lý phải 

lưu ý theo dõi, báo cáo thường xuyên về kết quả kinh doanh của công ty, từ đó 

giúp nhà quản lý có cơ hội nhìn nhận đúng về thực trạng hoạt động kinh doanh, 

từ đó có những biện pháp, thay đổi, hay cải thiện tình trạng thua lỗ của doanh 

nghiệp. 

❖ Đối với các nhà đầu tư 

Đối với các nhà đầu tư, ta có nhiều cách, tiêu chí được sử dụng để đánh giá, 

lựa chọn và đưa ra quyết định đầu tư vào doanh nghiệp phù hợp. Chính vì vậy 

mà nghiên cứu mong muốn đóng góp thêm những góc nhìn, sự đánh giá khác 

cho các nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp. Hai yếu tố quản trị lợi 

nhuận, và chiến lược kinh doanh là hai khía cạnh giúp nhà đầu tư có cái nhìn 

toàn vẹn hơn, chính xác hơn về tình hình doanh nghiệp, và có thể dự đoán được 

rủi ro phá sản nếu có của doanh nghiệp. Cụ thể: 

Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin, hoặc yêu cầu được cung cấp 

những thông tin cần thiết về lợi nhuận qua các kỳ của doanh nghiệp, nhằm giúp 

nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Vì hoạt động trong cơ chế thị trường, 

để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Và 

lợi nhuận kế toán là một trong những tiêu chí quan trọng được dùng để đo lường 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy mà nó có ý nghĩa quan trọng giúp nhà 

đầu tư có thể đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư doanh nghiệp, đồng thời đây 

cũng là tiêu chí đo lường năng lực của nhà quản trị doanh nghiệp. Theo lý thuyết 

mối quan hệ người đại diện, nhà quản lý cần phải làm việc và đưa ra các quyết 

định dựa trên việc gia tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu, hay các nhà đầu tư. Nhưng 

trong thực tế, nhà quản lý còn quan tâm đến việc tối ưu hóa lợi ích cá nhân của 

bản thân, nên việc quản trị lợi nhuận rất dễ xảy ra, nếu doanh nghiệp đang gặp 

khó khăn, nhưng không được khắc phục kịp thời, sẽ làm cho tình hình hoạt động 

kinh doanh chuyển biến xấu hơn. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ 

lưỡng doanh nghiệp được xem xét đầu tư, cũng như tự nâng cao trình độ về cách 

đánh giá hoạt động doanh nghiệp, nhằm phân tích và đưa ra những quyết định 

đầu tư đúng đắn. Tóm lại, việc xem xét một doanh nghiệp có đang quản trị lợi 
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nhuận quá mức hay không phần nào phản ánh được rủi ro phá sản của doanh 

nghiệp, khả năng tài chính và mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, của ban quản lý. 

Ngoài ra, nhà đầu tư nên lựa chọn đánh giá doanh nghiệp đầu tư, thông qua 

chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đó đang theo đuổi, xem xét về gốc độ 

phù hợp với hiện trạng, năng lực doanh nghiệp, và đáp ứng được nhu cầu thị 

trường. Những doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh rõ ràng, phù hợp sẽ có 

hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, có sự lưu chuyển dòng tiền trong tài 

chính tốt, có khả năng cạnh tranh và sống sót trên thị trường thương mai, giảm 

thiếu rủi ro phá sản của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể dựa vào phân tích quy mô của doanh 

nghiệp, mà cân nhắc về lựa chọn đầu tư của mình. Theo Antoniou và các cộng 

sự, năm 2008, đã nghiên cứu và đưa ra kết luận, doanh nghiệp có quy mô lớn 

thường sẽ có rủi ro phá sản thấp hơn và mức độ minh bạch thông tin tốt hơn so 

với doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời vì điều đó mà doanh nghiệp cũng có nhiều cơ 

hội nhận được đầu tư, cũng như nhận được sự tín nhiệm khi cho vay của chủ nợ, 

vì thế có thể sử dụng tốt được tối đa hóa lợi ích của tấm chắn thuế từ lãi vay. 

Các nhà đầu tư, cũng nên hạn chế đầu tư vào doanh nghiệp có tỷ lệ sử dụng 

đòn bẩy tài chính cao, vì các doanh nghiệp này sẽ gánh chịu chi phí nợ vay rất 

lớn, từ đó sẽ có nguy có đối mặt với khả năng kiệt quệ tài chính, và rủi ro phá 

sản của doanh nghiệp trong tương lai. 
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TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN DÀI HẠN THÔNG QUA PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

CHO VIỆT NAM 

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê 

 TS. Nguyễn Thị Nhung 

Đại học Kinh tế - ĐHQGHHN 

 

Tóm tắt:Nghiên cứu có mục đích đánh giá thực trạng thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản, từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường nguồn vốn dài hạn thông qua phát 

triển thị trường TPDN tại Việt Nam. Số liệu giao dịch cho thấy tính thanh khoản 

của TPDN Việt Nam là rất thấp trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, 

đặc biệt là khi so sánh với một số nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, 

Malaysia, Singapore, Indonesia và một số quốc gia phát triển như Hàn Quốc và 

Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 nguyên nhân chính dẫn tới tính 

thanh khoản kém trên thị trường TPDN Việt Nam, bao gồm: (i) Sự yếu kém cả 

nguồn cung và cầu TPDN, (ii) Thiếu các tổ chức định giá, xếp hạng uy tín, (iii) 

Thiếu các nhà tạo lập thị trường,(iv) Sự hạn chế của quy định pháp luật liên 

quan.Trong khi đó, kinh nghiệm của Nhật Bản chỉ ra rằng cần phải tập trung đầu 

tư phát triển cơ sở hạ tầng ho thị trường TPDN, tạo ra thị trường hiệu quả với 

mức độ minh bạch và tính thanh khoản cao. Nghiên cứu đề xuất 05 nhóm giải 

pháp chính, bao gồm: (i) Tăng cường tính minh bạch của thị trường; (ii) khuyến 

khích và tạo thuận lợi cho sự ra đời, phát triển của các công ty định mức tín 

nhiệm cho tất cả các đợt phát hành TPDN; (iii) Đa dạng hóa các nhà đầu tư và 

khuyến khích phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường TPDN; (iv) 

Tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các tổ chức bảo lãnh phát hành, đồng 

thời quản lý chặt chẽ để hạn chế các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

không đủ chất lượng; (v) khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra 

thị trường khu vực và quốc tế như thị trường vốn ASEAN. 

Từ khoá: Trái phiếu doanh nghiệp, Thị trường nợ, Thị trường trái phiếu, 

Nguồn vốn dài hạn. 
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1. Đặt vấn đề 

Sau những cải cách thị trường đầy tham vọng bắt đầu vào những năm 1980, 

Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trong suốt 30 năm qua. Bằng 

việc đầu tư mạnh mẽ vào phát triển con người ở giai đoạn chuyển giao thế kỷ, 

Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc nâng cao mức sống, giảm 

tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 60% trong những năm 1980 xuống dưới 5% vào năm 2019 

và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ năm 2010. 

Tuy vậy, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức, đe doạ khả 

năng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.  Đầu tiên phải kể 

đến rủi ro của “bẫy thu nhập trung bình” – hiện tượng tốc độ tăng trưởng của 

một quốc gia bị đình trệ sau khi đạt đến tình trạng thu nhập trung bình do phân 

bổ nguồn lực không hiệu quả, lực lượng lao động có trình độ thấp và mức độ đổi 

mới thấp. Đặc biệt, khi hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần sử 

dụng một cách phù hợp hơn các nguồn lực tài chính công và tư trong nước để 

tránh rủi ro trên và duy trì khả năng cạnh tranh, đồng thời đạt được mục tiêu 

tăng trưởng xanh và hiệu quả đến năm 2030. Một thách thức khác là Việt Nam 

cần đầu tư nhiều hơn vào việc xanh hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) 

tư nhân, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ 

em, đồng thời giải quyết nhu cầu của dân số già nhanh. Việc giải quyết những 

thách thức nêu trên là vô cùng quan trọng nếu Việt Nam muốn hướng tới một 

nền kinh tế bao trùm, bền vững hơn, giảm thiểu bất bình đẳng và đảm bảo không 

ai bị bỏ lại phía sau.Do đó, việc phát triển của thị trường tài chính là rất cần thiết 

để giải quyết những thách thức nêu trên.  

Trong thực tế, Việt Nam đang nhận được khá nhiều các dòng vốn tài trợ 

phát triển quốc tế (FDI, ODA và kiều hối). Tuy nhiên, các nguồn lực trong nước 

đặc biệt là khu vực tư nhân - nguồn lực chính của đầu tư phát triển và tăng năng 

suất - vẫn ở mức thấp nhất so với các nước trong khu vực. Thị trường vốn trong 

nước kém phát triển và các ngân hàng phát triển hoạt động kém hiệu quả  chính 

là những điểm nghẽn chính cho sự phát triển của thị trường tài chính. Do đó, 

Việt Nam cần phải tìm kiếm các cơ hội gia tăng đầu tư tư nhân dài hạn và các 

dòng tài chính hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Trong bối 

cảnh đó, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được đặt ra rất 

cấp thiết bởi đây là thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn 

vốn dài hạn để đầu tư vào các doanh nghiệp sinh lời. 
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Quy mô phát hành TPDN  

 

Dư nợ thị trường TPDN  

Hình1: Quy mô phát hành và Dư nợ thị trường TPDN Việt Nam và một số nước 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại AsiaBondOnline 

Bài viết có mục tiêu cung cấp bằng chứng về thực trạng quy mô nhỏ và 

kém thanh khoản của thị trường TPDN Việt Nam, lí giải nguyên nhân của thực 

trạng trên. Đồng thời, bài viết phân tích thị trường TPDN Nhật Bản như là một 

mô hình hiệu quả điển hình trong các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là ở châu Á, 

để từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm và giải pháp phát triển thị trường 

TPDN cho Việt Nam. 

Nghiên cứu gồm 4 phần, sau phần “Đặt vấn đề”, phần 2 sẽ trình bày thực 

trạng và nguyên nhân thanh khoản kém của thị trường TPDN Việt Nam. Những 

phát hiện về thị trường TPDN Nhật Bản sẽ được trình bày ở phần 3 và phần cuối 

cùng dành cho những đề xuất và kiến nghị nhằm phát triển thị trường TPDN 

Việt Nam.  

2. Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 

Theo số liệu thống kê của AsiaBondOnline, quy mô phát hành thị trường 

TPDN Việt Nam hiệp hiện vẫn ở mức khá khiêm tốn so với các nước trong khu 

vực [Hình 1].  

Tại thời điểm tháng 9/2018, quy mô phát hành thị trường TPDN Việt Nam 

chỉ đạt mức 6,45% so với mức 6,73% của Nhật Bản, 15,15% của Indonesia, 

20,69% của Philippines, 28,35% của Thái Lan, 39,50% của Singapore, 47,39% 

của Malaysia và 58,26% của Hàn Quốc. Dư nợ thị trường cũng tại thời điểm này 

chỉ ở mức 1,48%, so với mức 2,89% của Indonesia, 7,07% của Philippines, 

14,21% của Nhật Bản, 21,33% của Thái Lan, 33,54% của Singapore, 46,30% 
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của Malaysia và 73,24% của Hàn Quốc. Có thể thấy, thị trường TPDN Việt 

Nam mới đạt quy mô thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra trong lộ trình 

phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020 là 7% GDP và tới năm 

2030 là 20% cũng như so với mặt bằng chung của khu vực khoảng hơn 20%. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thị trường TPDN Việt Nam có sự phát 

triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn các nước trong khu vực 

[Hình 2]. Giai đoạn từ tháng 9/2016 tới tháng 9/2017 giá trị TPDN được phát 

hành tại Việt Nam tăng 4,31%, từ 104,35 tỷ đô la Mỹ lên 104,67 tỷ đô la Mỹ. 

Giai đoạn từ tháng 9/2017 tới tháng 9/2018 giá trị TPDN được phát hành tại 

Việt Nam tăng từ 104,67 tỷ đô la Mỹ lên 115,03 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng 

đạt 28,20% - cao hơn rất nhiều so với Thái Lan (16,19%), Philippines (13,05%), 

Malaysia (12,42%) hay Hàn Quốc (5,73%). Thực tế, số liệu trên Sở giao dịch 

chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy thị trường TPDN Việt Nam hiện nay 

ghi nhận sự tham gia tích cực của rất nhiều doanh nghiệp. Ngày càng có sự xuất 

hiện nhiều hơn của các đơn vị phát hành mới thậm chí là các đơn vị chưa niêm 

yết cổ phiếu như Anco, TTC Edu… bên cạnh các doanh nghiệp có tên tuổi như 

Vingroup, CII hay HIFC. 

Ngoài ra, bảng 1 cho thấy dù giá trị giao dịch TPDN được lấy thay thế bới 

giá trị giao dịch TPCP – luôn có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị giao dịch 

TPDN, nhưng các chỉ số về khối lượng giao dịch và hệ số vòng quay trên thị 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại AsiaBondOnline 

 

Hình 2: Tốc độ tang trưởng của thị trường phát hành TPDN Việt Nam 

vàmộtsốnướctrongkhuvực (%) 
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trường TPDN Việt Nam là rất thấp so với các nước trong khu vực Asean như 

Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đặc biệt là thấp hơn rất nhiều so với Hàn Quốc – 

quốc gia có thị trường TPDN rất phát triển. Tuy nhiên, tính thanh khoản của thị 

trường TPDN Việt Nam trong giai đoạn 2007-2018 có sự cải thiện đáng kể. 

Điều này thể hiện qua sự biến động có chiều hướng tích cực của các chỉ số đo 

lường tính thanh khoản trên thị trường, bao gồm: Khối lượng giao dịch và Hệ số 

vòng quay. Mục tiêu đưa dư nợ thị trường trái phiếu đạt khoảng 45% GDP vào 

năm 2020 và khoảng 65% GDP vào năm 2030, trong đó dư nợ thị trường trái 

phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP 

vào năm 2030, thực sự là thách thức không nhỏ đối với toàn thị trường Tài chính 

Việt Nam.  

Bảng 1: Các chỉ số đo lường tính thanh khoản trên thị trường Trái 

phiếu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn từ tháng 3/2016 tới tháng 9/2018 
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 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu tại AsiaBondOnline 

Tìm hiểu lý do của thực trạng trên, nghiên cứu nhận thấy có 03 nhóm 

nguyên nhân chính như sau: 

Thứ nhất là sự yếu kém cả nguồn cung và cầu TPDN. Về nguồn cung, các 

doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì thói quen huy động vốn thông qua kênh 

truyền thống là tín dụng ngân hàng bởi vì huy động vốn qua kênh tín dụng ngân 
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hàng không yêu cầu khách hàng doanh nghiệp phải công bố thông tin một cách 

đầy đủ và khắt khe như phát trái phiếu. Vì thế, đa số các doanh nghiệp Việt Nam 

còn e ngại với hình thức huy động vốn dài hạn khác là trái phiếu doanh nghiệp. 

Về phíacác nhà đầu tư, TPDN chịu sự cạnh tranh rất lớn đến từ nhiều kênh đầu 

tư sinh lời nhanh và phát triển nóng như bất động sản và chứng khoán.  

Thứ hai là thiếu các tổ chức định giá/xếp hạng uy tín và các tổ chức tư vấn 

phát hành trái phiếu chuyên nghiệp. Theo thống kê của Asian Development 

Bank (ADB) (2016), hiện Việt Nam chưa có các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và 

định giá có uy tín. Điều này gây khó khăn trong việc định giá các khoản nợ 

trong quá trình mua bán nợ, cũng làm hạn chế sự phát triển của thị trường trái 

phiếu doanh nghiệp do chưa có các “điểm chuẩn” (benchmark) nhất định để nhà 

đầu tư và doanh nghiệp phát hành trái phiếu xác định mức giá trái phiếu phù 

hợp. Thị trường trái phiếu, nhất là trái phiếu phát hành riêng lẻ dựa chủ yếu vào 

lòng tin. Nhà đầu tư chỉ xem xét mua cổ phiếu của các doanh nghiệp họ tin 

tưởng và nhiều công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, chứ 

không phát hành ra công chúng.  

Liên quan tới các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu, đánh giá trên thị 

trường cho thấy các tổ chức này phần lớn tồn tại trong các công ty chứng khoán. 

Hầu hết các công ty chứng khoán của các ngân hàng thương mại sẽ tư vấn phát 

hành cho doanh nghiệp, thay vì ngân hàng cho vay trực tiếp, nhằm né tránh yêu 

cầu về hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm. Chính vì vậy, hoạt động tư vấn 

phát hành trái phiếu chưa thực sự chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Thứ ba là thiếu các nhà tạo lập thị trường (market maker). Tại thị trường 

trái phiếu Việt Nam, theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, 

đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường 

chứng khoán, nhà tạo lập thị trường có quyền lợi nổi bật là được tham gia các 

phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính và các nhà đầu tư khác 

muốn mua trái phiếu buộc phải thông qua các nhà tạo lập thị trường. Ngoài ra, 

các nhà tạo lập thị trường được sử dụng các thông tin khai thác từ hệ thống 

thông tin thị trường trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, 

cũng chính vì mức độ phát triển của thị trường trái phiếu nói chung và thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp nói riêng còn thấp, việc tham gia thị trường là chấp nhận 

với gánh nặng nghĩa vụ (như hàng năm phải mua một lượng lớn trái phiếu chính 

phủ hay thực hiện chào mua, chào bán trái phiếu với cam kết chắc chắn, …) và 



121 

rủi ro lớn. Vì vậy, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức như các 

ngân hàng hay các công ty chứng khoán không “mặn mà” với vai trò này.  

Thứ tư là sự hạn chế của quy định pháp luật. Trong thời gian qua hoạt 

động phát hành TPDN riêng lẻ - hình thức phát hành chủ yếu tại Việt Nam trong 

thời gian qua, được điều chỉnh bởi nghị định 90/2011/NĐ-CP. Theo ý kiến của 

nhiều chuyên gia và các chủ thể tham gia thị trường, quy định về phát hành 

TPDN đang quá phức tạp về thủ tục, điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ 

thể, một trong các điều kiện phát hành trái phiếu là DN phải có lãi năm liền kề 

trước năm phát hành. Đây là điều kiện tương đối chặt và gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ, hay các doanh nghiệp 

khởi nghiệp – ít kinh nghiệm, thời gian hoạt động còn ngắn nhưng đây là những 

doanh nghiệp “khát” vốn nhất. Ngoài ra, việc công bố thông tin theo nghị định 

90/2011/NĐ-CP còn quá sơ sài nên bản thân nhà đầu tư chưa thực sự tin tưởng 

vào doanh nghiệp. Tín hiệu vui cho thị trường TPDN Việt Nam là ngày 

4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát 

hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ, thay thế Nghị 

định 90/2011/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2019. Nghị định 

163/2018/NĐ-CP được đánh giá là đã khắc phục những hạn chế của Nghị định 

90/2011/NĐ-CP, theo đó nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình 

huy động vốn trái phiếu của doanh nghiệp, giảm lệ thuộc vào kênh tín dụng 

ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp phát hành và các nhà 

đầu tư.  

3. Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Nhật Bản 

Nhật Bản được biết đến là quốc gia có mô hình phát triển của thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp rất hiệu quả trong các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là ở 

châu Á. Trước đây, Nhật Bản có nhiều quy định khác nhau về việc phát hành 

trái phiếu doanh nghiệp. Các điều khoản phát hành đều được xác định thống 

nhất theo một công thức định sẵn, và khối lượng phát hành cũng bị hạn chế. Cơ 

chế phát hành cứng nhắc này sau đó đã được sửa đổi để cho phép các điều khoản 

và điều kiện phát hành được xác định theo thị trường và điều kiện thực tế, phù 

hợp với các biện pháp bãi bỏ quy định khác.  

Năm 2008, Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) sửa đổi Luật Giao dịch và 

Công cụ tài chính, 2006 (FIEA) là một phần của kế hoạch nâng cao khả năng 
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cạnh tranh của thị trường tài chính và vốn của Nhật Bản, qua đó xây dựng khuôn 

khổ pháp lý cho các thị trường hướng đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp; nghĩa 

là, một hệ thống chào bán tư nhân cho các nhà đầu tư được chỉ định và thị 

trường giao dịch công cụ tài chính. Ngoài ra, hệ thống thuế đã được cải cách 

năm 2010 nhằm giảm thuế về 0 trên tổng doanh thu từ trái phiếu doanh nghiệp 

trong nước do những người không cư trú nắm giữ. Đây được xem là một cơ hội 

đặc biệt hữu ích để chấm dứt tình trạng cô lập của các thị trường nội địa của 

Nhật Bản. 

3.1. Các loại trái phiếu 

Trái phiếu trên thị trường Nhật Bản (Domestic Bonds) rất đa dạng. Phân 

loại theo tổ chức phát hành, TP Nhật Bản chia thành 03 loại: (i) Trái phiếu được 

phát hành trong lĩnh vực công; (ii) Trái phiếu được phát hành trong lĩnh vực tư 

và (iii) Trái phiếu được phát hành bằng đồng Yên, bởi các tổ chức nước ngoài 

trên thị trường nội địa Nhật Bản. Trái phiếu được phát hành trong lĩnh vực công 

bao gồm Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức của 

Nhà nước và được Chính phủ bảo đảm, Trái phiếu do chính quyền địa Phương 

phát hành. Trái phiếu được phát hành trong linh vực tư bao gồm Trái phiếu 

doanh nghiệp, Trái phiếu do các định chế tài chính phát hành và Trái phiếu do 

các tổ chức FILP (Fiscal Investment and Loan Program – Chương trình vay nợ 

và đầu tư liên quan tới thuế) phát hành. Ngoài ra, còn có Trái phiếu Samurai.  

Trái phiếu Samura là trái phiếu quốc tế do chính phủ, đoàn thể và pháp 

nhân nước ngoài phát hành, bán trên thị trường chứng khoán Nhật Bản bằng 

Yên nhằm mục đích chính là huy động vốn từ những người Nhật. Mặc dù lúc 

bán trái phiếu thì bằng yên Nhật, song lúc trả gốc và lãi trái phiếu samurai có thể 

toàn bộ bằng yên, hoặc gốc bằng yên lãi bằng ngoại tệ (như trái phiếu kép), hoặc 

gốc bằng ngoại tệ lãi bằng yên (như trái phiếu kép ngược). Trái phiếu Samurai 

được phát hành lần đầu vào năm 1970, mà người phát hành là Ngân hàng Phát 

triển Châu Á và lượng phát hành lúc đó là 6 tỷ yên. Thời gian đầu người phát 

hành trái phiếu samurai phần lớn là các chính phủ nước ngoài hoặc các chính 

quyền địa phương nước ngoài. Song càng ngày người phát hành càng đa dạng. 

Từ giữa thập niên 1990 tới nay, lãi suất ở Nhật hạ xuống khiến cho việc đi vay 

bằng đồng yên Nhật trở nên có lợi hơn. Mặt khác, do lãi suất tiền gửi tiết kiệm 

giảm xuống còn rất thấp, nên các cá nhân đã chuyển tài sản của mình từ tiết 

kiệm tại ngân hàng sang các loại tài sản tài chính trong đó có trái phiếu samurai. 
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Cả hai xu hướng này khiến cho việc phát hành trái phiếu samurai trở nên rất sôi 

động. Nhiều nước đang phát triển đã thực hiện việc phát hành trái phiếu samurai 

(đi vay các nhà đầu tư người Nhật) để có vốn phục vụ cho công nghiệp hóa. 

Ngoài ra, để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân ở Nhật Bản tham gia 

vào việc ngăn chặn tình trạng Trái Đất ấm lên và ô nhiễm môi trường, Ngân 

hàng Phát triển châu Á (ADB), thông qua Daiwa Securities Group Inc. (tại 

Tokyo), đã quyết định phát hành "trái phiếu xanh" tại thị trường Nhật Bản, nhằm 

huy động nguồn lực hỗ giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á 

- Thái Bình Dương. Việc tăng cường phát hành "trái phiếu xanh" từ cả lĩnh vực 

công và tư để tài trợ cho các dự án có lợi cho môi trường, được kỳ vọng là có 

thể khuyến khích các thị trường trái phiếu của Nhật Bản trong tương lai. 

Trái phiếu chính phủ chiếm tới 82% thị phần trên thị trường, đặc biệt năm 

2012 tổng dư nợ trái phiếu Chính phủ đã tăng đáng kể trong hai năm qua khi 

Chính phủ nước này tăng cường vay nợ bằng phát hành trái phiếu chính phủ 

nhằm tái thiết đất nước sau thảm họa sóng thần, động đất đầu năm 2011. Đây 

cũng là một nét đặc trưng của thị trường Trái phiếu Nhật Bản.Báo cáo của 

NICMR (2018) cũng cho thấy giá trị vốn hóa của trái phiếu chính phủ tăng 

mạnh từ năm 1980 tới 2018. Đặc biệt giai đoạn từ năm 2000 tới 2016, giá trị vốn 

hóa trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng theo chiều dốc thẳng đứng trong khi đó 

giá trị phát hành không biến động quá nhiều. 

Song song với thị trường Trái phiếu Chính phủ, thị trường Trái phiếu 

Doanh nghiệp Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trường nhanh kể từ năm 1990. 

Các doanh nghiệp sử dụng trái phiếu như là một công cụ huy động vốn kể từ 

cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng năm 1998 và khủng hoảng tài chính 

toàn cầu năm 2008. 

Hình 3 giới thiệu giá trị phát hành và giá trị vốn hóa thị trường của trái 

phiếu doanh nghiệp trả lãi định kỳ không đảm bảo tại Nhật Bản. Dễ dàng nhận 

thấy thời điểm năm 1998 và năm 2008, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát 

hành tăng đột biến. Tuy nhiên giá trị vốn hóa thị trường của trái phiếu doanh 

nghiệp Nhật Bản duy trì xu thế tăng nhẹ qua các năm, tuy có giảm nhẹ tại thời 

điểm 2006.  
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Tuy nhiên, giá trị vốn huy động từ phát hành Trái phiếu của các doanh 

nghiệp Nhật Bản còn rất khiêm tốn (4,7% so với con số 14,2% trên thị trường 

Mỹ). Phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản huy động vốn từ các cổ đông 

(49,3%), sau đó là các khoản vay từ Ngân hàng (25,3%) và các khoản vay 

thương mại đên từ các nhà cung cấp/ đối tác (10,2%). Chỉ 4,7% số vốn huy động 

được đến từ phát hành trái phiếu. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Nhật Bản vẫn là một thị trường nhỏ so 

với các thị trường Mỹ (US) và thị trường Eurobond. Mặc dù nhiều loại công ty 

đã chủ động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ và châu Âu (thị trường 

Eurobond), việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nhật Bản vẫn còn hạn chế 

lớn đối với: (i) Các công ty được xếp hạng tương đối trong các ngành cụ thể, 

bao gồm ngân hàng, điện lực, các hãng viễn thông, các công ty Tập đoàn Đường 

sắt Nhật Bản, và các công ty cho thuê và tài chính; và (ii) Trái phiếu của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (SME) được phát hành và bảo lãnh bởi (các) ngân hàng trong 

khi tận dụng khung pháp lý được gọi là Phát hành Tư nhân cho các Tổ chức đầu 

tư đủ điều kiện. (Số lượng đáng kể các đợt phát hành nhỏ đã được các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thực hiện). Có rất nhiều yếu tố phức tạp đằng sau quy mô 

nhỏ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Nhật Bản. Đối với những người 

bắt đầu, nhiều nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp cho đến khi mua lại, 

làm hạn chế tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và hạn chế 

quy mô của thị trường thứ cấp. 
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Hình 3: Giá trị phát hành và Giá trị vốn hóa thị trường của Trái phiếu Doanh 

nghiệp Nhật Bản giai đoạn 1990-2016 
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Vào những giai đoạn trước đây, các doanh nghiệp Nhật Bản coi việc phát 

hành trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài là một kênh huy động vốn hấp dẫn, tuy 

nhiên sau đó do việc nới lỏng các quy định về phát hành trái phiếu chuyển đổi 

cùng với xu thế giảm lãi suất trên thị trường trong nước, các doanh nghiệp Nhật 

Bản lại chuyển sang phát hành trái phiếu chuyển đổi trên thị trường nội địa. 

Những năm 90 của thế kỷ trước, lãi suất ngân hàng ở Nhật Bản đã giảm 

xuống mức thấp khiến cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức rút vốn khỏi ngân 

hàng và đầu tư vào TTTP. Hầu hết các đợt phát hành TPDN đều có lãi suất cố 

định với thời hạn 3 - 5 năm, hoặc một số doanh nghiệp lớn kéo dài thời hạn trái 

phiếu lên đến 10 - 20 năm. 

Tổng giá trị TPDN đã phát hành trên TTTP Nhật Bản đạt 6,95 nghìn tỷ 

Yên vào năm 1995 và tăng lên 10 nghìn tỷ Yên vào năm 1996. Khối lượng 

TPDN lưu hành trên thị trường Nhật Bản tăng lên đáng kể ở mức 773,97 tỷ đô la 

Mỹ (USD) vào năm 2007. 

3.2. Lãi suất 

Theo đánh giá của Standard & Poor’s, trong giai đoạn từ 1997 tới 2015, 

hạn mức tín nhiệm của Nhật Bản có xu hướng sụt giảm rõ rệt.  Biến động lãi 

suất tại Nhật Bản là khá rõ rệt. Trong thời gian dài Nhật Bản duy trì mức lãi suất 

rất thấp. Giai đoạn 1992-2017 ghi nhận mức lãi suất giảm sút rất lớn, đặc biệt là 

giai đoạn 1998-1999 – sau cuộc khủng hoảng năm 1997 và giai đoạn 2003-2004. 

Tháng 1/2016, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuyên bố hạ lãi suất cơ 

bản đồng Yên về dưới 0% [Hình 8]. 

Việc áp dụng chính sách lãi suất âm đã ngay lập tức tác động đến thị 

trường tài chính tiền tệ của Nhật Bản và thị trường trái phiếu là một trong những 

kênh chịu tác động mạnh nhất khi ảnh hưởng đến động lực nắm giữ trái phiếu 

chính phủ của các ngân hàng tại quốc gia này. 

Lợi tức trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm, ở mức 0,22% vào 

ngày trước thời điểm công bố đã ngay lập tức giảm mạnh xuống mức thấp lịch sử 

0,06% và hiện đang ở mức âm. Lợi tức của các trái phiếu ngắn hạn dưới 8 năm 

cũng đã rơi xuống mức âm. Rõ ràng tác động đối với thị trường là rất đáng kể.  

Khoảng 70% trái phiếu Chính phủ Nhật đang lưu hành hiện có mức lợi suất 

bằng hoặc dưới 0%, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư phải trả lãi để được cho 
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Tokyo vay nợ. Đẩy đường cong lợi suất xuống để giảm chi phí đi vay và khuyến 

khích hoạt động cho vay là mục đích của chính sách mới. 

Thực tế hiện nay, các nhà giao dịch trái phiếu tại Nhật Bản sẽ mua một 

lượng lớn các trái phiếu lãi suất âm từ chính phủ và sau đó đó bán chúng cho 

BoJ với lãi suất còn âm hơn nữa, để nhận được mức chênh lệch. 

Vậy thực sự chính BoJ mới là người in tiền để tài trợ cho thâm hụt của 

chính phủ chứ không còn là người cho vay trên thị trường. Hay nói cách khác, 

chính BoJ đang trả lãi cho chính phủ Nhật Bản thông qua cơ chế lãi suất âm và 

làm méo mó thị trường trái phiếu Nhật Bản. 

Lượng trái phiếu do các ngân hàng Nhật nắm giữ đã giảm khoảng 43% kể 

từ thời điểm năm 2013 khi BoJ thực hiện chính sách nới lỏng định lượng thông 

qua việc mua lại các trái phiếu. Sau khi chính sách lãi suất âm áp dụng, lượng 

trái phiếu còn giảm mạnh hơn. 

Cụ thể, số lượng trái phiếu chính phủ Nhật do các ngân hàng nắm giữ đã 

giảm 5,5% trong tháng 4 vừa qua so với 1 tháng trước đó, mức giảm mạnh nhất 

kể từ tháng 6/2013. Tính đến thời điểm hết tháng 4/2016, quy mô thị trường trái 

phiếu Nhật hiện ở mức 94,7 nghìn tỷ yên (tương đương 887 tỷ USD), mức thấp 

nhất kể từ tháng 12/2008. 

Với việc nhu cầu đi vay và tiêu dùng của các hộ gia đình và doanh nghiệp 

vẫn đang ở mức yếu, lượng tiền dư thừa trong nền kinh tế trong thực tế lại quay 

trở về tài khoản của NHTW. Điều này đồng nghĩa với việc trong thực tế lượng 

tín dụng cung ứng ra nền kinh tế hầu như không tăng thêm và hiện vẫn đang ở 

mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. 

3.3. Nhà đầu tư 

Số liệu thống kê từ NICMR (2018) cho thấy những người nắm giữ trái 

phiếu doanh nghiệp chính tại Nhật Bản là các ngân hàng (chiếm 39.9%), tiếp 

theo là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí (chiếm 25,8%). 14,8% trái phiếu 

được nắm giữ bởi Chính phủ và BOJ trong khi đó gần 20% 3trái phiếu được 

nắm giữ bởi các hộ gia đình (chiếm 9,7%), các doanh nghiệp (chiếm 3,0%), các 

quỹ tương hỗ (chiếm 2,4%) và các nhà đầu tư khác (chiếm 4,3%). 
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3.4. Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thị trường 

Thị trường trái phiếu Nhật Bản cũng bao gồm thị trường Sơ cấp và thị 

trường thứ cấp. Trên thị trường sơ cấp, Nhật Bản đặc biệt chú trọng tới vai trò 

của “những thành phần đặc biệt tham gia thị trường” (Market Special 

Participants). Vai trò của họ được thể hiện ở nghĩa vụ: (i) Phải chào mua ít nhất 

4% giá trị phát hành tại mức giá hợp lý của mỗi phiên đấu giá; (ii) Phải mua và 

bảo lãnh phát hành ít nhất 0,5% giá trị phát hành đối với kỳ hạn ngắn và 1% giá 

trị phát hành đối với kỳ hạn dài; (iii) Tạo ra tính thanh khoản trên thị trường thứ 

cấp. Bên cạnh đó, “Những thành phần đặc biệt tham gia thị trường” (Market 

Special Participants) phải có nghĩa vụ: (i) Báo cáo cho Bộ tài chính các thông tin 

liên quan đến thị trường trái phiếu chính phủ Nhật bản và các giao dịch liên 

quan; (ii) Tham gia vào các cuộc họp để trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính về các 

Chính sách quản lý Trái phiếu chính phủ Nhật Bản.  

Trái phiếu được giao dịch trên thị trường thứ cấp thông qua thị trường OTC 

và hệ thống giao dịch tập trung. Đặc biệt, các nhà đầu tư chuyên nghiệp giao 

dịch qua thị trường tập trung Tokyo được thực hiện thông qua hệ thống TOKYO 

PRO-BOND, kể từ tháng 5 năm 2011. TOKYO PRO-BOND được dành cho 

những nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn, nên cũng có những linh hoạt về quy định 

quản lý trong việc áp dụng chuẩn mực kế toán và các ngôn ngữ công bố thông 

tin. Cụ thể, ở góc độ nhà đầu tư, TOKYO PRO-BOND giúp làm tăng cơ hội đầu 

tư và cho phép truy cập/tham khảo các tài liệu công bố bằng tiêng Anh. Dưới 

góc độ đơn vị phát hành, TOKYO PRO-BOND có những yêu cầu cụ thể về 

minh mạch thông tin nhưng cho phép quy trình xử lý thông tin nhanh hơn. Đối 

với các nhà phát hành EUROBOND tại Nhật Bản, hệ thống này tương tự như hệ 

thống EUROBOND, nên việc tiếp cận và sử dụng khá đơn giản. Ngoài ra, hệ 

thống cho phép phát hành Trái phiếu bằng ngoại tệ. Đối với những tổ chức phát 

hành Trái phiếu Samurai, toàn bộ tài liệu của hệ thống là tiếng Anh và hệ thống 

chấp nhận các tiêu chuẩn kế toán tài chính của Mỹ như US_GAAP và IFRS. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Phân tích trên cho thấy tính thanh khoản của thị trường TPDN thấp chủ yếu 

là do các nguyên nhân liên quan tới sự cạnh tranh của nhiều kênh đầu tư sinh lời 

nhanh và phát triển nóng như bất động sản, chứng khoán cũng như sự hạn chế 

của hệ thống văn bản pháp luật, và đặc biệt là việc thiếu các tổ chức định giá, 
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xếp hạng uy tín và các tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành chuyên nghiệp, các 

nhà tạo lập thị trường. Trên cơ sở kinh nghiệm của Nhật Bản, dể phát triển thị 

trường TPDN Việt Nam trong thời gian tới, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 

như sau: 

Thứ nhất, tăng cường tính minh bạch. Phải xây dựng một phương án phát 

triển thị trường TPDN, theo đó phải tăng cường tính minh bạch cũng như thúc 

đẩy tính thanh khoản cho thị trường, tăng cường huy động vốn cho thị trường 

tập trung. Bên cạnh đó, gắn liền với quá trình tái cấu trúc thị trường chứng 

khoán để có giải pháp phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam, cải cách phát 

hành, phát triển hệ thống nền tảng thị trường, đặc biệt là hệ thống thông tin. Các 

vấn đề pháp lý, cơ chế chính sách, định giá, định mức tín nhiệm phải có lộ trình 

áp dụng, tham khảo nền tảng thị trường trái phiếu mà các nước ASEAN đang 

hướng tới...  

Kinh nghiệm của Nhật Bản đã chỉ ra vai trò quan trọng của việc đơn giản 

hoá quy trình và đa dạng hoá sản phẩm. Quy trình giao dịch Trái phiếu của Nhật 

Bản khá rõ ràng và hiện đại. Các sản phẩm trái phiếu của Nhật Bản rất đa dạng 

với nhiều loại trái phiếu như đã phân tích ở trên và đến từ rất nhiều loại hình 

doanh nghiệp. Tính đa dạng của hàng hóa và tính đơn giản của quy trình là yếu 

tố rất quan trọng, góp phần khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường, tăng 

tính thanh khoản và hiệu quả giao dịch. Đặc biệt, tính đa dạng còn được đề cập tới 

nội dung liên quan tới phương pháp quản lý tài sản cho các nhà đầu tư, cũng như 

cho phép những người tham gia thị trường Nhật Bản tận dụng nguồn nhân lực và 

kỹ năng phân tích thông tin do các tổ chức tài chính Nhật Bản nắm giữ. 

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 

2020, có đề cập giải pháp tăng cung hàng hóa cho thị trường cũng như cải thiện 

chất lượng nguồn cung thông qua áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về 

công bố thông tin, quản trị công ty và xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Các 

giải pháp cụ thể bao gồm: (i) Xây dựng cơ chế công bố thông tin của công ty đại 

chúng dựa trên quy mô và tính đại chúng. Trong thời gian tới cần có quy định 

bắt buộc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng phải được xếp 

hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thị trường, (ii) Từng 

bước hoàn thiện các văn bản hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế 

(IAS), chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán đối 

với công ty đại chúng, (iii) Hướng dẫn doanh nghiệp từng bước áp dụng thông lệ 
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quốc tế về  quản trị công ty và quản trị rủi ro, xây dựng các quy định và chế tài 

bảo vệ nhà đầu tư tối thiểu. 

Thứ hai, khuyến khích và tạo thuận lợi cho sự ra đời, phát triển của các 

công ty định mức tín nhiệm cho tất cả các đợt phát hành TPDN. Hệ thống các 

công ty định mức tín nhiệm uy tín sẽ giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về 

doanh nghiệp phát hành và là căn cứ để các tổ chức tín dụng đánh giá việc mở 

rộng cho vay. Việc sử dụng công cụ xếp hạng tín nhiệm ở nhiều nước trên thế 

giới đã trở thành thông dụng và thông lệ nhằm xóa đi khoảng cách thông tin 

giữa các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh. Để đảm bảo tính minh bạch cho thị 

trường mua bán nợ đặc biệt liên quan tới quy trình định giá các khoản nợ cần có 

sự tham gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt là các công ty xếp hạng 

tín nhiệm trong nước vì kết quả đánh giá xếp hạng do các công ty nước ngoài 

cung cấp có thể không giúp ích gì nhiều do hạn chế của dữ liệu thông tin.  

Do đó cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho sự hình thành và hoạt 

động của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm.Những quy định này sẽ là cơ sở pháp 

lý cơ bản nhất để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực xếp hạng 

tín nhiệm, đồng thời định ra hướng đi đúng cho các hành vi xử sự của cá nhân, 

tổ chức liên quan trong khuôn khổ mà pháp luật quy định. Mặt khác, phải có sự 

dung hòa tính chất hấp dẫn về mặt kinh tế và tính an toàn pháp lý của hoạt động 

này để đảm sự điều chỉnh của pháp luật là hiệu quả và thúc đẩy hoạt động xếp 

hạng tín nhiệm hướng tới đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển của thị 

trường cũng như sự phát triển lâu dài của hoạt động định mức tín nhiệm. Ngoài 

ra, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, nên cần tự hoạch 

định lộ trình để tiến tới xây dựng được các quy định về đinh mức tín nhiệm theo 

tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp chuẩn mực quốc tế. 

Thứ ba, đa dạng hóa các nhà đầu tư và khuyến khích phát triển các nhà tạo 

lập thị trường trên thị trường TPDN.Kinh nghiệm của Nhật Bản cho cho thấy 

vai trò rất quan trọng của “những thành phần đặc biệt tham gia thị trường” 

(Market Special Participants) trên thị trường sơ cấp. Vai trò của họ được thể 

hiện ở nghĩa vụ: (i) Phải chào mua ít nhất 4% giá trị phát hành tại mức giá hợp 

lý của mỗi phiên đấu giá; (ii) Phải mua và bảo lãnh phát hành ít nhất 0,5% giá trị 

phát hành đối với kỳ hạn ngắn và 1% giá trị phát hành đối với kỳ hạn dài; (iii) 

Tạo ra tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Tại Nhật Bản, đây là thành phần 



130 

hết sức quan trọng đảm bảo tính thanh khoản của cả thị trường sơ cấp và thị 

trường thứ cấp. 

Hiện nay các đợt phát hành TPDN tại Việt Nam chủ yếu là phát hành riêng 

lẻ và các nhà đầu tư tham gia thị trường chủ yếu là các tổ chức như các ngân 

hàng thương mại, các công ty chứng khoán… Rất ít các nhà đầu tư cá nhân tham 

gia vào thị trường TPDN, cũng bởi tính thanh khoản kém của thị trường. Trong 

bối cảnh hiện nay, vai trò của các nhà tạo lập thị trường là rất lớn. Chính các nhà 

tạo lập thị trường sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì tính thanh khoản của 

TPDN, tăng khả năng giao dịch và qua đó thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn. Vì 

vậy, nên có chính sách khuyến khích phát triển các nhà tạo lập thị trường thông 

qua việc quy định những quyền lợi hấp dẫn hơn dành cho nhóm đối tượng này.  

Thứ tư,tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các tổ chức bảo lãnh phát 

hành, đồng thời quản lý chặt chẽ để hạn chế các tổ chức phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp không đủ chất lượng.Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt 

Nam hiện còn quá nhỏ, có rấ ít trái phiếu của các doanh nghiệp được giao dịch 

và niêm yết thị trường. Các cơ quan quản lý cần đóng vai trò quan trọng trong 

việc giám sát, nâng cao tính minh bạch của các tổ chức phát hành, bảo vệ lợi ích 

cho nhà đầu tư. Các tổ chức tư vấn  phát hành cũng cần làm việc chặt chẽ với tổ 

chức phát hành trong việc chuẩn hóa hồ sơ trái phiếu, tiếp cận dần với các chuẩn 

mực quốc tế tránh những rủi ro không đáng đó. Như vậy, chúng ta mới có thể 

khuyến khích sự tham gia sâu rộng của các nhà đầu tư nhằm phát triển thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Thứ năm, khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị 

trường khu vực và quốc tế như thị trường vốn ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia sáng kiến phát triển thị 

trường trái phiếu Châu Á (ABMI), phát hành TPDN ra thị trường quốc tế là một 

hướng đi phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động trong nguồn vốn huy 

động, không bị lệ thuộc vào tín dụng xuất khẩu hay tín dụng ngân hàng…Muốn 

thực hiện được điều này, các doanh nghiệp Việt Nam phải có được sự tin tưởng 

của các nhà đầu tư quốc tế về hiệu quả sử dụng vốn. Các doanh nghiệp phải 

chứng minh được năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của mình cũng 

như tăng tính công khai, minh bạch tài chính và được các tổ chức xếp hạng tín 

nhiệm uy tin trên Thế giới đánh giá cao. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp Việt 
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Nam cần lưu ý tới hoạt động nâgn cao trình độ quản trị công ty theo hướng 

chuẩn mực quốc tế. 
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PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH VĨ MÔ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19: 

NHÌN TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

TS. Phạm Thái Bình 

 PGS.TS Diệp Gia Luật 

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Giới thiệu 

Tính đến thời điểm 09/2021, hầu như tất cả quốc gia trên thế giới đã trải 

qua gần hai năm đối phó với đại dịch cúm SARS-Cov-2 (COVID-19) trên nhiều 

phương diện và cấp độ khác nhau. Từ những ca nhiễm virus đầu tiên được ghi 

nhận ở thành phố Vũ Hán thuộc Trung Quốc vào cuối năm 2019, chủng cúm có 

độc lực mạnh này đã nhanh chóng lây lan khắp toàn cầu chỉ trong 3 tháng sau 

đó. Đến ngày 11/03/2021,19 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch cúm 

COVID-19 là đại dịch toàn cầu và khuyến nghị các quốc gia cùng hợp tác thực 

hiện các biện pháp y tế phòng dịch nghiêm ngặt và phát triển vaccine. 

So sánh với hai dịch cúm SARS và MERS xảy ra vào đầu thế kỷ 21 thì đại 

dịch COVID-19 vượt xa về mức độ lây nhiễm và số bệnh nhân tử vong trực tiếp 

và gián tiếp do mắc phải virus (xem Bảng 1).20  

Bệnh 

nhân 
SARS MERS COVID-19 

 Toàn cầu Toàn cầu Châu Âu Bắc Mỹ Châu Á Việt Nam 

Giai đoạn 
2002 – 

2003 

2012 – hiện 

tại 
2019 – hiện tại 

Nhiễm 8,098 2,574 57.22M 51.56M 74.25M 0.70M 

Tử vong 774 886 1.25M 1.21M 1.10M 17.7K 

Ghi chú: hậu tố M và K là viết tắt của triệu và ngàn. 

Bảng 1: Thống kê cơ bản về các dịch cúm trong Thế kỷ 21 

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, 03/2021 – 12/2021,21 hầu hết các quốc 

gia đều thực thực thi các chính sách khẩn cấp ở mức độ cao nhất để ngăn ngừa 

 
19 https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19  
20 Nguồn trích xuất từ Worldometers (www.worldmeters.info), CDC US (www.cdc.gov) và WHO 

(www.who.int) 
21 Mỹ và các quốc gia EU bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine từ tháng 01 năm 2021 và đồng thời 

nới lỏng và giảm bớt các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội. 

https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
http://www.worldmeters.info/
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/


134 

lây nhiễm, giảm sức ép lên hệ thống y tế công cộng, hạn chế tử vong và bảo vệ 

sinh kế. Đặc điểm chung của các chính sách này là nghiêm ngặt giãn cách xã hội 

trên phạm vi toàn quốc, cấm tụ tập đông người ở không gian công cộng, tạm 

ngưng hoạt động du lịch và các ngành nghề dịch vụ có tiếp xúc trực tiếp, đóng 

cửa trường học, hạn chế tối đa hoạt động vận chuyển người nội địa và xuyên 

biên giới, và chỉ cho phép duy trì việc sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thiết 

yếu hoặc duy trì sản xuất nói chung ở mức thấp. 

 

1. Ghi chú: EAP (Đông Á và Thái Bình Dương, loại trừ các quốc 

gia có thu nhập cao); EMU (Khu vực đồng Euro); TLA (Châu Mỹ 

Latin và Caribbean); OED (OECD); USA (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ); 

WLD (World).   

Hình 1: Tăng trưởng GDP các khu vực kinh tế, % so với năm liền kề 

 Việc áp dụng các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19 đã tổn hại 

lớn đến tăng trưởng kinh tế, việc làm và giáo dục.22 Trên phạm vi toàn cầu, ước 

tính mất mát thu nhập hệ quả trực tiếp từ đại dịch còn cao hơn cả giai đoạn 

khủng hoảng tài chính 2008 – 2009 (minh hoạ ở Hình 1). Cụ thể, năm 2020, khu 

vực kinh tế năng động Châu Á – Thái Bình Dương23 chỉ đạt mức tăng trưởng 

dương 1%, dù trong giai đoạn 2008 – 2009 khu vực này vẫn duy trì mức tăng 

trưởng ấn tượng 7%; kinh tế toàn cầu, Mỹ và khối OECD đã tăng trưởng âm từ 

3.5% – 4.7%; khu vực đồng Euro ghi nhận mức mất mát kỷ lục 6.7%, cao nhất 

 
22 Những tổn thất kinh tế vượt xa những dự báo ban đầu đối với cả hai kịch bản diễn tiến đại dịch ở mức thấp và 

trung bình. Ở một số quốc gia tổn thất kinh tế cao hơn mức ước tính cho kịch bản xấu nhất (McKibbin và 

Fernando, 2021). 
23 Không bao gồm các quốc gia thuộc nhóm High-income (thu nhập cao). 
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kể từ sau Đệ nhị thế chiến; các nền kinh tế thuộc vùng Châu Mỹ Latin và 

Caribbean cũng mất thu nhập nghiêm trọng đến hơn 6% so với năm liền kề 

trước đại dịch. 

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của cú sốc kinh tế do đại dịch COVID-19 

gây ra, trước hết là  suy giảm đột ngột tổng cầu – cầu (dù trong ngắn hạn), sau 

đó là hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ xã hội và tiêu dùng bị gián đoạn 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế đại đa số người dân, khả năng đứt gãy 

chuỗi cung ứng đe doạ sụp đổ chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng rủi ro chấm dứt 

hoạt động và phá sản của hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh 

vực chịu tác động tiêu cực trực tiếp từ các biện pháp y tế phòng dịch khẩn cấp, 

chính phủ các quốc gia trên thế giới đã triển khai nhiều gói chính sách tài khóa 

khác nhau nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khẩn cấp 

(acute phase) đóng cửa tạm thời nền kinh tế và giai đoạn phục hồi sau đại dịch 

(recovery phase). 

 

Ghi chú: Cân đối cơ bản (PBY), Cân đối tài khoá (FBY) và Cân đối 

hiệu chỉnh theo chu kỳ kinh tế (CBY) 

Hình 2: So sánh tính bền vững tài khóa (% GDP) 

Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB)24 và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)25 

cho thấy trong giai đoạn đầu của đại dịch, 03/2020 – 12/2020, các quốc gia phát 

 
24 The World Bank Fiscal Space database.  
25 IMF Fiscal Monitor database. 
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triển có tình trạng tài khóa tốt (Hình 2 thể hiện các quốc gia này có trung vị cân 

đối cơ bản và cân đối tài khoá dương vào năm 2019 và Hình 3 đồng thời minh 

hoạ độ lớn tính theo tỉ lệ phần trăm GDP các gói tài khoá này) đã thực hiện các 

gói hỗ trợ và trợ cấp tài chính diện rộng lớn, với tổng giá trị lên đến trên 10% 

GDP 2020, đến mọi đối tượng lao động, hộ gia đình và doanh nghiệp. Và các 

quốc gia này có khuynh hướng tận dụng khả năng vay nợ với lãi suất thấp để 

duy trì và mở rộng các khoản trợ cấp nhằm đạt được các mục tiêu khôi phục 

kinh tế trung hạn (Hudson và cộng sự, 2021; Romer, 2021). 

Trái lại, đối với các quốc gia đang phát triển và thu nhập thấp (EMDEs), 

khả năng thực hiện chính sách mở rộng tài khoá bị giới hạn đáng kể do tình 

trạng thâm hụt tương đối bền vững cân đối cơ bản và cân đối tài chính kể từ sau 

khủng hoảng tài chính 2008. Vì thế các phạm vi gói hỗ trợ tài chính ở các quốc 

gia EMDEs nhìn chung nhỏ hơn và hẹp hơn, dao động trong khoảng 2.5 – 5% 

GDP năm 2020. Dù vậy trên bình diện toàn cầu Hudson và cộng sự (2021) đánh 

giá những chính sách tài khóa và kích thích kinh tế hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp ứng phó đại dịch của các chính phủ là lớn nhất trong thời kỳ hòa bình kể 

từ 1945. 

 

Nguồn: IMF Fiscal Monitor data (% GDP năm 2020) 

Hình 3: Chi tiêu bổ sung và miễn giảm thu ngân sách đối phó đại dịch 

COVID-19 



137 

Với mục tiêu tổng kết phản ứng chính sách ứng phó đại dịch và đánh giá 

kết quả kinh tế vĩ mô (dự kiến) đạt được của các quốc gia có trình độ tương 

đồng và cao hơn Việt Nam, nghiên cứu này lược khảo các chính sách hỗn hợp – 

tài khóa và tiền tệ – đã và đang thực hiện trong hai năm 2020 và 2021, đúc rút 

các kinh nghiệm quốc tế từ đó gợi suy những chính sách phù hợp cho chiến lược 

hồi phục kinh tế và thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Phần tiếp theo sẽ 

trình bày rút gọn một số nghiên cứu về tác động kinh tế vĩ mô của chính sách tài 

khoá và tiền tệ. Nghiên cứu tiếp tục với thảo luận so sánh phản ứng tài khoá và 

tiền tệ ứng phó đại dịch COVID-19 của nhóm các quốc gia phát triển và khu vực 

ASEAN. Phần cuối là kết luận và các gợi ý chính sách. 

2. Chính sách hỗn hợp (policy mix) ứng phó khủng hoảng kinh tế 

Chính sách tài khoá được xem là công cụ hữu hiệu của Chính phủ (CP) 

thực hiện điều tiết vĩ mô bên cạnh chính sách tiền tệ được điều hành bởi Ngân 

hàng Trung ương (NHTW). Trong giai đoạn nền kinh tế bị trì trệ hoặc suy thoái, 

việc thực hiện chính sách tài khoá tối ưu – bằng các biện pháp tăng chi tiêu và 

đầu tư công, trợ cấp trực tiếp người lao động, nhóm cư dân yếu thế, và miễn 

giảm hoặc giãn thuế – có tác dụng kích thích tăng trưởng và kéo đẩy sản lượng 

kinh tế về lại điểm cân bằng tiềm năng do làm tăng tổng cầu và khôi phục niềm 

tin tiêu dùng. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế trên phạm vi khu vực hay toàn 

cầu, chính sách tài khoá, tuy nhiên, cần được các chính phủ triển khai kịp thời, 

đủ lớn, đa dạng, có thể dự báo, hợp tác đồng thời và bền vững (Spilimbergo và 

cộng sự, 2009; Auerbach và cộng sự, 2010; Ramey, 2019; Blanchard, 2019; 

Blanchard và cộng sự 2021; Chudik và cộng sự, 2021; và Romer, 2021). 

Bài học từ các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây cho thấy, chính sách 

kích thích tiền tệ đơn thuần dựa trên điều chỉnh lãi suất26 có thể không mang lại 

hiệu quả do ràng buộc giới hạn dưới hiệu dụng, effective lower bound hay 

ELB,27 (Forbes, 2018; Bartsch và cộng sự, 2019) và những nguy cơ bất ổn vĩ mô 

tiềm ẩn do kích thích lạm phát trong ngắn hạn (Mishkin, 2009), đặc biệt đối với 

các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển trong đó có Việt nam 

(Bhattacharya, 2014; Pham và Sala, 2020; Ngoc, 2020). Vì thế, phản ứng chính 

 
26 Có nhiều bằng chứng cho thấy NHTW áp dụng qui tắc Taylor trong điều hành lãi suất cơ bản (Taylor, 2000; ; 

Woodford, 2001; Orphanides, 2003, 2010; Moura và Carvallo, 2010). 
27 Effective lower bound có thể âm, bằng không, hoặc lớn hơn không. Khi lãi suất điều hành chạm mức ELB thì 

việc giảm thêm lãi suất không còn tác dụng hỗ trợ tăng trưởng mà thậm chí còn phản tác dụng. 
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sách kết hợp (policy mix) đồng thời giữa chính sách tiền tệ thận trọng chủ động 

và kích thích tài khóa được nhiều kinh tế gia ủng hộ để ứng phó suy thoái kinh 

tế (Davig and Leeper, 2011; Bartsch và cộng sự, 2019; Blanchard và cộng sự, 

2021), đặc biệt là đối với cuộc khủng hoảng kép về y tế và kinh tế do virus cúm 

SARS-Cov-2 hiện tại. 

Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính sách điều tiết vĩ mô về 

tiền tệ và tài khoá ở hầu hết các quốc gia trên thế giới lần lượt tập trung vào hai 

khía cạnh: ổn định lạm phát và ổn định tăng trưởng (kéo hay đẩy sản lượng thực 

về sản lượng tiềm năng). Khi nền kinh tế tăng trưởng trì trệ (nóng) hoặc giảm 

phát (lạm phát) thì NHTW giảm (tăng) lãi suất – đồng nghĩa với với giảm (tăng) 

chi phí vốn – ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của hộ gia đình và doanh nghiệp, 

và NHTW còn có thể tinh chỉnh chính sách tiền tệ một cách linh hoạt bằng cách 

bơm (hút) lượng cung tiền thông qua hoạt động thị trường mở. Bên cạnh đó, đối 

với các nền kinh tế có cơ chế tỷ giá cố định hoặc neo vào một ngoại tệ mạnh, thì 

NHTW có thể can thiệp vào tỷ giá hối đoái khi cần thiết giảm sức ép lạm phát 

hoặc thâm hụt vãng lai nghiêm trọng đe doạ đến khả năng thanh toán quốc tế. 

Tuy nhiên, phá giá đồng tiền chủ động và thường xuyên sẽ tổn hại đến uy tín 

quốc gia và gia tăng nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ. 

Công cụ lãi suất của NHTW, lãi suất điều hành (policy rate), có giới hạn 

dưới hiệu dụng (ELB) tiệm cận 0% (ZLB) hoặc, về mặc lý thuyết, có thể âm cho 

những kỳ hạn ngắn. Vì thế nếu NHTW đã giảm lãi suất điều hành về gần ELB 

mà nền kinh tế vẫn trong tình trạng suy thoái hoặc tổng cầu tăng trưởng yếu ớt 

do hệ thống tài chính bị suy yếu thì khi đó không gian chính sách tiền tệ truyền 

thống (conventional monetary policy) đã hết. Trong khủng hoảng tài chính 

2008, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và NHTW Châu Âu đã nhanh chóng đưa 

lãi suất điều hành về gần 0% hoặc âm đồng thời thực hiện chương trình nới lỏng 

định lượng mua lại nhiều tài sản rủi ro khác nhau của Chính phủ và doanh 

nghiệp nhằm duy trì và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế; cung cấp vốn dài 

hạn giá rẻ cho hệ thống ngân hàng nhằm giảm chi phí vay trung dài hạn cho 

doanh nghiệp để kích thích đầu tư; truyền thông định hướng chính sách tiền tệ 

dài hạn đến công chúng để củng cố niềm tin tiêu dùng và giảm biến động thị 

trường tài chính. Tập hợp các biện pháp được thực hiện nêu trên được gọi là 

chính sách tiền tệ phi truyền thống (unconventional monetary policy, UMP). 

Tuy nhiên, đối với nhiều quốc gia đang phát triển dù có mức tăng trưởng trung 
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bình khá cao nhưng hệ thống tài chính dễ bị tổn thương bởi các cú sốc vĩ mô và 

tiền tệ thì tiếp cận chính sách tiền tệ phi truyền thống không được xem hiệu quả 

do giới hạn về nguồn lực và khả năng hấp thụ của nền kinh tế (Morgan, 2009).28 

Chính sách tài khoá chủ động (discretionary fiscal policy) nghịch chu kỳ 

kinh tế, từng không nhận được nhiều sự chú ý từ các nhà hoạch định chính sách 

trong hai thập niên cuối của thế kỷ 20 (Auerbach và cộng sự, 2009), đã trở thành 

một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng của các chính phủ trong hơn một thập 

niên gần đây. Điều thú vị là, trong suốt một thời gian dài các nhà kinh tế học 

dường như ít quan tâm về tác động truyền dẫn của chính sách tài khoá cho đến 

khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới (Ramey, 2019). Đối với nước Mỹ, nơi 

khởi nguồn khủng hoảng tài chính 2008, các nghiên cứu chỉ ra nếu chính sách 

tài khoá chủ động không được thực thi thì sản lượng nền kinh tế tiếp tục thu hẹp 

đến đầu 2010 và chỉ hồi phục trở lại mức sản lượng trước khủng hoảng vào Quý 

2 năm 2012, nhưng thực tế là nền kinh tế Mỹ đã hồi phục sớm 1 năm (Blinder 

and Zandi, 2015; Schanzenbach và cộng sự, 2016).  

Các chương trình tài khoá kích thích tăng trưởng có thể được thực hiện 

dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: tăng chi tiêu và đầu tư công, trợ cấp 

và hỗ trợ trực tiếp người lao động và doanh nghiệp, miễn giảm và hoãn thuế. 

Tuy nhiên, tác động đến sản lượng kinh tế của một đồng chi tiêu công tăng 

thêm, hay trợ cấp và cắt giảm thuế về mặt lý thuyết và thực chứng là có thể khác 

một và khác nhau. Kinh tế gia Valeria Ramey nhận định “tác động của thay đổi 

chi tiêu tài khoá lên sản lượng và các biến số khác của nền kinh tế có thể phụ 

thuộc vào những yếu tố sau: (i) tính lâu dài, ổn định của chính sách, (ii) loại hình 

chi tiêu hay trợ cấp, (iii) nguồn tài chính, (iv) khả năng đoán được của chính 

sách, (v) hình thức phân phối đến đối tượng thụ hưởng chính sách, (vi) phản ứng 

của chính sách tiền tệ, (vii) trạng thái nền kinh tế tại thời điểm thực hiện chính 

sách, và (viii) các đặc tính vĩ mô khác của nền kinh tế như là độ mở, cơ chế tỷ 

giá,...” (Ramey, 2019).  

Để đo lường tác động của chính sách tài khoá lên sản lượng, trong kinh tế 

học, người ta định nghĩa hệ số nhân tài khoá cơ bản như sau:29 

 
28 Ở Châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, chỉ có Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc đã thực hiện UMP ứng 

phó khủng hoảng tài chính 2008. 
29 Trên thực tế các nghiên cứu sử dụng nhiều biến thể hệ số nhân k tuỳ thuộc vào định nghĩa của và . 
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theo đó nếu hệ số nhân k > 1 thì một đồng chi tiêu công thêm tạo ra hơn 

một đồng giá trị tăng sản lượng tăng thêm. Vì thế tuỳ thuộc vào bản chất của 

một đơn vị tăng thêm chi tiêu công mà phản ứng của sản lượng ( ) có thể nhỏ 

hơn đơn vị trong ngắn hạn (cùng năm tác động) nhưng có giá trị tích luỹ lớn đơn 

vị trong trung hạn và dài hạn.30 

Nhiều nghiên cứu trong một thập niên trở lại đây cố gắng ước tính giá trị 

của k tương ứng với các hình thức chi tiêu công khác nhau ở các trạng thái (thời 

điểm) tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế. Trong phân tích meta của 

Gechert (2015), hệ số nhân chi tiêu công trung bình xấp xỉ bằng 1, cao hơn 0.3 – 

0.4 điểm so với k của chi tiêu công dưới hình thức trợ cấp hoặc cắt giảm thuế.  

Đối với đầu tư công vào hạ tầng, thì Abiad và cộng sự (2016) ước tính k 

tích luỹ dài hạn của các quốc gia phát triển dao động từ 2.2 – 2.8. Tuy nhiên, k 

đầu tư công nhỏ hơn đáng kể đối với các nền kinh tế đang phát triển, 1 – 1.3 

(Abiad và cộng sự, 2014), nhưng Phạm và Sala (2021) ước tính k tích luỹ 5 năm 

bằng 3 cho Việt Nam với mô hình cân bằng động tổng quát. 31 

Hệ số nhân k đối với thay đổi về chính sách thuế dao động trong phạm vi 

khá rộng từ -5.0 đến -0.2 tuỳ thuộc vào phương pháp tính toán và mẫu dữ liệu 

(Gechert, 2015; Ramey, 2019). Một nghiên cứu “meta” khác của Alinaghi và 

Reed (2020) tổng hợp các ước lượng tác động của thay đổi thuế suất lên tăng 

trưởng kinh tế của các quốc gia OECD cho thấy k tương đối nhỏ và có thể mang 

giá trị âm (-0.2) hoặc dương (+0.2) tuỳ thuộc mục đích tài trợ của nguồn thu 

thuế tăng thêm. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra nếu tăng thuế để tài trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng hay dự án tạo ra động lực phát triển và tích luỹ năng suất tổng hợp thì tác 

động là dương lên tăng trưởng kinh tế. 

Bên cạnh hai chính sách liên quan đến đầu tư và thuế thì chính sách trợ cấp 

trực tiếp (direct transfers) hoặc hoàn thuế đến cá nhân (người lao động) và hộ 

gia đình có tác động kích (duy trì) tổng cầu góp phần kích thích (ổn định) tăng 

trưởng kinh tế. Về mặt lý thuyết, tác động lên sản lượng của một đồng trợ cấp 

tuỳ thuộc vào hệ số tiêu thụ cận biên (MPC), tuy nhiên MPC khác nhau giữa đối 

 
30 Đối với chính sách thuế thì hệ số nhân tài khoá được định nghĩa tương tự và thay thế  bằng . 

31 Hệ số k tích luỹ được định nghĩa (Ilzetzki, Mendoza and Végh, 2013): . 
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tượng người thụ hưởng có của cải tích luỹ hay không. Trong trường hợp sau, 

người thụ hưởng có thể sử dụng toàn bộ số tiền trợ cấp mua sắm nhu yếu phẩm 

nên sẽ có MPC tiêu dùng cá nhân lớn hơn (0.67) giá trị trung bình xã hội 

(0.25).32   

Như Valerie Ramey đã nhận định, hệ số nhân tài khoá có thể thay đổi tuỳ 

thuộc vào trạng thái của nền kinh tế và nhiều nghiên cứu thực chứng cũng khẳng 

định hệ số nhân tài khoá trong giai đoạn kinh tế suy thoái lớn hơn đáng kể giá trị 

trung bình trong thời đoạn hoạt động kinh tế bình thường (Blanchard và Leigh, 

2013, 2014; Górnicka và cộng sự, 2020; Alesina và cộng sự, 2019). Một khía 

cạnh quan trọng mà đại dịch COVID-19 khác với khủng hoảng tài chính 2008 là 

chính sách phong toả, đóng cửa nhiều ngành nghề và giãn cách xã hội khiến cho 

nhu cầu tiêu dùng giảm sút nghiêm trọng đối với nhiều loại hàng hoá – dịch vụ, 

nhiều công trình hạ tầng, đầu tư công đang xây dựng buộc phải tạm dừng triển 

khai, và nhiều chương trình chi tiêu công khác cho phát triển khoa học công 

nghệ và giáo dục cũng phải tạm ngưng thực hiện (Wilson 2020, Romer, 2021). 

Nếu hoạt động kinh tế bị đóng băng thì hệ số nhân k, chẳng hạn của đầu tư công 

hoặc nghiên cứu phát triển, sẽ bằng không. Vì thế, trong năm 2020, đa số các 

quốc gia phát triển thực hiện phong toả và giãn cách xã hội nghiêm ngặt do tác 

động sớm và nặng nề nhất của đại dịch đã ghi nhận mức tăng trưởng âm. Tuy 

nhiên, các chính sách kích thích tài khoá – tiền tệ mạnh mẽ đã phát huy tác dụng 

cùng với chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 triển khai hiệu quả 

đã giúp các nền kinh tế phát triển đó sớm mở cửa lại nền kinh tế cùng, lấy lại 

động lực tăng trưởng trong năm 2021 và dự kiến khôi phục sản lượng về mức 

trước đại dịch trong năm tiếp theo (IMF, 2020, 2021). 

 
32 Hệ số nhân k của trợ cấp (transfers) = MPC / (1 – MPC). Ước lượng MPC được trích từ nghiên cứu của Parker 

và cộng sự (2013). 
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3. Phản ứng tài khoá và tiền tệ đối phó đại dịch: kinh nghiệm quốc tế 

3.1 Mỹ và Liên minh Châu Âu 

 

Hình 4: Đường cong dịch tễ của một số quốc gia phát triển 

Nước Mỹ 

Bắc Mỹ và Châu Âu là những hai khu vực kinh tế phát triển chịu tác động 

sớm và khốc liệt nhất của đại dịch virus SARS-Cov-2 trên nhiều phương diện y 

tế, kinh tế và xã hội. Tính đến hết Q3/2021, đã có hơn 123.5 triệu ca nhiễm và tử 

vong ở cả hai khu vực này. Từ tháng 03/2021, chương trình tiêm chủng vaccine 

đã được triển khai rất hiệu quả ở Mỹ, Canada, Anh và các quốc gia thuộc Liên 

minh Châu Âu nên đường cong dịch tễ đã được làm phẳng từ nửa sau Q2/2021 

(xem Hình 4), các biện pháp phòng dịch như giãn cách xã hội, đóng cửa trường 

học, hạn chế đi lại trong nước đã được gỡ bỏ gần như hoàn toàn ở các quốc gia này. 

Ở thời điểm làn sóng đầu tiên của đại dịch, 04/2020 – 06/2020, kinh tế Mỹ 

đột ngột co lại 30% với hơn 22 triệu việc làm bị mất, đẩy tỉ lệ thất nghiệp từ 

mức thấp dưới 4% lên mức cao kỷ lục 15%. Sự sụt giảm nhanh chóng của tổng 

cầu đã tác động mạnh đến mức giá tiêu dùng. Hệ quả tiếp theo của sự gián đoạn 

các hoạt động kinh tế là các điều kiện tài chính bị thắt chặt đáng kể làm suy 

giảm dòng vốn tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Hoa Kỳ.  
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Những phản ứng chính sách tài khoá và tiền tệ ứng phó đại dịch của Chính 

phủ Mỹ là chưa từng có về quy mô, phạm vi và tốc độ triển khai (Clarida và 

cộng sự, 2021). Tính đến Q2/2021, tổng giá trị các gói hỗ trợ và kích thích tài 

khoá lên đến 5.800 tỷ USD (28% GDP nước Mỹ năm 2020), riêng trong năm 

2020 là gần 3.000 tỷ USD được giải ngân. Bảng 2 cho thấy hiệu quả của giải 

pháp tài khoá “thần tốc”. Quy mô nền kinh tế Mỹ năm 2020 chỉ co hẹp 3.5% so 

với năm 2019 trong khi đó năm nền kinh tế lớn nhất Châu Âu mất trung bỉnh 

8.5% thu nhập. 

Nguồn: IMF World Economic Outlook Update July 

2021 
  

Dự báo 

  

201

9 2020 

202

1 

202

2 

Canada 1.9 –5.3 6.3 4.5 

France 1.8 –8.0 5.8 4.2 

Germany 0.6 –4.8 3.6 4.1 

Italy 0.3 –8.9 4.9 4.2 

Spain 2.0 

–

10.8 6.2 5.8 

United Kingdom 1.4 –9.8 7.0 4.8 

United States 2.2 –3.5 7.0 4.9 

Bảng 2: Tăng trưởng kinh tế trước và sau đại dịch (ước tính 08/2021) Mỹ 

và EU  

Liên minh Châu Âu 

Khác với Mỹ, các quốc gia  thuộc Liên minh Châu Âu (EU) có phản ứng 

tài khoá ở 2 mức: quốc gia và khu vực. Ngoại trừ, một vài trường hợp riêng lẻ 

chưa sử dụng đồng EUR, NHTW Châu Âu (ECB) điều hành chính sách tiền tệ 

của khối ứng phó đại dịch. Và do đặc thù chính trị của khối, phản ứng tài khoá 

chủ động của EU chậm hơn so với Mỹ, vì thế năm 2020 kinh tế khu vực 

Eurozone đã tăng trưởng -6.5% so với -3.5% của Mỹ. 

Ở cấp khu vực, Ủy ban Châu Âu (EC) cung cấp ba gói hỗ trợ tài chính 

khẩn cấp vào 4/2020 có tổng trị giá 540 tỷ EUR cho người lao động, daonh 
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nghiệp và các quốc gia thành viên. Tiếp theo, 7/2020, các lãnh đạo EU đồng ý 

cho phép EC huy động 750 tỷ EUR (theo giá cố định 2018) trên thị trường vốn 

quốc tế và phân bổ đến các quốc gia thành viên dưới hình thức tài trợ (390 tỷ 

EUR) và cho vay lại (360 tỷ EUR) để thực hiện bảy chương trình đầu tư dài hạn 

tạo động lực tăng trưởng và duy trì sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế khu 

vực. Các khoản tài trợ này đã bắt đầu giải ngân theo lộ trình nhiều năm từ 

Q3/2021 và có kỳ hạn hoàn trả toàn bộ gốc vào năm 2058. Việc EC đứng ra 

thực hiện vay quốc tế để tài trợ và cho vay lại giúp giảm chi phí vay nợ và đảm 

bào tính ổn định tài khoá của các quốc gia thành viên. 

 

Hình 5: Phản ứng chính sách tài khoá của Mỹ và một số quốc gia EU (% 

GDP 2020) 

Ở cấp quốc gia, nhóm 4 nước có nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng Euro đã 

thực hiện nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người. lao động và doanh nghiệp. 

Hình 5 cho thấy kích thích tài khoá trực tiếp (cột màu xanh) của France và Spain 

tương đương nhau, 7.5% GDP 2020. Germany có mức hỗ trợ lớn nhất, 11%, 

trong khi Italia là quốc gia chịu tác động y tế sớm nặng nề nhất đã hỗ trợ 8.5%. 

Tổng hoà chính sách tài khoá và tiền tệ dự kiến kéo khu vực đồng Euro trở lại 

mức sản lượng trước đại dịch vào năm 2022 (IMF, 2021). 

Bên cạnh đó, Hudson và cộng sự (2021) nhận định có sự khác biệt cơ bản 

giữa Mỹ và các quốc gia EU trong triển khai chính sách tài khoá và tiền tệ bởi vì 

đối tượng mục tiêu của các gói hỗ trợ tài chính tuỳ thuộc vào cấu trúc chính sách 
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an sinh xã hội. Các quốc gia EU phát triển có chính sách cho người thất nghiệp 

và trợ cấp thu nhập để duy trì mối quan hệ lao động (cơ chế ổn định tự động, 

automatic stabilizer) tốt hơn so với Mỹ nên chỉ cần mức hỗ trợ tài khoá trực tiếp 

tăng thêm nhỏ hơn để đạt được cùng mức hỗ trợ thu nhập cá nhân của quốc gia 

có cơ chế ổn định tự động yếu hơn như Mỹ. Ngược lại, các hỗ trợ tài khoá gián 

tiếp (cột màu đỏ Hình 5) thông qua các chính sách cung cấp tín dụng, tài trợ vốn 

và đảm bảo nợ được nhiều quốc gia EU vận dụng (trung bình EU là 14% GDP, 

Italia và Germany là hai quốc gia có mức tài trợ gián tiếp trên 25% GDP). 

Nhìn chung, với kinh nghiệm chính sách tích luỹ từ khủng hoảng tài chính 

2008, các quốc gia phát triển đã tận dụng cơ hội sức khoẻ tài khoá được cải 

thiện tốt trong 5 năm gần đây – thâm hụt cơ bản trung bình nhỏ hơn 2%, tỉ lệ nợ 

quốc gia ổn định và có xu hướng giảm – và khả năng cắt giảm lãi suất điều hành 

tiệm cận ELB nhưng không gây ra rủi ro lớn về lạm phát để thực hiện các chính 

sách tài khoá lớn cho mục tiêu khắc phục hậu quả kép của đại dịch và duy trì 

động lực tăng trưởng trong dài hạn. Bảng 3 tổng kết các chính sách vĩ mô của 

Mỹ , EU và một số nền kinh tế lớn của khu vực đồng Euro. 

Bảng 3: So sách chính sách tài khoá – tiền tệ ứng phó đại dịch giữa  

Mỹ và EU 

Nguồn: IMF Policy Tracker và OECD Policy Responses 

Chính 

sách 

Tài khoá Tiền tệ 

Mỹ Tổng cộng: 5,328 tỷ USD (25.5% 

GDP 2020) 

 

- 690 tỷ USD: chi tiêu cho chăm sóc 

sức khoẻ, khu vực y tế, vaccine; 

 

- 4,638 tỷ USD: chi tiêu công và miễn 

giảm số thu thuế bao gồm: đạo luật 

CARES hỗ trợ an sinh do tác động 

đại dịch (1512 tỷ), đạo luật PPPHCE 

hỗ trợ thanh toán cho DNVVN (384 

tỷ), đạo luật CA hỗ trợ hộ gia đình và 

doanh nghiệp (796 tỷ), kế hoạch giải 

cứu nước Mỹ (1647 tỷ), miễn giảm 

thu ngân sách (378 tỷ); 

 

- Hỗ trợ thanh khoản một số lĩnh vực 

- Cắt LS điều hành 1.5% về mức 

thấp tiệm cận ZLB, 0 – 0.25%/năm 

từ 3/3/2020; 

 

- Định hướng chính sách LS tương 

lai bằng những phát biểu giữ 

nguyên LS điều hành thấp cho đến 

khi lạm phát đạt muc tiêu 2% và thị 

trường lao động phục hổi; 

 

- Mua lại 2,700 tỷ USD tài sản rủi 

ro (trái phiếu chính phủ và chứng 

khoán đảm bảo bằng bất động sản 

nhà ở) trong khoảng thời gian 

3/2020 – 12/2020; 

 

- Khôi phục chương trình cho vay 
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chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nghiệp 

nằm trong gói CARES (56 tỷ); 

 

- Đảm bảo mua lại nợ của doanh 

nghiệp nằm trong gói CARES (454 

tỷ). 

LS thấp, 0.25%/năm, kỳ hạn 90 

ngày cho 24 tổ chức tài chính lớn; 

 

- Cắt giảm LS cho vay qua đêm từ 

2.25% về 0.25% , thấp hơn so với 

thời kỳ khủng hoảng tài chín và mở 

rộng thời hạn thanh toán đến 90 

ngày; 

 

- Giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc để 

khuyến khích các ngân hàng cho 

vay; 

 

- Cho vay trực tiếp chính quyền 

quan và địa phương; 

 

- Hỗ trợ thanh khoản trái phiếu đô 

thị; 

 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

và tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận tín 

dụng; 

 

- Mở rộng kênh hoán đổi USD với 

một số NHTW. 

EU Tổng cộng: 1,193 tỷ EUR (10.8% 

GDP 2020) 

 

- 428 tỷ EUR: sáng kiến đầu tư chống 

dịch (38 tỷ), gói hồi phục Next 

Generation EU (390 tỷ). 

 

- 765 tỷ EUR: quỹ tái bảo hiểm thất 

nghiệp tạm thời cho các thành viên 

vay lại với điều khoản ưu đãi (100 

tỷ); 240 tỷ hỗ trợ chi tiêu y tế; 360 tỷ 

cho vay chương trình Next 

Generation EU; 65 tỷ hỗ trợ đảm bảo 

cho các khoản vay của DNVVN gặp 

khó khăn tài chính do đại dịch. 

- Giữ nguyên LS tái cấp vốn, cho 

vay và tiền gửi (hiệu lực từ 2019) ở 

mức 0%, 0.25% và -0.5% cho đến 

khi lạm phát tăng dần lên mức mục 

tiêu 2%; 

 

- Thực hiện chương trình mua lại 

khẩn cấp (PEPP) 750 tỷ EUR tài 

sản rủi ro của doanh nghiệp và quốc 

gia thành viên đến hết năm 2020 

(03/2020); 

 

- Mở rộng PEPP lên đến 1,350 tỷ 

EUR (06/2020), kết thúc vào 

06/2021; 

 

- Mở rộng PEPP lên đến 1,850 tỷ 

EUR, kết thúc vào 03/2022; 

 

- Mở rộng chương trình tái cấp vốn 
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cho các khoản vay dài hạn của các 

đối tác thành viên lên đến 50 – 55% 

tổng giá trị khoản vay; 

 

- Thiết lập (kích hoạt) lại các kênh 

hoán đổi tiền tệ với FED và các 

NHTW các quốc gia không sử đồng 

Euro nhằm hỗ trợ thanh khoản cho 

các khoản vay, thanh toán quốc tế. 

France

  

Tổng cộng: 604 tỷ EUR  

 

- 198.6 tỷ EUR: chi tiêu công tăng 

thêm cho y tế (21.5 tỷ), trợ cấp thu 

nhập cho người lao động, hộ kinh 

doanh, tài trợ khác,... (125.5 tỷ), miễn 

giảm thu ngân sách. 

 

- 406 tỷ EUR: hỗ trợ thanh khoản. 

- Mở rộng khả năng tiếp cận 

NHTW để tái cấp vốn cho 

DNVVN; 

 

 

Germany Tổng cộng: 1,476 tỷ EUR 

 

- 419 tỷ EUR: chi tiêu công tăng thêm 

cho y tế (45.7 tỷ), trợ cấp thu nhập 

cho người lao động, hộ kinh doanh, 

tài trợ khác,... (286 tỷ), miễn giảm thu 

ngân sách. 

 

- 1057 tỷ EUR: hỗ trợ thanh khoản. 

- Giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc do 

tác động nghịch chu kỳ kinh tế từ 

0.25% về 0%; 

 

- Ân hạn trả nợ 3 tháng cho các 

khoản vay trước 15/3/2020 nếu đối 

tượng vay bị ảnh hưởng tiêu cực 

bởi COVID-19. 

Italia  Tổng cộng: 825 tỷ EUR 

 

- 160 tỷ EUR: chi tiêu công tăng thêm 

cho y tế (11.4 tỷ), trợ cấp thu nhập 

cho người lao động, hộ kinh doanh, 

tài trợ khác,... (121 tỷ), miễn giảm thu 

ngân sách. 

 

- 665 tỷ EUR: hỗ trợ thanh khoản. 

- Cho phép tạm thời một số NH và 

định chế tài chính phi ngân hàng 

yếu hoạt động theo chuẩn thấp hơn 

Basel II; 

 

- Gia hạn thời hạn đánh giá nợ xấu. 

Spain Tổng cộng: 281 tỷ EUR 

 

- 97 tỷ EUR: chi tiêu công tăng thêm 

cho y tế (14.1 tỷ), trợ cấp thu nhập 

cho người lao động, hộ kinh doanh, 

tài trợ khác,... (69 tỷ), miễn giảm thu 

ngân sách. 

 

- 184 tỷ EUR: hỗ trợ thanh khoản. 
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3.2 ASEAN 

Khu vực kinh tế các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chịu tác động tiêu 

cực từ đại dịch trễ hơn Mỹ và Châu Âu. Hình 6 cho thấy số ca nhiễm bệnh 

SARS-Cov-2 của cả khu vực tương đối thấp trong 3 quý đầu 2020. Đặc biệt, 

Việt Nam cùng với Cam-pu-chia và Lào đã rất thành công trong kiểm soát biên 

giới và diễn tiến dịch bệnh đến hết tháng 3 năm 2021. Dù kiểm soát tốt dịch 

bệnh trong năm đầu tiên, 5 nền kinh tế lớn nhất khu vực đã tăng trưởng bình 

quân âm 6%. Trung Quốc và Việt Nam là những điểm sáng duy nhất của khu 

vực Đông Á với tăng trưởng dương lần lượt 2.9% và 2.3% giảm đáng kể so với 

7.0% và 6.0% của năm 2019 (xem Bảng 4). 

Các quốc gia ASEAN gắn kết với nhau về kinh tế, chính trị và xã hội và 

với các đối tác lớn như Trung Quốc, EU và Mỹ. Đồng thời, với độ mở cao và du 

lịch chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thu nhập, nền kinh tế khu vực khá nhạy 

cảm với các cú sốc vĩ mô từ bên ngoài (Bhattacharya, 2014; Dungey and Vehbi, 

2015; Basnet and Upadhyaya, 2015; Phạm và Sala, 2020; Beh và Lin, 2021). 

Trong năm 2020, để bảo vệ sức khoẻ người dân, Trung Quốc và ASEAN đã áp 

dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau phù hợp với 

diễn tiến của dịch bệnh. Tuy nhiên, tác động tiêu cực lớn nhất đến tăng trưởng 

kinh tế khu vực là sự suy giảm tiêu dùng đột ngột của 2 thị trường tiêu thụ lớn 

EU và Mỹ, đứt gãy hoạt động kinh tế do các lệnh phong toả ở mỗi quốc gia, khu 

vực và toàn cầu và đóng băng gần như hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế (Beh 

và Lin, 2021; Chong và cộng sự, 2021). 
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Hình 6: Đường cong dịch tễ của một số quốc gia ASEAN 

Nguồn: ADB Economic Outlook (Sep 

2021)  

 

  Dự báo 

  

Nhóm 201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

Indonesia 

ASEAN

6 

5.0 –2.1 3.5 4.8 

Malaysia 4.4 –5.6 4.7 6.1 

Philippines 6.1 –9.6 4.5 5.5 

Singapore 1.3 –5.4 6.5 4.1 

Thailand 2.3 –6.1 0.8 3.9 

Viet Nam 7.0 2.9 3.8 6.5 

China  6.0 2.3 8.1 5.7 

India  4.0 –7.3 9.5 8.5 

Bảng 4: Tăng trưởng kinh tế trước và sau đại dịch (ước tính) một số quốc 

gia ASEAN+ 

Tương tự Mỹ và Châu Âu và các nền kinh tế lớn khác, ASEAN đã sớm có 

phản ứng chính sách tiền tệ và tài khoá hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, 

đảm bảo sinh kế, duy trì thanh khoản và ổn định vĩ mô tạo động lực hồi phục 

sau đại dịch. So với khủng hoảng tài chính 2008, nhóm sáu nền kinh tế lớn nhất 

Đông Nam Á (ASEAN6) đã triển khai các gói kích thích tài khoá và tiền tệ lớn 

hơn và sâu rộng hơn, với nhiều hỗ trợ tài chính trực tiếp đến người dân và 

DNVVN. Tuy nhiên, khác với Singapore, chỉ có 4 trong 9 quốc gia đang phát 

triển ASEAN – Indonesia, Malaysia, Philippines và Thailand – thực hiện các 

kích thích tiền tệ phi truyền thống (Hofman và Kamber, 2020; Cerutti và 

Helbling, 2021). 

Chính sách tiền tệ phi truyền 

thống 

Indonesia Philippines Malaysia Thailand 

Mua lại tài sản rủi ro diện rộng Có Có Không Không 

Mở rộng hoạt động cho vay Không Không Có Có 

Định hướng kỳ vọng chính 

sách 

Không Không Không Không 

Lãi suất ZLB hoặc âm Không Không Không Không 

Bảng 5: Chính sách tiền tệ phi truyền thống của nhóm ASEAN4 
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Bảng 5 báo cáo chính sách tiền tệ phi truyền thống của nhóm 4 quốc gia 

ASEAN không hoàn toàn đầy đủ nghiệp vụ như các quốc gia phát triển (Cerutti 

và Helbling, 2021). NHTW Indonesia và Philippines thực hiện chương trình 

mua tài sản nhưng chỉ giới hạn ở trái phiếu chính phủ. Trong khi đó, Malaysia 

tạo lập quỹ cung cấp tín dụng và thanh khoản ngắn hạn cho DNVVN lên đến 3.1 

tỷ USD; Thailand thì thiết lập quỹ tài trợ mua lại trái phiếu doanh nghiệp (có 

chất lượng cao) đến hạn thanh toán trong năm 2020/2021 lên đến 12 tỷ USD 

đồng thời xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại nợ, giãn nợ và 

cung cấp khoản vay “mềm”.  

Có thể nói chính sách tiền tệ của các nền kinh tế đang phát triển ASEAN 

ứng phó đại dịch chủ yếu dựa trên công cụ truyền thống như lãi suất và điều 

chỉnh các qui định về tín dụng. Nhưng không gian của chính sách tiền tệ truyền 

thống không còn nhiều và tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ ở các quốc gia 

đang phát triển nhìn chung là yếu. Vì thế các kích thích tài khoá cần được triển 

khai đồng thời đủ lớn để hỗ trợ an sinh và sinh kế cho người dân, giảm thiểu 

nguy cơ phá sản của doanh nghiệp và kiến tạo tăng trưởng sau đại dịch (Loayza 

và Pennings, 2020; UN.ESCAP, 2020; Niermann và Pitterle, 2021). 

Hình 7 tổng kết các gói tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của 

nhóm ASEAN6 tính đến Q1/2021. Có thể thấy Singapore và Thailand là hai 

quốc gia có đã có những gói hỗ trợ tài chính trực tiếp và gián tiếp cho người dân 

và doanh nghiệp vượt trội so với các quốc gia còn lại. Tổng giá trị gói kích thích 

lần lượt lên đến gần 21% và 12.4% GDP năm 2020. Việt Nam có mức hỗ trợ tài 

khoá khiêm tốn nhất trong sáu nền kinh tế lớn nhất khu vực, chưa đến 2% cho cả 

hai hình thức hỗ trợ. Tương tự là Philippines với 3.6%. Indonesia và Malaysia 

khá tương đồng trong chính sách chi tiêu công và miễn giảm thu ngân sách, 

khoảng 4.5%, nhưng có sự khác biệt rõ rệt với chính sách hỗ trợ thanh khoản, 

0.9% so với 4.2%. Bảng 6 trình bày những điểm chỉnh của chính sách hỗn hợp 

ứng phó đại dịch các quốc gia nhóm ASEAN6. 



151 

 

Hình 7: Phản ứng chính sách tài khoá của ASEAN6 (% GDP 2020) tính đến 

Q1/2021 

Như đã thảo luận trước đó, năm 2020, Việt Nam đã khống chế dịch xuất 

sắc và đạt được mức tăng trưởng dương nên chính sách giãn nở tài khoá được 

giới hạn nhằm dự phòng năng lực cho năm kế tiếp do tình hình dịch bệnh ngày 

càng trở nên khó lường với biến chủng Delta và khó khăn trong tiếp cận 

vaccine. Ở một chiều hướng khác, năm thành viên ASEAN mạnh còn lại dù đã 

thực thi nhiều chính sách tài khoá lớn nhưng vẫn không ngăn được tổng sản 

lượng kinh tế co hẹp đến 5.8%.  

So sánh với các quốc gia phát triển như Mỹ và EU thì khối ASEAN, ngoại 

trừ Singapore, có phản ứng chính sách tài khoá ở quy mô nhỏ hơn, tính theo tỉ lệ 

GDP, và không quá khác biệt với hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ 

và Trung Quốc. Kết quả đạt được trong năm 2020 và dự kiến 2021 là khá giống 

nhau giữa các quốc gia. Đó là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh và có độ phủ 

vaccine lớn hơn sẽ phục hồi nhanh hơn. Trung Quốc duy trì khả năng kiểm soát 

dịch COVID-19 xuất sắc kể từ Q2/2020 cùng với độ phủ vaccine khá cao có thể 

hồi phục mức tăng trưởng lên đến 8.1% năm 2021. Ấn Độ tuy không kiểm soát 

tốt dịch bệnh nhưng có chiến dịch tiêm chủng ấn tượng nên đã gỡ bỏ gần như 

hoàn toàn các hạn chế phòng dịch. Dự kiến, kinh tế Ấn Độ có thể lấy lại qui mô 

sản lượng trước đại dịch trong năm 2021. Việt Nam vẫn có thể duy trì tăng 

trưởng dương năm đại dịch thứ 2 nhưng đã có sai biệt gần 3% giữa dự báo ở 

thời điểm 4/2021 và hiện tại, 9/2021. Điều này phản ánh Việt Nam đã không 

kiểm soát được sự lây nhiễm của chủng virus Delta và độ phủ vaccine còn rất 
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thấp khiến nền kinh tế đã bị tổn thương sâu sắc do chính sách phong toả “cứng” 

kéo dài. 

Bảng 6: So sách chính sách tài khoá – tiền tệ ứng phó đại dịch COVID-19 

nhóm ASEAN6 

Nguồn: IMF Policy Tracker 

Chính 

sách 

Tài khoá Tiền tệ 

Indonesia - 590 nghìn tỷ IDR (3.8% GDP) 

chi tiêu trong năm 2020 cho 

chương trình phục hồi kinh tế 

(PEN) bao gồm: hỗ trợ chăm sóc 

y tế, trợ cấp cho người thu nhập 

thấp, mở rộng trợ cấp thất nghiệp, 

giảm thuế, giảm thuế TNDN từ 

25% xuống 22%. 

 

- 700 nghìn tỷ IDR chi tiêu theo 

chương trình PEN cho năm 2021. 

- NHTW cắt LS điều hành về 3.5% 

vào đầu năm 2021; 

 

- Nới lỏng các qui định để tăng 

thanh khoản cho hệ thống tài 

chính: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, 

tăng kỳ hạn repo lên đến tối đa 12 

tháng, đưa vào hoạt động đấu giá 

repo hàng ngày, cho đấu giá hợp 

đồng hoán đổi ngoại tệ hàng ngày, 

tăng khối lượng tái cấp vốn hàng 

tuần; 

 

- Nới lỏng qui định cho vay mua ô 

tô và bất động sản; 

 

- Hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống 

ngân hàng; 

 

- Can thiệp vào thị trường ngoại 

hối và thị trường trái phiếu chính 

phủ. 

Malaysia - 55 tỷ RM (3.6% GDP): bổ sung 

chi tiêu y tế, hỗ trợ tiền mặt, trợ 

cấp thu nhập, hỗ trợ vốn cho 

DNVVN, giảm thuế,... trong năm 

tài khoá 2020/2021; 

 

- Tạm thời nâng trần nợ công lên 

60% GDP (26/10/2021); 

 

- Chính phủ thiết lập quỹ 50 tỷ 

RM (3.3% GDP) đảm bảo cho các 

khoản vay vốn hoạt động cho 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch; 

- NHTW cắt LS điều hành về 

1.75%; 

 

- Giảm 1% qui định dự trữ bắt 

buộc còn 2%; 

 

- Cung cấp 13.1 tỷ RM phương 

tiện tài chính và 6 tỷ RM tín dụng 

cho DN tư nhân và NH quốc 

doanh; 

 

- Tạm thời nới lỏng các qui định 

giám sát để hỗ trợ cơ cấu lại nợ; 
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- 18 tỷ RM (1.2% GDP): bổ sung 

chi trả nhanh bảo hiểm xã hội, mở 

rộng giảm thuế, mở rộng trợ cấp 

thu nhập và vốn cho DN siêu nhỏ 

(18/1/2021); 

 

- 20 tỷ RM (1.3% GDP): quỹ mua 

vaccine, trợ cấp tiền mặt cho 

nhóm đối tượng yếu thế, tài trợ 

DNNN, đầu tư hạ tầng và trợ cấp 

nhiên liệu (17/3/2021); 

 

- 40 tỷ RM (2.6% GDP): bổ sung 

chi tiêu y tế và trợ cấp người dân 

bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát 

dịch (31/5/2021).  

- Mở rộng ân hạn nợ, cho phép 

thanh toán lãi và gốc linh hoạt;tăng 

thời hạn mua lại nợ (repo) lên 12 

 

- Cung cấp 5 tỷ RM quỹ hỗ trợ 

DNVVN. 

Philippines - 363 tỷ PHP (2.2% GDP): trợ cấp 

tiền mặt, hỗ trợ người lao động, 

DNSN và DNVVN dễ bị tổn 

thương, chi tiêu y tế bổ sung, hỗ 

trợ lĩnh vực nông nghiệp và giáo 

dục; 

 

- 260 tỷ PHP (1.5% GDP): bổ 

sung trợ cấp hộ gia đình khó 

khăn, ngành nghề bị tác động tiêu 

cực do đại dịch (nông nghiệp, 

giao thông vận tải, du lịch). 

 

- Giảm thuế TNDN từ 30% còn 

25% đối với DN lớn và FDI, 20% 

cho DNVVN. Từ 2022, TNDN 

đối với DN FDI giảm mỗi năm 

1% về mức 20% vào năm 2027. 

- NHTW cắt LS điều hành 200 

điểm cơ bản về 2%;  

 

- Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc từ 14% 

xuống 12% đển hỗ trợ thanh khoản 

hệ thống tài chính; 

 

- Mua lại 300 tỷ PHP trái phiếu 

chính phủ thông qua thoả thuận 

mua lại với chính phủ; 

 

- Cung cấp thêm khoản vay 540 tỷ 

PHP cho chính phủ thực hiện các 

chính sách ứng phó đại dịch; 

 

- Thay đổi một số qui định hoạt 

động ngân hàng: tạm thời giãn các 

qui định về báo cáo tuân thủ, tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho các 

TCTD tiếp cận các phương tiện tái 

chiết khấu, tạm thời nới lỏng qui 

định về phân loại tài sản, xếp hạng 

dư nợ, tạm thời nới lỏng qui định 

đánh giá lại giá trị các chứng 

khoán nợ; 

 

- Khuyến khích cho vay DNSN và 

DNVVN: giảm trọng số rủi ro tín 
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dụng về 50%, hoặc 0% nếu khoản 

vay được đảm bảo với PGC; 

 

- Điều chỉnh giới hạn dư nợ cho 

vay BĐS từ 25% xuống 20% tổng 

dư nợ. 

Singapore - 92 tỷ SGD (19.6% GDP): gói tài 

khoá năm 2020 hỗ trợ tiền mặt 

người dân Singapore, trợ cấp 

thêm cho người có thu nhập thấp 

và thất nghiệp, hỗ trợ DN, người 

lao động tiền thuê mặt bằng, nhà; 

 

- Hỗ trợ thanh khoản cho DN với 

quỹ 22 tỷ SGD; 

 

- 11 tỷ SGD: gói tài khoá 2021 

tiếp tục hỗ trợ người lao động và 

doanh nghiệp, bổ sung chi tiêu y 

tế để tái mở cửa nền kinh tế, hỗ 

trợ đào tạo nghề và chi phí tìm 

việc, hỗ trợ những lĩnh vực chịu 

tác động nặng nề nhất từ đại dịch 

như du lịch, GTVT và giải trí. 

- Chính sách tiền tệ của Singapore 

sử dụng tỷ giá thay cho lãi suất làm 

phương tiện điều tiết vĩ mô; 

 

- Giữ ổn định tỷ giá danh nghĩa 

hiệu dụng (NEER); 

 

- Thiết lập kênh hoán đối trị giá 60 

tỷ USD với FED; 

 

- Hỗ trợ thanh khoản bằng USD và 

RMB; 

 

- Giãn trả gốc và lãi vay đến hết 

2021; 

 

- Hỗ trợ tái cấu trúc nợ. 

Thailand - 1,500 tỷ THB (9.6% GDP): bổ 

sung chi tiêu y tế, hỗ trợ thu nhập 

(3 lần) nông dân, công nhân và 

doanh chủ bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch, hỗ trợ cá nhân và doanh 

nghiệp thông qua vốn vay ưu đãi 

và giảm (hoàn) thuế, giảm giá 

điện và nước, hỗ trợ ngành du lịch 

và doanh nghiệp du lịch DNVVN, 

hỗ trợ chi phí tái đào tạo nghề, trợ 

cấp du lịch, tem phiếu giảm giá 

thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu. 

- NHTW cắt LS điều hành từ 

1.25% còn 0.5%; 

 

- Cung cấp khoản vay 500 tỷ THB 

cho các TCTD cho vay lại 

DNVVN đặc biệt cho ngành nghề 

liên quan đến du lịch (chính phủ hỗ 

trợ 6 tháng LS và phí bảo đảm cho 

2 năm đầu, phí bảo lãnh 1.75% cho 

tối đa 8 năm tiếp theo); 

 

- Gia hạn nợ thêm 6 tháng cho 

khoản vay đến hạn 10/2020; 

 

- Nới lỏng qui định phân loại nợ và 

không phân loại thành nợ xấu 

(NPL) giúp NH có không gian 

chính sách thực hiện tái cấu trúc 

nợ; 

 

- Cung cấp thêm 50 tỷ THB vốn 
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vay LS thấp cho lao động khu vực 

không chính thức và DNVVN hoạt 

động trong lĩnh vực du lịch; 

 

- Cung cấp 2 gói tín dụng hỗ trợ 

kinh doanh cho giai đoạn phục hồi 

sau đại dịch. 

Vietnam - 36,580 tỷ VNĐ: hỗ trợ trực tiếp 

bằng tiền theo Nghị quyết 

42/2020/NQ-CP và 154/2020/NQ-

CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg 

và 32/2020/QĐ-TTg; 

- 38,000 tỷ VNĐ: hỗ trợ trực tiếp 

bằng tiền theo NQ 116/2021/NQ-

CP và 03/2021/UBTVQH15; 

- 21.300 tỷ VNĐ (dự kiến năm 

2021): miễn thuế thu nhập cá 

nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, 

30% thuế VAT một số ngành 

nghề,  

- 16,950 tỷ đồng: giảm tiền điện 5 

đợt trong 2 năm 2020 và 2021; 

- 3,000 tỷ (dự kiến triển khai 

2021/2022) hỗ trợ lãi vay, tương 

đương 100,000 tỷ dư nợ hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp; 

- Giảm đến 20% tiền nước trong 

giai đoạn giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16; 

- Nâng mức miễn trừ thuế thu 

nhập cá nhân từ 9tr lên 11tr và 

người phụ thuộc từ 3.6tr lên 4.4tr 

từ 1/7/2020; 

- Giảm 30% thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2020 và 2021 (có 

điều kiện); 

- Giảm và tạm dừng đóng một số 

loại quỹ an sinh xã hội; 

- Giảm đóng một số loại phí và 

miễn phí sử dụng cầu đường trong 

giai đoạn giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16; 

- Tạm hoãn nộp thuế VAT, thuế 

TNDC và tiền thuê đất 05 tháng 

trong năm 2020. 

- NHNN giảm lãi suất (LS) điều 

hành 3 lần trong năm 2020. Cụ thể: 

giảm 0.25 – 0.3%/năm trần LS tiền 

gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và 

giảm 0.5%/năm LS cho vay ngắn 

hạn một số lĩnh vực ưu tiên 

(17/3/2020); tiếp tục giảm 0,5% LS 

điều hành, giảm 0.3 – 0.5% trần LS 

tiền gứi có kỳ hạn dưới 6 tháng và 

và giảm 0.5%/năm LS cho vay 

ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên 

(13/5/2020); giảm 0.5%/năm các 

mức LS điều hành, giảm 

0.25%/năm trần LS tiền gửi có kỳ 

hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng và 

giảm 0.5%/năm trần LS cho vay 

ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên 

(1/10/2020). 

- Giảm LS tiền gửi dự trữ bắt buộc 

của tổ chức tín dụng; 

- Hướng dẫn các NHTM cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay 

và phí, giữ nguyên nhóm nợ đã 

phân loại tại thời điểm gần nhất 

(Thông tư 14/2021/TT-NHNN và 

01/2020/TT-NHNN); 

- Hướng dẫn các tổ chức tín dụng 

cắt giảm chi phí hoạt động, khen 

thươrng và chi trả cổ tức để tạo 

nguồn giảm LS cho vay; 

- Giữ ổn định tỷ giá VNĐ/USD và 

sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại 

hối để kiểm soát biến động tỷ giá. 
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4. Kết luận và gợi ý chính sách 

Những tổng hợp chính sách tài khoá và tiền tệ ở trên đã làm rõ những khác 

biệt cơ bản về chính sách tài khoá và tiền tệ của Mỹ, EU và các nước ASEAN 

ứng phó khủng hoảng y tế và kinh tế nặng nề do đại dịch virus cúm SARS-Cov-

2 khởi phát ở tỉnh Vũ Hán thuộc Trung Quốc vào cuối năm 2019. 

Khác với khủng hoảng tài chính 2008, đại dịch đã khiến nhiều hoạt động 

kinh tế  – xã hội phải tạm dừng hoạt động, giãn cách xã hội và các giới hạn di 

chuyển nghiêm ngặt được áp đặt trên nhiều quốc gia khiến cho đứt gãy cung cầu 

trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng, vận tải, 

logistics và du lịch (Baldwin và Tomiura, 2020). 

Quy mô kích thích tài khoá và tiền tệ được các quốc gia phát triển như Mỹ 

và EU triển khai đã vượt qua chính sách tương ứng của giai đoạn 2008 – 2009. 

Những chính sách tiền tệ phi truyền thống như hạ lãi suất điều hành về tiệm cận 

ELB, định hướng kỳ vọng chính sách trong trung và dài hạn, mua lại lượng lớn 

tài sản rủi ro và cung cấp thanh khoản cho các TCTD đã được FED và ECB tái 

kích hoạt. Tuy nhiên, kinh nghiệm thu được từ cuộc khủng hoảng tài chính ngụ 

ý rằng chính sách tiền tệ phi truyền thống vẫn không đủ để kích thích nền kinh 

tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng. 

Các gói tài khoá tăng cường của Mỹ và EU tập trung vào hỗ trợ tài chính 

cho người dân yếu thế, người lao động mất thu nhập do tạm thời thất nghiệp do 

đại dịch và/hoặc trợ cấp kích cầu tiêu dùng. Ảnh hưởng tiêu cực của giãn cách 

xã hội đẩy hàng ngàn doanh nghiệp vào nguy cơ mất thanh khoản, thậm chí phá 

sản vì thế DNVVN và doanh chủ khởi nghiệp là những đối tượng được chính 

phủ Mỹ và EU quan tâm hỗ trợ thanh khoản, miễn giảm thuế và giãn nợ nhằm 

duy trì năng lực sản xuất của nền kinh tế, giữ vững động lực phát triển cho giai 

đoạn hồi phục sau đại dịch. Với những kích thích tài khoá mạnh mẽ trong năm 

2020 và thành công trong triển khai tiêm chủng vaccine trong Q2/2021, Mỹ và 

EU đã tái mở cửa hoàn toàn nền kinh tế và dự kiến lấy lại mức thu nhập trước 

đại dịch trong năm 2022. 

Cho đến quý 3/2021, khu vực ASEAN vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát tốt 

làn sóng dịch mới do biến chủng Delta vì thế tăng trưởng kinh tế năm 2021 của 

khu vực được cập nhập dự báo thấp hơn so với dự kiến ban đầu. Không kể đến 

Singapore, có bốn nền kinh tế mới nổi – Indonesia, Malaysia, Philippines và 
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Thailand – đã triển khai chính sách tiền tệ phi truyền thống có giới hạn song 

song với kích thích tài khoá ứng phó đại dịch. Trong đó, Thailand là quốc gia 

cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp và gián tiếp lớn nhất, lần lượt là 8.2% và 

4.2% GDP. Hình ảnh đối lập là Việt Nam có chi tiêu tài khoá tăng thêm khiêm 

tốn nhất trong nhóm ASEAN6 (tổng cộng là 1.9% GDP). 

Kinh tế Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng âm kỷ lục 6.17% trong 

Q3/2021 là hệ quả của gần 120 ngày phong toả nghiêm ngặt vùng Đông Nam 

Bộ và một số tỉnh có bùng phát dịch. Mặc dù đã có nhiều gói tài khoá hỗ trợ 

người lao động, người dân và doanh nghiệp nhưng đến nay quy mô kích thích 

tài khoá vẫn tương đối nhỏ so với quy mô nền kinh tế và các nước trong khu vực 

ASEAN. Một thực tế nằm ngoài dự đoán của chính quyền các cấp là người lao 

động đã ồ ạt rời bỏ vùng Đông Nam Bộ trở về quê hương sau ngày 30/9/2021 đã 

cho thấy các chính sách hỗ trợ của chính phủ và chính quyền địa phương không 

đủ và không đến được người dân dễ bị tổn thương và người lao động tạm thời 

thất nghiệp. Bên cạnh đó, giãn cách xã hội kéo dài, chính sách phòng dịch cực 

đoan và bất định của một số địa phương đã làm suy kiệt năng lực cạnh tranh, 

bào mòn thanh khoản và vốn hoạt động của đa số DNVVN (VCCI và World 

Bank, 2020; VCCI, 2021). 

Đã có nhiều khuyến nghị chính sách ứng phó đại dịch (World Bank, 2020; 

Sương, 2021; VCCI, 2021; Nguyễn và Dương, 2022) vì thế nghiên cứu này 

không cố gắng lặp lại những chính sách đã được đề xuất hoặc dự trù thực hiện 

trong Q4/2021 và năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị Chính phủ cần 

triển khai đồng bộ những chính sách tài khoá chủ động và tiền tệ phi truyền 

thống như sau: 

(a) Chính sách tài khoá: tiếp tục giãn nở tài khoá trong giai đoạn 2022 – 2023 

Mức chi tiêu công tăng thêm hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp 

của Việt Nam là khá thấp (1.41% GDP) vì thế Chính phủ vẫn còn nhiều không 

gian chính sách tài khoá. Để giảm nhẹ tác động của đại dịch lên sinh kế của 

người dân và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, Chính phủ cân nhắc: 

- Tiếp tục chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân và người lao 

động dễ bị tổn thương bởi các biện pháp giãn cách xã hội trong năm 2021 và 

2022. Quy mô của gói trợ cấp từ 1% – 2% GDP năm 2020; 

- Giảm thuế VAT một số nhóm hàng tiêu dùng để kích thích tiêu dùng 
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trong nước và miễn thuế VAT dịch vụ du lịch trong nước trong năm 2022; 

- Miễn trực tiếp thuế thu nhập cá nhân (sau khi đã giảm trừ gia cảnh) đến 

tối đa 20 triệu đồng/người lao động/năm trong năm 2021 và 2022 để kích cầu; 

- Giữ nguyên chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% đến hết 

năm 2023; 

- Tăng đầu tư công hệ thống chăm sóc sức khoẻ quốc gia; 

- Tăng đầu tư công cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

- Đẩy mạnh đầu tư công các dự án giao thông kết nối liên vùng, dự án cao 

tốc Bắc – Nam và các tuyến metro đô thị; 

- Đẩy mạnh huy động vốn trái phiếu chính phủ và trái phiếu đô thị cho các 

dự án hạ tầng. 

(b) Chính sách tiền tệ: NHNN cần cân nhắc triển khai các chính sách phi 

truyền thống  

Tham khảo các chính sách tiền tệ của Indonesia, Malaysia, Philippines và 

Thailand thì Việt Nam hoàn toàn có thể nghiên cứu triển khai các giải pháp phi 

truyền thống như mua lại tài sản rủi ro (trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính 

quyền địa phương), định hướng chính sách trung hạn và cung cấp các khoản vay 

LS thấp cho các NHTM triển khai chương trình hỗ trợ thanh khoản và đầu tư 

của doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp và du lịch. Cụ thể: 

- Giảm thêm LS điều hành 0.5% về mức 3.5% trong năm 2022 và định 

hướng ổn định LS điều hành trong trung hạn nếu lạm phát không vượt quá biên 

độ mục tiêu 4 – 5%. 

- Tạm thời giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1% đến hết năm 2023; 

- Mở rộng chương trình hỗ trợ LS cho DNVVN trong lĩnh vực sản xuất, 

nông nghiệp và du lịch đến khi nền kinh tế khôi phục mức tăng trưởng của năm 

2018 và 2019; 

- NHNN cung cấp khoản vay ưu đãi cho các NHTM để bơm thêm tín dụng 

giá rẻ cho một số ngành nghề ưu tiên và doanh chủ khời nghiệp; 

- Giới hạn tỷ lệ dư nợ bất động sản và đầu tư chứng khoán không quá 20% 

tín dụng toàn nền kinh tế và tăng trưởng tín dụng cho hai lĩnh vực này phải thấp 

hơn tăng trưởng tín dụng ngành sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ; 
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- NHNN cần xem xét mở rộng chương trình mua trái phiếu chính phủ và 

trái phiếu đô thị (chính quyền địa phương) ở cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp 

với khối lượng và kỳ hạn hợp lý để khơi thông vốn cho các dự án đầu tư công 

trọng điểm. 

Khả năng phục hồi kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào tiến độ tiêm 

chủng vaccine và các biện pháp hành chính kiểm soát dịch bệnh. Trong giai 

đoạn nền kinh tế đang chịu những tổn thất nặng nề do các biện pháp phong toả 

và giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau, việc triển khai đồng bộ chính 

sách tài khoá giãn nỡ chủ động và tiền tệ phi truyền thống có thể giúp Việt Nam 

hồi phục theo quỹ đạo chữ V một cách bền vững. 
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CÁC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÀI KHÓA HỖ TRỢ PHỤC HỒI  

KINH TẾ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 
 

TS. Nguyễn Thị Hòa 

Viện trưởng Viện CLNH 
 

Đặt vấn đề 

Đại dịch Covid 19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đối 

với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặt ra những thách thức chưa từng có tiền 

lệ và những khó khăn vô cùng to lớn, buộc các quốc gia phải nhanh chóng đưa 

ra những giải pháp cấp bách. Ở Việt Nam, Chính phủ trong thời gian qua đã có 

những bước đi kiên quyết và đúng đắn, kiềm chế sự lây lan bùng phát của đại 

dịch COVID-19. Đó là thành quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên, để có thể chiến 

thắng dịch bệnh trên cả hai mặt trận y tế và kinh tế, Việt Nam vẫn cần tiếp tục 

chủ động quan sát, học hỏi kinh nghiệm chống dịch, áp dụng các chính sách 

phục hồi kinh tế của các nước trong cùng khu vực cũng như các quốc gia phát 

triển khác trên thế giới để vừa tăng cường khả năng chịu đựng của nền kinh tế, 

vừa chuẩn bị đủ năng lực ứng phó khi dịch bệnh kéo dài, từ đó, tăng cường tiềm 

lực phục hồi kinh tế ngay khi dịch bệnh được khống chế, không để nền kinh tế 

rơi vào suy thoái. Bài viết đi sâu phân tích các hành động chính sách của một số 

quốc gia, tập trung vào chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, từ đó rút ra các 

bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc đề xuất, xây dựng các chính sách ứng 

phó phù hợp, hiệu quả cho Việt Nam. 

Từ khóa: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, 

Covid 19 

1. Bối cảnh và tác động của đại dịch Covid 

Kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã 

khiến hơn 262 triệu người trên thế giới mắc bệnh, cướp đi sinh mạng của hơn 

5,2 triệu người, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng trên toàn cầu. 

Các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh đã tàn phá nền kinh tế thế 

giới, việc làm và những mối quan hệ xã hội gắn kết con người với nhau. Tuy 

vậy, nhờ nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và áp dụng các chính sách hỗ 

trợ phục hồi kinh tế, nhiều nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định, trong đó, 

Mỹ và các nền kinh tế Đông Á có sự phục hồi kinh tế khả quan nhất. 
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Theo dự báo của các tổ chức quốc tế (Ngân hàng Phát triển châu Á-ADB, 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế-OECD và Hội nghị Liên Hợp Quốc về 

Thương mại và Phát triển-UNCTAD), tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) năm 2021 của Mỹ khoảng 6%, các quốc gia Đông Á khoảng 6,7%. Trong 

đó, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng khoảng 8,2% dựa 

vào đầu tư của doanh nghiệp, chi tiêu của chính phủ cho phát triển kết cấu hạ 

tầng và xuất khẩu ròng. Kinh tế Nhật Bản cũng sẽ hồi phục với tăng trưởng dự 

kiến khoảng 3,3% nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ diễn ra chậm và phụ thuộc chủ 

yếu vào xuất khẩu ròng.  

Đại dịch Covid-19 và hành động của các quốc gia đã vẽ lên một bức tranh 

tăng trưởng mới của thế giới. 

Bảng 1. Tăng trưởng, 2019-2022 

Quốc gia hoặc khu 

vực 

2019 2020 2021  

(dự báo) 

2022  

(dự báo) 

Thế giới 2,5 -3,5 5,3 3,6 

Nước phát triển 1,7 -4,7 4,7 2,9 

Nước đang phát triển 3,7 -1,8 6,2 4,7 

Châu Á 3,8 -1,1 5,9 4,7 

Đông Á 4,3 0,3 6,7 4,7 

Đông Nam Á 4,4 -3,9 3,5 4,7 

Nguồn: Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2021 của UNCTAD 

(Ngày 15/9/2021) 

2. Hành động chính sách của một số quốc gia 

2.1. Mỹ 

Nối tiếp một loạt các gói hỗ trợ tài khóa đã được tung ra trong năm 2020 

nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, vào ngày 11/03/2021, Tổng thống Hoa Kỳ 

mới đắc cử, Joe Biden, đã ký thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 1,9 nghìn tỷ USD 

nhằm chi trả hỗ trợ tiền mặt lên tới 1,400 USD, gia hạn mức bảo hiểm thất nghiệp 

300 USD tới tháng 9/2021, tăng mức tín dụng thuế cho trẻ em33 và hỗ trợ đẩy mạnh 

tiêm chủng vaccine. Tổng giá trị các gói cứu trợ này lên tới 27,9% GDP. 

 
33 Là khoản thanh toán định kỳ, thay vì séc chỉ một lần hoặc tín dụng hàng năm. Tín dụng thuế trẻ em trước đây 

được giới hạn dưới 2.000 USD và chỉ dành cho những hộ gia đình phải nộp thuế thu nhập sau khi đăng ký với Sở 

Thuế vụ Mỹ (IRS). Nhưng năm 2021, các cặp vợ chồng có thu nhập từ 150.000 USD trở xuống đều có thể nhận 

đầy đủ trợ cấp nói trên. Chương trình cũng không bỏ qua những gia đình giàu có. Những người kiếm được đến 

400.000 USD vẫn nhận được 167 USD cho mỗi trẻ mỗi tháng. Theo điều khoản mở rộng, khoản trả góp của thuế 

tín dụng trẻ em - lên tới mức 300 USD/tháng cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và 250 USD/tháng cho mỗi trẻ từ 6 - 17 
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Cục Dự trữ Liên bang Fed đã vào cuộc với một loạt các động thái nhằm 

hạn chế thiệt hại kinh tế do đại dịch, như đưa ra khoản cho vay lên tới 2,3 nghìn 

tỷ USD để hỗ trợ các hộ gia đình, người sử dụng lao động, thị trường tài chính, 

chính quyền tiểu bang và địa phương; hạ lãi suất xuống mức 0-0,25% vào tháng 

3/2020 và dự định giữ mức lãi suất này cho tới năm 2023; tiếp tục mua trái 

phiếu kho bạc và chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản thế chấp nhằm mục đích 

điều tiết thị trường… 

Fed đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của thỏa thuận mua lại (repo) 

để chuyển tiền mặt vào thị trường tiền tệ và về cơ bản hiện đang cung cấp một 

lượng tiền không giới hạn: đưa ra 100 tỷ USD repo qua đêm, 20 tỷ USD repo 2 

tuần, 1 nghìn tỷ USD repo qua đêm hàng ngày, 500 tỷ đô la repo một tháng và 

500 tỷ USD repo ba tháng, tăng giới hạn repo qua đêm cho mỗi người vay từ 30 

tỷ USD lên 80 tỷ USD mỗi ngày cho mỗi người đi vay. 

Các yêu cầu pháp lý tạm thời được nới lỏng. Theo đó, Fed khuyến khích 

các ngân hàng, cả ngân hàng lớn nhất và ngân hàng cộng đồng rút bớt vốn điều 

lệ và vốn đệm để có thể tăng cho vay trong thời kỳ suy thoái. Fed cũng dỡ bỏ 

yêu cầu dự trữ của các ngân hàng - tỷ lệ tiền gửi mà các ngân hàng phải dự trữ 

để đáp ứng nhu cầu tiền mặt - mặc dù điều này hầu như không liên quan vì các 

ngân hàng hiện đang giữ nhiều hơn mức dự trữ bắt buộc. Fed đã hạn chế việc 

chia cổ tức và mua lại cổ phần của các công ty nắm giữ ngân hàng trong suốt 

cuộc khủng hoảng đại dịch, nhưng vào ngày 25/3/2021, Fed đã thông báo rằng 

những hạn chế này sẽ được dỡ bỏ vào ngày 30/6/2021 đối với hầu hết các công 

ty trên cơ sở kết quả kiểm tra khả năng chịu đựng. 

Điểm đặc biệt ở Mỹ mà không quốc gia nào có được, đó là việc cho vay 

trực tiếp đối với các chủ doanh nghiệp lớn. Theo đó, 02 chương trình mới đã 

được Fed thành lập vào ngày 23/3/2020 để hỗ trợ các tập đoàn được đánh giá 

cao của nước này: (i) Quỹ Tín dụng Doanh nghiệp Thị trường Sơ cấp (Primary 

market corporate credit facility - PMCCF) cho phép Fed cho vay trực tiếp các 

công ty bằng cách mua các đợt phát hành trái phiếu mới và cung cấp các khoản 

vay. Người vay có thể hoãn trả lãi và gốc ít nhất trong sáu tháng đầu tiên để họ 

có tiền mặt trả cho nhân viên và nhà cung cấp. Nhưng trong khoảng thời gian 

 
tuổi, sẽ được chuyển tới ngân hàng của các gia đình vào ngày 15 hàng tháng. Như vậy, mỗi gia đình sẽ nhận 

được 3.600 USD cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và 3.000 USD cho mỗi trẻ em từ 6 - 17 tuổi vào năm 2021. Phân 

nửa trong số đó sẽ được trả góp hàng tháng từ nay đến tháng 12 và sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng. Phần 

còn lại sẽ được hoàn thuế vào mùa xuân năm sau. 



168 

này, những người đi vay không thể trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu; (ii) Quỹ Tín 

dụng Doanh nghiệp Thị trường Thứ cấp (Secondary market corporate credit 

facility - SMCCF) cho phép Fed mua trái phiếu doanh nghiệp hiện có và mua 

các quỹ giao dịch hoán đổi đầu tư vào trái phiếu có rủi ro thấp (trái phiếu doanh 

nghiệp cấp đầu tư – Investment grade corporate bonds). Các chương trình này sẽ 

cho phép các công ty tiếp cận tín dụng để họ có thể duy trì hoạt động kinh doanh 

và năng lực tốt hơn trong thời kỳ suy thoái liên quan đến đại dịch.  

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Fed thiết lập Chương trình cho vay 

các doanh nghiệp nhỏ (Mainstreet lending program) vào ngày 9/4/2020 và sau 

đó được mở rộng để bao phủ nhiều người vay tiềm năng hơn, nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp quá lớn đối với Chương trình bảo vệ tiền lương (Pay check 

protection Program - PPP) của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và quá nhỏ đối 

với hai chương trình tín dụng doanh nghiệp của Fed. Thông qua ba chương trình 

- Chương trình cho vay mới, Chương trình cho vay mở rộng và Chương trình 

cho vay ưu tiên, Fed sẽ tài trợ lên tới 600 tỷ USD cho các khoản vay 5 năm. Các 

doanh nghiệp có tới 15.000 nhân viên hoặc doanh thu hàng năm lên đến 5 tỷ 

USD đều có thể tham gia. Fed cũng có Chương trình cấp thanh khoản cho các 

ngân hàng tham gia Chương trình Bảo vệ Tiền lương tạo điều kiện cho các 

khoản vay được thực hiện theo PPP. Ngân hàng cho vay các doanh nghiệp nhỏ 

có thể vay từ cơ sở sử dụng các khoản vay PPP làm tài sản thế chấp.  

Như vậy có thể thấy, ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Chính phủ Mỹ đã lập 

tức triển khai các giải pháp tiền tệ và tài khóa với quy mô rất lớn để bảo đảm đời 

sống cho người dân, giúp doanh nghiệp tránh phá sản, duy trì hệ thống y tế, giáo 

dục phù hợp với tình hình dịch. Trong đó, ngoài các giải pháp chính sách tiền tệ 

truyền thống như hạ lãi suất, bơm thanh khoản, Mỹ còn sử dụng các biện pháp 

phi truyền thống, chủ yếu là các chương trình cho vay trực tiếp doanh nghiệp 

thông qua hình thức mua trái phiếu từ các Quỹ Tín dụng Doanh nghiệp. 

Các chính sách tiền tệ và tài khóa hỗ trợ nền kinh tế đã đóng góp một 

phần không nhỏ đến sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ vào nửa cuối năm 2020 và đầu 

năm 2021. Theo số liệu ước tính của Cục Phân tích Kinh tế (BEA), Kinh tế Hoa 

Kỳ tiếp tục phục hồi trong Quý 1/2021 với mức tăng 6,40% (qoq) và 0,40% 

(yoy). Theo dự đoán mới nhất vào tháng 6/2021 của Ngân hàng Thế giới, kinh tế 

nước này sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,40% (yoy) trong năm 2021, cao hơn 3,30 

điểm phần trăm so với mức dự đoán vào tháng 1. Chỉ số phi sản xuất (Non 
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manufacturing index - NMI) tăng mạnh trong tháng 5, đạt mức kỉ lục 64,0%, 

nhờ hàng loạt các hoạt động kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại và nhu cầu của 

người dân được giải phóng sau khi các hạn chế liên quan đến đại dịch dần được 

nới lỏng. Số lượng việc làm mới có xu hướng tăng trở lại đáng kể trong Quý 

2/2021, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ.  

2.2. Trung Quốc 

Đối với chính sách tài khoá, đầu năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã 

triển khai gói cứu trợ 4,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,7% GDP) với các 

biện pháp tài khóa cụ thể tập trung vào các mục tiêu: (i) tăng chi tiêu cho phòng 

chống dịch; (ii) sản xuất thiết bị y tế; (iii) bảo hiểm thất nghiệp; (iv) giảm thuế 

và các khoản đóng góp an sinh xã hội; và (v) tăng cường đầu tư công. Trung 

Quốc cũng thực hiện thêm các gói hỗ trợ ngoài ngân sách như bảo lãnh cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô 400 tỷ NDT, tương đương 0,4% GDP), cắt 

giảm phí, lệ phí liên quan đến cầu cảng, đường và giảm giá điện (quy mô 

khoảng 900 tỷ NDT, tương đương 0,9% GDP). Tổng các gói cứu trợ vào khoảng 

6,1% GDP. 

Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) 

đã thực hiện các biện pháp chính bao gồm: (i) tăng cường thanh khoản vào hệ 

thống ngân hàng thông qua hoạt động thị trường mở (repos ngược, cho vay 

trung hạn)34, (ii) tăng cường biện pháp cho vay lại và tái chiết khấu trị giá 1,8 

nghìn tỷ NDT để hỗ trợ ngành sản xuất vật tư y tế và nhu yếu phẩm, các doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và ngành nông nghiệp; (iii) cắt giảm đồng loạt 

nhiều loại lãi (như: lãi suất cho vay lại, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất repo 7 

ngày và 14 ngày, lãi suất cho vay trung hạn…); (iv) ban hành các công cụ mới 

để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, bao gồm cả chương trình lãi suất 0 đồng (chính 

phủ cấp tiền cho ngân hàng để ngân hàng cho doanh nghiệp vay lại)… 

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, PBOC đã nới lỏng 

những quy định về điều kiện tài chính cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ gia 

đình và khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch và gặp khó khăn trong việc trả nợ; 

các điều kiện cho vay ràng buộc với hình thức vay trực tuyến và mở rộng hỗ trợ 

tín dụng cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ gia đình đủ điều kiện; tạm 

hoãn các khoản nợ xấu và cắt giảm các điều kiện quy định nợ xấu; hỗ trợ các tổ 

 
34 Đã bơm khoảng 650 tỷ USD để tăng thanh khoản cho nền kinh tế 
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chức tài chính phát hành trái phiếu doanh nghiệp để doanh nghiệp nhỏ và vừa có 

thể tiếp cận nguồn vốn trong dân thông qua việc nới lỏng các điều kiện bảo đảm 

đầu tư của bên phát hành, “bơm” thêm tiền vào các chương trình bảo lãnh tín 

dụng, cải cách quy định về quản lý tài sản theo hướng linh hoạt hơn, nới lỏng 

các chính sách về nhà ở ở địa phương… 

Bên cạnh đó, để kiềm chế đà tăng giá của đồng CNY kéo theo nguy cơ 

lạm phát, PBOC đã nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc của các ngân hàng từ 

5% lên 7% bắt đầu từ ngày 15/7/2021. Trong năm 2020, PBOC cũng đã ba lần 

cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại, đồng thời cung cấp 

khoảng 1,8 nghìn tỷ CNY cho các ngân hàng thương mại để đảm bảo khả năng 

cung cấp vốn cho nền kinh tế. Cùng với đó, PBOC tiếp tục thực hiện chương 

trình tái vay trị giá 500 tỷ CNY và tái vay đặc biệt trị giá 300 tỷ CNY, đồng thời 

chi một nghìn tỷ CNY cho các chính sách tái vay và tái chiết khấu tiếp theo. 

Như vậy có thể thấy, phản ứng chính sách tiền tệ của Trung Quốc không 

phải là phản ứng một lần, mà là một loạt các hành động nới lỏng liên tiếp, chủ 

yếu tập trung vào các giải pháp bơm thanh khoản và giảm lãi suất để tăng cường 

tiếp cận tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.    

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị 

các hỗ trợ qua giải pháp tiền tệ và tài chính công của Trung Quốc đã lên tới 

2.255 tỷ USD, tương đương hơn 15% GDP năm 2020 của nước này. Nhờ đó, 

nền kinh tế phục hồi tăng trưởng trong năm 2021 dự báo ở mức 8,1% (so với 

mức 2,3% năm 2020). 

2.3. Nhật Bản 

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua các gói kích thích và phục hồi kinh tế 

để đối phó với các tác động về kinh tế và xã hội của đại dịch. Cụ thể: Nhật Bản 

đã phê duyệt 02 gói giải cứu kinh tế (lần 1: trị giá 117,1 nghìn tỷ yên (tương 

đương 20,9% GDP năm 2019) vào tháng 4/2020; lần 2: trị giá 73,6 nghìn tỷ yên 

(tương đương 13,1% GDP năm 2019) vào tháng 12/2020); 01 gói kích cầu kinh 

tế hiệu lực từ tháng 1/2020; 02 gói dịch bệnh vào tháng 2 và tháng 3/2020. 

Trong năm 2021, Nhật Bản tiếp tục triển khai gói giải cứu kinh tế lần 2 trị giá 

73,6 nghìn tỷ JPY nói trên, hướng tới những thay đổi trong cơ cấu nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế hậu đại dịch. Trong cuộc họp ngày 18/6/2021, ban chính 
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sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thống nhất kéo dài gói cứu trợ 

thêm 6 tháng, đến tháng 3/2022. 

Các gói này được xây dựng dựa trên 5 mục tiêu, gồm: Xây dựng các 

phương án phòng, chống và kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, nâng cao khả 

năng chữa trị bệnh cho hệ thống y tế; bảo đảm việc làm cho người dân và ổn 

định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khởi động lại các hoạt 

động kinh tế sau phong tỏa, giãn cách; xây dựng lại một cấu trúc kinh tế có khả 

năng chống chịu tốt trước thảm họa; tăng cường khả năng đối phó với các thảm 

họa trong tương lai. 

Các giải pháp chủ yếu là trợ cấp tiền mặt cho người dân và doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng, miễn, giảm thuế và nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, mở rộng các 

cơ chế vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính công và tư nhân. Sau đó, chính 

phủ tiếp tục mở rộng các khoản trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ cho vay thông qua 

các tổ chức tài chính công, trợ cấp các khoản chi phí thuê cơ sở vật chất của 

doanh nghiệp. 

Chính phủ Nhật Bản cũng áp dụng các giải pháp nhằm bảo đảm sự vận 

hành thông suốt của thị trường tài chính và tạo thêm cơ chế khuyến khích để các 

tổ chức tài chính mở rộng hoạt động cung ứng tín dụng cho những đối tượng có 

nhu cầu. Các giải pháp chính bao gồm bơm tiền vào hệ thống tài chính thông 

qua việc mở rộng quy mô và thời hạn trái phiếu chính phủ; hỗ trợ tài chính cho 

các tổ chức tín dụng để tăng cường khả năng cho vay của các tổ chức này; tạm 

thời tăng việc mua lại các hợp đồng thương mại và trái phiếu doanh nghiệp. Bên 

cạnh đó, doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 

các khoản vay không lãi suất và không cần tài sản bảo đảm, giảm bớt các điều 

kiện ràng buộc và yêu cầu ngân hàng cho phép doanh nghiệp giãn nợ trong một 

số trường hợp. Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra các cơ chế khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào các hoạt động số hóa, hướng tới các hoạt động xanh, bền 

vững để thích ứng với dịch bệnh. Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga 

đưa ra cam kết trung hoà carbon, Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này đã 

công bố một lộ trình chuyển đổi năng lượng vào tháng 12/2020, tập trung vào 

năng lượng tái tạo và sử dụng hydro làm chất thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. 

Theo đó, một số công ty phát hành của nước này đã chuyển hướng sang tính bền 

vững nhằm giải quyết các ảnh hưởng dài hạn do cuộc khủng hoảng Covid-19. 
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Đợt phát hành trái phiếu xanh của Nhật Bản có thể sẽ tăng lên mức kỷ lục vào 

cuối năm 2021 khi các công ty này gấp rút huy động vốn cho các dự án xanh. 

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn giữ 

chính sách nới lỏng tiền tệ thông qua việc đặt lãi suất ngắn hạn ở mức (-0,1)% 

và lãi suất dài hạn (năm) ở mức khoảng 0% với mục đích đạt mục tiêu lạm phát 

2%. Để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn trước mắt, BOJ tiếp tục thực hiện 

mua thêm tài sản bao gồm trái phiếu chính phủ (ETF và JREIT trị giá 12 nghìn 

tỷ JPY và 180 tỷ JPY), đồng thời mua thêm thương phiếu và trái phiếu doanh 

nghiệp với định mức 7,5 nghìn tỷ JPY mỗi loại cho tới hết tháng 3/2022.  

Như vậy, phản ứng chính sách tiền tệ của BOJ chủ yếu nhằm hướng tới 

mục tiêu lạm phát 2% thông qua việc duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm. Các 

giải pháp khác như bơm tiền, hỗ trợ tài chính cho TCTD để tăng cường khả 

năng cho vay… do Chính phủ chủ trì, điều phối thực hiện. 

Kết quả, kinh tế Nhật Bản đã có sự phục hồi nhưng mức tăng trưởng còn 

khá khiêm tốn. Đặc biệt, dưới tác động của làn sóng lây nhiễm thứ 5 với số ca 

nhiễm mới liên tục tăng trong quý III/2021, Nhật Bản đã phải đối mặt với tình 

hình kinh tế suy giảm sâu hơn dự đoán. Theo đó, ngày 19/11, Chính phủ Nhật 

Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế có giá trị kỷ lục là 55.700 yen (490 tỷ 

USD) trích từ chi tiêu tài khóa để đối phó với những tác động kinh tế kéo dài do 

đại dịch COVID-19. Ước tính các biện pháp kích thích sẽ giúp tăng khoảng 

5,6% GDP của Nhật Bản.  

2.4. Các quốc gia Đông Nam Á 

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ban hành một hệ thống các 

biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, giảm các tác hại tiêu cực tới 

nền kinh tế.  

Nhìn chung các biện pháp của các NHTW trong khu vực ASEAN nhịp 

nhàng và quyết liệt, các công cụ chính sách được triển khai nhanh chóng. Nhiệm 

vụ trọng tâm là đảm bảo thanh khoản, hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho các doanh 

nghiệp và người dân, đồng thời duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Các 

giải pháp cụ thể bao gồm hạ lãi suất, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mua trái phiếu 

chính phủ, tạm thời thay đổi một số quy định về trích lập dự phòng và xếp hạng 

nhóm nợ. Nhìn chung NHTW các nước theo đuổi các chính sách nhằm tạo lòng 

tin cho dân chúng, duy trì hoạt động kinh tế trong bối cảnh “bình thường mới’’ 
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trong khi vẫn phải lường đoán trước những bất ổn, những diễn biến bất thường 

có khả năng làm trầm trọng hơn nữa các vấn đề của nền kinh tế hiện đang gây ra 

bởi đại dịch. Quan điểm chung của các NHTW là ảnh hưởng của dịch tới nền 

kinh tế sẽ là dài hạn. 

Về chính sách tài khóa, các chính sách, biện pháp hiện nay của chính phủ 

các nước là duy trì lòng tin của thị trường, tận dụng tốt công nghệ và thương mại 

điện tử, thường xuyên kiểm tra, thử nghiệm mạng lưới an toàn theo các kịch bản 

khác nhau. Để hỗ trợ người dân trong đại dịch, chính phủ các nước đã phê duyệt 

nhiều các gói hỗ trợ với quy mô khác nhau. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm như 

miễn, giảm thuế, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt... Do mức độ ảnh hưởng của đại 

dịch tới các quốc gia là khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc và độ mở của nền 

kinh tế, các gói hỗ trợ của Chính phủ các nước cũng được thiết kế phù hợp với 

tình hình và nguồn lực của đất nước. 

Bảng 2: Tổng hợp các chính sách (CSTK và CSTT) được thực hiện 

bởi các nước trong khu vực Đông Nam Á 

 Chính 

sách 

tài 

khóa 

Hỗ 

trợ 

trực 

tiếp 

cho 

người 

dân  

Hỗ trợ 

trực 

tiếp 

cho 

doanh 

nghiệp  

Thay 

đổi 

chính 

sách 

thuế 

Giãn 

thời 

gian 

nộp 

thuế 

và 

các 

khoản 

đóng 

góp 

an 

sinh 

xã 

hội 

Bảo 

lãnh 

cho 

các 

doanh 

nghiệp 

đi vay 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp 

về vốn 

và tín 

dụng 

Chính 

sách 

tiền 

tệ 

Các 

quy 

định 

an 

toàn 

hoạt 

động 

Brunei X  X X X  X X X 

Campuchia X X X X   X X X 

Indonesia X X   X   X  

Lào X    X  X X X 

Malyaisa X X X X X X X X X 

Myanmar X X   X  X X X 

Philipine X X X X X  X X X 

Singapore X X X X X  X X  

Thái Lan X X X X X  X X X 

Nguồn: OECD country policy tracker (tính đến ngày 4/5/2020) 
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Ở Singapore: 

Chính chủ đã ban hành gói hỗ trợ đầu tiên vào ngày 18/2/2020, có giá trị 

4,4 tỷ SGD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hỗ trợ thuế cho người lao động. 

Gói thứ hai được Chính phủ đưa ra vào 26/3/2020, có giá trị 33 tỷ SGD. Đối 

tượng chính hỗ trợ của gói này là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

chịu tác động nặng nề nhất, phương thức hỗ trợ là chuyển tiền mặt trực tiếp. 

Ngày 6/4/2020, Chính phủ tiếp tục ban hành gói hỗ trợ thứ ba hỗ trợ trực tiếp 

tiền lương cho các lao động hoạt động độc lập. Chính phủ hỗ trợ cho tất cả 

người dân trên 21 tuổi một khoản 424 SGD. Gói hỗ trợ thứ tư, được chính phủ 

đưa ra để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp 

đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội để chống dịch. Bên cạnh đó, các bộ, 

ngành, cơ quan khác của Chính phủ có những chương trình riêng, phù hợp với 

để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn khó khăn này. Ví dụ Hiệp 

hội doanh nghiệp và người lao động Singapore triển khai chương trình đào tạo, 

năng cao tay nghề cho người lao động, hỗ trợ người lao động và sinh viên mới 

ra trường tìm việc. Các ngành như bất động sản, hàng không, dịch vụ ăn uống 

cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ35. Đặc biệt ngành hàng không nhận được gói 

cứu trợ trị giá 141 triệu SGD. Cho đến tháng 10/2020, hơn 89.000 người dân đã 

nhận được gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ, cụ thể là 604,97 SGD một tháng 

trong thời gian ba tháng cho những người thường trú tại Singapore. Từ tháng 

12/2020, chính phủ Singapore công bố gói hỗ trợ cho người dân có giá trị 

khoảng 700 SGD một tháng trong vòng ba tháng. Tổng giá trị các gói hỗ trợ này 

vào khoảng 14% GDP. 

Bên cạnh đó, Singapore đã đẩy mạnh hỗ trợ các hình thức hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số. Theo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, điều quan 

trọng để chuyển mình trong đại dịch là tập trung tái thiết đất nước trở thành 

điểm nút kết nối toàn cầu với châu Á về công nghệ, đổi mới và doanh nghiệp, 

thúc đẩy tăng trưởng toàn diện, gia tăng tính bền vững và khả năng tự cường của 

 
35 Miễn trừ nửa tháng tiền thuê mặt bằng cho những người thuê các bất động sản thương mại thuộc sở hữu của 

chính phủ có đủ điều kiện, cũng như các chủ cửa hàng và quầy bán đồ ăn chín ở các trung tâm thực phẩm do Cơ 

quan Môi trường Quốc gia (NEA) hoặc các nhà vận hành được NEA chỉ định quản lý. Ngoài ra, những người 

thuê và chủ sở hữu tài sản thương mại thuộc sở hữu tư nhân đủ điều kiện cũng sẽ được hỗ trợ tiền mặt nửa tháng 

tiền thuê theo Chương trình Hỗ trợ Cho thuê (RSS). Các khách sạn, căn hộ dịch vụ và địa điểm tổ chức sự kiện 

được hoàn thuế bất động sản lên tới 30%. Với ngành hàng không, các doanh nghiệp sẽ được hoàn phí đỗ máy 

bay, phí thuê cửa hàng và dịch vụ vận chuyển tại sân bay Changi. Sân bay này cũng được hoàn thuế bất động 

sản. Doanh nghiệp ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống được hỗ trợ một phần chi phí thuê mặt bằng và hoàn thuế bất 

động sản (tổng giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 800 triệu đô la Sing). 
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nền kinh tế. Chính phủ Singapore đã đưa việc hỗ trợ cho đầu tư và nghiên cứu 

phát triển (R&D) như là một trong các biện pháp phục hồi kinh tế quan trọng, 

đặc biệt là trong các lĩnh vực như y sinh học và chăm sóc sức khỏe. Theo đó, 

Lực lượng Đặc nhiệm36 (EST) trực thuộc Hội đồng Kinh tế Tương lai quốc gia 

(FEC)37 của nước này đã thành lập 09 Liên minh Hành động (AfAs) hợp tác với 

các đối tác chính yếu trong tất cả các khu vực tư nhân và nhà nước để nhanh 

chóng thí điểm và thử nghiệm các ý tưởng với mục tiêu tạo điều kiện cho 

Singapore, cho các doanh nghiệp và mọi người dân Singapore nhanh chóng nắm 

bắt cơ hội và thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 với vị thế mạnh mẽ hơn. 

Singapore đã chi 1.5 tỷ đô la Sing cho hoạt động này. Một loạt ứng dụng điện tử 

đã được ra đời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: đào tạo chuyển 

đổi, khởi nghiệp số, nâng quy mô doanh nghiệp ra thế giới, ứng dụng công nghệ, 

thu hút đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước, triển khai thương 

mại điện tử và thanh toán điện tử, nghiên cứu ứng dụng…Theo 

channelnewsasia.com từ giữa năm 2020, để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa 

Singapore thích ứng với chuyển đổi số, Singapore đã phân bổ hơn 500 triệu đô 

la Sing (tương đương hơn 352 triệu USD) hỗ trợ chương trình thanh toán điện 

tử, hóa đơn điện tử cũng như các công cụ số nâng cao. 

Số ngân sách trên được hỗ trợ chuyển đổi số cho 3 nhóm chính: (1) 

chuyển đổi thanh toán điện tử cho các quán ăn tại trung tâm ăn uống, chợ, quán 

cà-phê, căng-tin tại các khu công nghiệp, số hóa và đơn giản hình thức thanh 

toán, hóa đơn chứng từ; (2) hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm và bán lẻ thực 

hiện hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử; (3) hỗ trợ các doanh nghiệp đã có năng 

lực số cơ bản mở rộng năng lực chuyển đổi số với các công cụ số nâng cao để 

tăng khả năng hội nhập. Kết quả, có tới 73% doanh nghiệp cả quy mô vừa và 

lớn tại Singapore đã đẩy nhanh tốc độ số hóa theo nhiều cách khác nhau để ứng 

phó với đại dịch, từ việc đưa ra các sản phẩm kỹ thuật số, thanh toán kỹ thuật số 

đến thương mại điện tử và tự động hóa38. 

Về chính sách tiền tệ, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã có 

những phản ứng nhanh chóng để hạn chế những tác động bất lợi gây ra bởi đại 

dịch Covid-19 cho nền kinh tế. Cụ thể, MAS đề nghị các ngân hàng, công ty bảo 

 
36 Emerging stronger Taskforce (E5T). 
37 Future Economy Council (FEO). 
38 Theo nghiên cứu của Microsoft và IDC Châu Á Thái Bình Dương công bố tháng 9/2020 
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hiểm, công ty tài chính đồng hành, hỗ trợ với các doanh nghiệp trong bối cảnh 

khó khăn chung của nền kinh tế, trong khi vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy 

định về an toàn hoạt động. MAS cũng xây dựng một cơ chế hỗ trợ nghiệp vụ 

hoán đổi (swap facility) có giá trị 60 tỷ SGD với Cục Dự trữ liên bang thông qua 

các phiên đấu giá hàng tuần.  

MAS cũng công bố gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 

trường hợp thiếu thanh khoản tạm thời. Đồng thời, MAS cũng công bố gói 94,5 

SGD trong việc nâng cao năng lực công nghệ tài chính. Sau đó, MAS cũng thiết 

kế gói hỗ trợ thứ hai cho các đối tượng đi vay. Bên cạnh đó MAS cũng yêu cầu 

các TCTD, các công ty tài chính không được chi cổ tức vượt 60% so với tỷ lệ đã 

chi trả trong năm 2019, khuyến khích các TCTD, các công ty tài chính trả cổ tức 

bằng cố phiếu thay vì bằng tiền mặt. MAS cũng tăng cường hoạt động trên thị 

trường liên ngân hàng, mở rộng các tài sản thế chấp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, MAS đề nghị các TCTD cho phép hoãn trả nợ gốc đến năm 2021.  

Ở Thái Lan: 

Thái lan là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch do tỷ 

trọng nguồn thu từ du lịch lớn. Theo đó, Chính phủ Thái lan đã thông qua gói hỗ 

trợ trị giá 1,5 nghìn tỷ Bạt Thái, tương đương với 9,6% GDP để hỗ trợ các 

ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch, mua sắm vật tư y tế. Thêm vào đó, 

Chính phủ cũng miễn thuế, gia hạn các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ tiếp cận vốn cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Với những gói hỗ trợ này thì tổng giá trị hỗ trợ của Thái Lan 

vào khoảng 15,6% GDP. 

Đối với chính sách tiền tệ, NHTW Thái Lan (BOT) đã giảm lãi suất điều 

hành 75 điểm. Thêm vào đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp, BOT đã gia hạn các 

khoản vay cho các TCTD với tổng giá trị khoảng 50 tỷ bạt Thái để các TCTD có 

thể cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ hỗ trợ lãi suất 6 tháng đầu 

của các khoản vay và bảo lãnh lên đến 60-70% giá trị khoản vay. Các biện pháp 

hỗ trợ để cơ cấu lại các khoản nợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được 

ban hành, như giảm lãi suất và gia hạn thời hạn thanh toán nợ gốc. Chính phủ 

cũng hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ 

gốc và lãi và miễn phí phạt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. BOT cũng 
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can thiệp trên thị trường ngoại hối để hạn chế sự dao động của thị trường bằng 

cách tăng thanh khoản, cho phép tỷ giá linh hoạt, tự động điều chỉnh.  

Ở Malaysia: 

Chính phủ phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 0,4% GDP nhằm hỗ trợ về thuế và 

các khoản cho trợ cấp xã hội, các khu vực bị ảnh hưởng và các chi tiêu cho cơ 

sở hạ tầng tại các vùng nông thôn. Sau đó, Chính phủ đã tăng bổ sung gói hỗ trợ 

mới có giá trị 1,7% GDP vào tháng 3/2020. Tháng 4 năm 2020, Chính phủ lại 

tiếp tục phê duyệt thêm một gói hỗ trợ có giá trị 0,7% GDP nhằm hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ. Tháng 6 Chính phủ lại phê duyệt một gói hỗ 

trợ mới có giá trị 2 tỷ RM để hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch, 

các hoạt động hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ chi phí đào tạo và tuyển dụng, trợ cấp 

lương do thất nghiệp, và hỗ trợ thuế. Tổng giá trị các gói hỗ trợ của Malaysia 

vào khoảng 8,8% GDP. 

Đối với chính sách tiền tệ, NHTW Malysisa đã hạ lãi suất điều hành trong 

ba cuộc họp của Ủy ban điều hành chính sách tiền tệ vào tháng 3, tháng 5 và 

tháng 7/2020. Các chính sách đưa ra đều nhằm mục đích kiểm soát các biến 

động của thị trường và tình trạng đứt gẫy chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng đồng thời kìm sức ép lạm phát. 

Bên cạnh đó, NHTW Malysia cũng đưa ra một số các chính sách nhằm giảm áp 

lực cho hệ thống ngân hàng thông qua việc nới lỏng một số quy định về tuân thủ 

và giám sát. Bên cạnh đó Ủy ban chứng khoán Malaysia cũng tạm dừng hoạt 

động bán khống, không thu phí các tổ chức hoạt động trên thị trường vốn. Trong 

khu vực bất động sản, thuế liên quan đến bất động sản cũng được miễn giảm cho 

các tài sản có giá trị từ 300 000-2,5 triệu RM, áp dụng cho đến cuối năm 2020. 

Đối với người lao động bị mất việc sẽ được NHTM cho vay trong vòng 3 tháng.  

Ở Myanmar  

Chính phủ Myanmar đã ban hình nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân 

và doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: miễn và hỗ trợ tiền 

điện, hoãn thu thuế đối với các doanh nghiệp và cá nhân cho đến cuối năm 2020. 

Chính phủ cũng ưu tiên nguồn ngân sách cho các hoạt động mua sắm trang thiết 

bị y tế, nâng cấp và tu sửa các bệnh viện. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có 

khoản hỗ trợ đặc biệt, bằng tiền mặt và bằng vật phẩm, cho những người dân 
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gặp hoàn cảnh khó khăn. Một số những kế hoạch chi tiêu cho lĩnh vực nông 

nghiệp và khu vực nông thôn cũng được Chính phủ chú trọng.  

Về chính sách tiền tệ, NHTW Myanmar đã giảm lãi suất, lần thứ nhất 

giảm 50 điểm vào ngày 12/3/2020 và giảm thêm 100 điểm vào 24/3. Từ 

1/5/2020, NHTW Myanmar thông báo là sẽ giảm thêm 150 điểm trong thời gian 

tới. Để đảm bảo thanh khoản trên thị trường, NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

NHTW Myanmar cũng gia hạn thời hạn hoàn thành những quy định về an toàn 

hoạt động cho hệ thống ngân hàng đến năm 2023. Trên thị trường ngoại hối, 

đồng Kyat được điều hành theo cơ chế phù hợp với giai đoạn có sự biến động 

lớn, cơ chế linh hoạt, có sự điều tiết của NHTW khi cần thiết. NHTW Myanmar 

cũng đã xây dựng Quỹ Covid-19 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thông qua các khoản vay 

“linh hoạt”. Trong thời gian này, Chính phủ Myanmar sẽ bảo lãnh, lên đến 50% 

giá trị khoản vay, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nằm trong đối tượng 

ưu tiên của Quỹ Covid-19. 

3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ thực tiễn của các quốc gia rút ra một số bài học kinh nghiệm Việt Nam 

có thể tham khảo. 

Một là, về mục đích và cơ cấu các gói hỗ trợ: Mục đích cuối cùng mà 

tất cả các quốc gia hướng tới là ổn định được cuộc sống của người dân, kích 

thích khôi phục kinh tế, đảm bảo ổn định an toàn vĩ mô. Tuy nhiên, tùy thuộc 

vào đặc điểm và cấu trúc kinh tế, đặc điểm dân cư… mà cơ cấu các gói hỗ trợ 

cũng khác nhau giữa các quốc gia. Phần lớn các khoản hỗ trợ này (khoảng 81%) 

được chi cho các biện pháp hỗ trợ và kích thích kinh tế (trợ cấp người lao động 

phải tạm nghỉ việc/thất nghiệp; chia tiền mặt cho người dân thu nhập trung bình 

và thấp; cho vay lãi suất thấp đối với DNNVV và doanh nghiệp kiệt quệ tài 

chính); tiếp đó là cho các hoạt động y tế (khoảng 13%); các biện pháp giãn hoãn 

thuế chiếm rất ít (chỉ khoảng 7%).  

Hai là, về quy mô các gói hỗ trợ: Tất cả các quốc gia xây dựng và triển 

khai các chương trình hỗ trợ với quy mô và cách thức khác nhau, tùy thuộc vào 

năng lực nội tại và các đặc điểm của nền kinh tế, khả năng trả nợ của mỗi quốc 

gia. Theo IMF và UNCTAD, tính đến hết quý 2/2021, các gói hỗ trợ tài khóa 

và tiền tệ toàn cầu đã lên tới 17.910 ngàn tỷ USD, tương đương 16% GDP toàn 
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cầu năm 2020. Tuy nhiên, quy mô các gói hỗ trợ tài khóa và tiền tệ được công 

bố và triển khai là khác nhau giữa các quốc gia, tùy thuộc vào thể chế, khả năng 

ngân sách và mức độ thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Theo đó, quy mô các 

gói hỗ trợ tại các nền kinh tế tiên tiến, phát triển thường nhiều hơn tại các quốc 

gia đang phát triển, mới nổi và các nước thu nhập thấp. Bình quân khoảng 

19,5% GDP đối với các nước phát triển; 7,7% GDP đối với các nước đang phát 

triển và mới nổi và 4% GDP đối với các nước thu nhập thấp. Riêng Mỹ đã đưa 

ra các gói hỗ trợ với tổng giá trị 5.860 tỷ USD, tương đương khoảng 28% GDP. 

Ba là, về đối tượng hướng tới của các gói hỗ trợ: Các đối tượng được 

hỗ trợ tại các quốc gia thường khá rộng và chi tiết (như: người dân, người lao 

động, người tự kinh doanh, trẻ em, trường học, bệnh viện, hoạt động văn hóa 

và phi lợi nhuận, các DNNVV, doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống, các nhà 

hàng, siêu thị, doanh nghiệp vận tải, công nghệ thông tin…). Trong đó, các đối 

tượng chính được nhiều quốc gia quan tâm là: người dân, người lao động (Nhật 

Bản hỗ trợ cho người dân 930 đô la/người; Mỹ hỗ trợ 2.000 đô la/người trong 2 

năm nếu thu nhập dưới 75.000 đô la/năm và 300 đô la/tuần, tối đa 18 tháng đối 

với những người thất nghiệp, chi 5 tỉ đô la trợ cấp cho người vô gia cư); trẻ em 

(chương trình tín dụng thuế tại Mỹ: giảm thuế của cha mẹ 3.000 đô la mỗi năm 

cho mỗi người con dưới 18 tuổi); các DNNVV (cho vay, mua các trái phiếu của 

doanh nghiệp, giảm thuế, lùi thời hạn nộp thuế, trợ cấp không phải hoàn trả…); 

các lĩnh vực tạo nguồn thu lớn cho ngân sách (Singapore đã chi khoảng 11 tỷ 

đôla Sing để hỗ trợ cho các lĩnh vực mũi nhọn gồm: hàng không, du lịch, vận 

tải và giải trí...). 

Bốn là, về các công cụ hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ: 

Đối với chính sách tài khóa: Các động thái điều chỉnh chính sách tài khóa 

nhằm ứng phó với dịch bệnh và hỗ trợ nền kinh tế của các quốc gia chủ yếu là: 

(i) Xây dựng, triển khai các gói kích thích/hỗ trợ kinh tế; (ii) Thực hiện chính 

sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thu ngân sách nhà nước (miễn thuế, giảm 

thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế); (iii) Thực hiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

cho các hoạt động đầu tư, cung cấp trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế phòng, chống 

dịch; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân (giảm tổn thất, duy 

trì ổn định mức sống cho người dân); hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phát triển 

sản xuất, ổn định nền kinh tế, tạo việc làm cho người dân, phát triển bền vững 

sau dịch…; (iv) Hình thành các quỹ ứng phó với đại dịch COVID-19. 
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Đối với chính sách tiền tệ: NHTW các nước sử dụng linh hoạt các công 

cụ của chính sách tiền tệ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi 

kinh tế, như: giảm lãi suất điều hành, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, sử dụng nghiệp 

vụ thị trường mở hoặc can thiệp trên thị trường ngoại hối thông qua điều chỉnh 

cơ chế tỷ giá. Một số công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống cũng được sử 

dụng (như việc Mỹ điều chỉnh phạm vi hoạt động của thỏa thuận mua lại (repo) 

để chuyển tiền mặt vào thị trường tiền tệ, Nhật Bản duy trì chính sách lãi suất 

âm…). 

Đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Các quốc gia cũng đều có 

các chính sách hỗ trợ tập trung khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ 

và vừa - là các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, trong khi lại là 

nhóm tạo nhiều việc làm cho nền kinh tế. Theo đó, các biện pháp chủ yếu là: 

giảm thuế, phí, hạ lãi suất, cơ cấu lại nợ và thời hạn trả nợ, nới lỏng các điều 

kiện để tiếp cận vốn, mua trái phiếu doanh nghiệp. Theo thống kê của IMF, có 

khoảng 66% là các biện pháp bảo lãnh tín dụng; 27,5% là các biện pháp hỗ trợ 

lãi suất và khoảng  6,3% là các biện pháp mua tài sản (trái phiếu, các khoản vay) 

để hỗ trợ thanh khoản. Các gói hỗ trợ tiền tệ này thực tế cũng chủ yếu lấy tiền từ 

ngân sách (thông qua Bộ Tài chính hoặc NHTW).  

Năm là, Covid-19 đã khiến các quốc gia phải đánh giá lại mô hình tăng 

trưởng kinh tế, đề cao nhu cầu và sự cấp thiết của tính bền vững khi các vấn đề 

môi trường và sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng. Để thích ứng với dịch bệnh, tất 

cả các quốc gia đều đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nhiều quốc gia chú trọng 

nhiều hơn tới vấn đề tăng trưởng xanh. 

Kết luận 

Từ khi xuất hiện cho đến nay đại dịch Covid-19 đã tàn phá hầu hết các nền 

kinh tế trên thế giới. Mặc dù vậy, việc triển khai một cách tích cực chiến dịch 

tiêm chủng trên diện rộng đồng thời với các phản ứng chính sách linh hoạt, nhiều 

quốc gia đã lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm cuối năm 2020.  

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều biến thể mới vẫn là những ẩn số khó 

lường, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ các nỗ lực phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia. 

Theo nhận định gần đây nhất của Tổ chức y tế thế giới, khả năng cao thế giới sẽ 

không thể xóa bỏ hay loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 như những tuyên bố 

lâu nay. Giám đốc điều hành của hãng dược Moderna Stephane Bancel mới đây 
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cũng cảnh báo thế giới sẽ phải sống chung với Covid-19 mãi mãi, giống như với 

bệnh cúm. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long của Singapore mới đây nhận 

định không còn khả năng đưa số ca nhiễm về 0 nữa ngay cả khi phong tỏa một 

thời gian dài, vì vậy, phải chuẩn bị cho viễn cảnh Covid-19 trở thành bệnh đặc 

hữu như cúm, hay thủy đậu. Do đó, việc “sống chung an toàn” với đại dịch thay 

vì mục tiêu “diệt sạch virus” đã không còn là phương châm của riêng quốc gia 

nào.  

Trong bối cảnh này, việc chủ động quan sát thực tiễn triển khai tại các 

quốc gia, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng giúp Việt Nam tận dụng cơ hội, đề xuất các giải pháp hợp lý, hiệu quả để 

từng bước chuyển đổi, thích nghi, bứt lên mạnh mẽ, tạo ra các động lực tăng 

trưởng mới trong dài hạn, góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở HƯỚNG ĐÉN 

PHÁT TRIỂN MINH BẠCH VÀ BỀN VỮNG39 

 

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan40  

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu41 

Tóm lược 

Hiện nay, trong khi các công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản 

(PropTech) bắt đầu trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, khái niệm 

này vẫn còn xa lạ tại Việt Nam và vẫn chưa có những hành lang pháp lý cần 

thiết để hỗ trợ. Với những thách thức liên quan đến giao dịch bất động sản, quản 

lý thông tin địa chính và đất đai trong bối cảnh hiện nay, PropTech hứa hẹn cung 

cấp những giải pháp và tiện ích quan trọng. Bài viết giới thiệu các khái niệm và 

các giai đoạn phát triển của Proptech, điểm qua một số công nghệ số hiện nay 

ứng dụng trong kinh doanh và cho thuê nhà ở, đánh giá sơ lược thực trạng và 

tình hình PropTech ở Việt Nam. Việt Nam có dân số ở độ tuổi vàng, có sự am 

hiểu nhất định về công nghệ và có khả năng tiếp nhận tốt với công nghệ mới. Do 

đó với nhu cầu cao về mua bán và đầu tư vào nhà và đất như hiện nay, triển khai 

ứng dụng công nghệ PropTech vào lĩnh vực bất động sản sẽ kích thích phát 

triển, tạo ra việc làm, và thúc đẩy thêm sáng tạo trong khu vực dịch vụ và công 

nghệ. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng giải quyết được một số vấn đề quan 

trọng trong quản lý giao dịch bất động sản và thông tin địa chính. Để đóng vai 

trò bà đỡ công nghệ, các cấp quản lý cần chủ động điều chỉnh khung pháp lý 

hiện nay, xây dựng các tiêu chuẩn và chủ động áp dụng tiêu chuẩn công nghệ 

trên cơ sở khoa học và tương đồng với thể giới giúp hạn chế lãng phí và đấu nối 

những hệ thống và hạ tầng thông tin của tư nhân vào hệ thống của chính phủ và 

thế giới. 

I. Giới thiệu PropTech 

1.1 Định nghĩa 

 
39 Một phần nội dung của báo cáo này được trích từ bài viết lưu hành nội bộ của các tác giả, có tựa đề 

Cách mạng công nghệ proptech trong kinh doanh và cho thuê bất động sản nhà ở (2021). 
40 Chương trình bất động sản, Khoa Kinh tế, Trường Đai học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, email: 

doannlb@ueh.edu.vn 
41 Chương trình bất động sản, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, email: 

thunguyen@ueh.edu.vn 

mailto:doannlb@ueh.edu.vn
mailto:thunguyen@ueh.edu.vn
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Cũng giống như cụm từ công nghiệp 4.0 thuật ngữ PropTech mang màu sắc 

của một ngành công nghiệp thời thượng và tiên phong trong lĩnh vực bất động 

sản trong vòng những năm qua từ 2010. Cụm từ này kết hợp giữa property để 

chỉ bất động sản và technology để chỉ công nghệ nhằm mô tả sự chuyển đổi số 

đang diễn ra trong ngành bất động sản. Tuy nhiên, có một số cách hiểu hoặc 

diễn giải khác nhau về PropTech. Theo Baum và công sự (2020) và Baum 

(2017), PropTech là một phần nhỏ của toàn bộ chuyển đổi số của ngành bất 

động sản và thể hiện một xu hướng đang dẫn dắt thay đổi trong tư duy của 

ngành công nghiệp này. Đồng thời, nó cũng thể hiện xu hướng dẫn dắt thay đổi 

của tư duy người tiêu dùng khi bàn đến đổi mới sáng tạo trong việc thu thập dữ 

liệu, giao dịch và thiết kế đô thị và cao ốc (Baum, 2017; Baum và cộng sự, 

2020). Theo một số học giả khác, PropTech hay protech bao gồm tất cả những 

sản phẩm, những quá trình hay ý tưởng kinh doanh có áp dụng những thành tựu 

mới nhất của ngành công nghệ viễn thông và thông tin (ICT), tức là cụm từ 

proptech sẽ có thể hiểu là bao gồm CREtech, Real EsTech, công ty Real Estate 

Tech, hay RealTech, FinTech, và ConTech42 mặc dù FinTech có thể được hiểu 

là công ty tài chính hoạt động bên ngoài lĩnh vực bất động sản (Tagliago và 

cộng sự, 2021). Trên thực tế, các công ty được xếp vào PropTech trên thế giới 

bao gồm các công ty trong các lĩnh vực từ quản lý bất động sản, dịch vụ tài 

chính, giao dịch, xây dựng, trao đổi thông tin, quản lý và vận hành tòa nhà. 

Chúng có điểm chung là sử dụng thành tựu công nghệ mới nhất để tối ưu hóa 

hoạt động nhằm đạt hiệu quả tài chính và kinh tế cao nhất. 

1.2. Tình hình PropTech trên thế giới 

Có nhiều cách nhìn nhận về tiến trình đổi mới sáng tạo hay cách mạng 

công nghệ trong lĩnh vực bất động sản. Có điểm chung giữa các cách đánh giá 

này là khoảng cách giữa 2 đợt cách mạng công nghệ ngày càng rút ngắn lại. 

KPMG đưa ra mô tả tiến trình trong đó đợt 1 kéo dài 20 năm, đợt 2 kéo dài 15 

năm, đợt 3 kéo dài 5 năm đến năm 2020 (KPMG Real Estate Advisory, 2020). 

Baum và cộng sự (2020) đề xuất một tiến trình với đợt 1 kéo dài từ giữa những 

 
42 CREtech là các công ty ứng dụng công nghệ vào ngành bất động sản 

- Real EsTech, công ty Real Estate Tech, hay RealTech là công nghệ được sử dụng trong ngành bất động sản có ảnh hưởng đến môi trường 

xây dựng thông qua đổi mới chiến lược hoặc nâng cao sản phẩm. 

- FinTech là các công nghệ nhằm cải thiện và tự động hoá việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tài chính. về cơ bản, 

FinTech giúp cho người sử dụng quản lý tốt hơn các hoạt động tài chính, quy trình giao dịch bằng cách sử dụng 

phần mềm và thuật toán chuyên biệt. 

- ConTech là công nghệ xây dựng được sử dụng cho tất cả các công việc trong ngành xây dựng. 
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năm 1960 đến 2000 với khoảng 40 năm, đợt 2 kéo dài từ 2000 đến khoảng 2015, 

và đợt 3 bắt đầu từ 2015 đến nay. Nhìn chung, có thể sử dụng cột mốc công 

nghệ áp dụng trong lĩnh vực bất động sản đánh dấu thời điểm bắt đầu của một 

làn song hoặc cũng có thể sử dụng biến động trong sự ra đời và lụi tàn của các 

công ty áp dụng công nghệ trong lĩnh vực này để làm cột mốc thời gian. Do đó, 

chúng ta có thể tạm chia các mốc như sau: 

Proptech 1.0 

Giai đoạn này bắt đầu từ những năm 1960 khi hệ thống IBM Drafting 

System ra đời cho phép thực hiện tính toán và thiết kế bằng cách sử dụng CAD 

(Computer Aided Drafting) và kéo dài đến năm 2000 khi các công ty thiết kế và 

cung cấp thông tin ra đời. Việc ứng dụng công nghệ trong ngành bất động sản 

trên thế giới gặp hạn chế về công nghệ máy tính trong thời gian đầu của giai 

đoạn này, tuy nhiên so với việc thiết kế hoàn toàn bằng tay diễn ra trước đó thì 

CAD xứng đáng là cột mốc công nghệ đầu tiên. Phần mềm CAD đã hỗ trợ việc 

tạo, sửa đổi, phân tích hoặc tối ưu hóa thiết kế. 

Phần mềm CAD được sử dụng để tăng năng suất của nhà thiết kế, cải thiện 

chất lượng thiết kế, cải thiện thông tin liên lạc thông qua tài liệu và để tạo cơ sở 

dữ liệu cho sản xuất. Các thiết kế được thực hiện thông qua phần mềm CAD rất 

hữu ích trong việc bảo vệ các sản phẩm và phát minh khi được sử dụng trong 

các ứng dụng bằng sáng chế. Sản phẩm đầu ra của CAD thường ở dạng tệp điện 

tử để in, gia công hoặc các hoạt động sản xuất khác. Giống như trong việc soạn 

thảo thủ công các bản vẽ kỹ thuật, đầu ra của CAD phải truyền tải thông tin, 

chẳng hạn như vật liệu, quy trình, kích thước và dung sai, theo các quy ước dành 

riêng cho ứng dụng. CAD có thể được sử dụng để thiết kế các đường cong và 

hình trong không gian hai chiều (2D); hoặc đường cong, bề mặt và chất rắn 

trong không gian ba chiều (3D). 

Trong giai đoạn này, một số công ty PropTech đã ra đời và tiếp tục dẫn dắt 

thị trường và ngành công nghiệp bất động sản cho đến hiện nay. Tiêu biểu là 

CoStar, công ty chuyên cung cấp thông tin và phân tích thị trường cho bất động 

sản thương mại tại Hoa Kỳ. CoStar cung cấp công cụ phân tích bất động sản 

thương mại với các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành bất động sản giúp 

khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. CoStar sở hữu nguồn dữ liệu 

đáng tin cậy với hơn 5.9 triệu bất động sản thương mại và sự hiểu biết sâu sắc về 
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thị trường. Với lợi thế của người đi trước, CoStar nghiên cứu thị trường dựa trên 

nền tảng dữ liệu khá đầy đủ toàn diện của bất động sản thương mại, từ đó cung 

cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho khách hàng tại Hoa Kỳ và Châu Âu. 

Proptech 2.0 

Giai đoan này được đánh dấu bằng sự ra đời và tăng trưởng của các công ty 

PropTech như một làn sóng trong ngành bất động sản từ những năm 2000 đến 

2015. Giai đoạn này chứng kiến sự ra đời của hàng loạt công nghệ quan trọng 

ảnh hưởng đến sản xuất trên toàn thế giới: 

• Điện toán đám mây 

• Ứng dụng web và thiết bị di động 

• IoT: Internet vạn vật 

• Thiết bị cảm biến 

• Thực tế ảo và thực tế tăng cường 

Đây là những công nghệ góp phần hỗ trợ cho sự ra đời của nhiều công ty 

PropTech như WeWork và Airbnb mở rộng định nghĩa của PropTech và đưa ra 

các mô hình kinh doanh mới. WeWork được thành lập vào năm 2010 tại thành 

phố New York, Hoa Kỳ. WeWork tạo ra và hỗ trợ môi trường hay không gian 

làm việc chung trong tương lai, nơi đó mọi người và các công ty có thể cùng đến 

để làm việc tốt nhất. Hiện nay, WeWork đã phát triển thành công ty cung cấp 

nơi làm việc toàn cầu. Điểm nổi bật của WeWork bên cạnh chú trọng môi 

trường làm việc an toàn còn mang đến những giải pháp linh hoạt, những không 

gian truyền cảm hứng, những trải nghiệm cộng đồng đặc sắc. Đối tượng khách 

hàng của WeWork rất đa dạng từ những người hành nghề tự do cho đến các 

công ty thuộc Fortune 500. 

Vào cuối giai đoạn này, thế giới chứng kiến hàng loạt vụ M&A của các 

công ty PropTech từ 2015, đồng thời số lượng các công ty khởi nghiệp (start-up) 

mới đăng ký sút giảm. Tuy nhiên, nguồn tài chính đầu tư vào các công ty 

PropTech vẫn tiếp tục tăng (Hình 1). 



187 

Hình 1. Biến động của doanh nghiệp mới thành lập trong tài chính, bất 

động sản, và PropTech 

 

PropTech 3.0 

Sự sụt giảm của số lượng doanh nghiệp PropTech mới đăng ký có thể đánh 

dấu cho giai đoạn tiếp theo của chu kỳ kinh doanh (business cycle) trong lĩnh 

vực này. Sự sụp đổ, hoạt động sáp nhập M&A diễn ra khá tương đồng với hình 

ảnh mà nhà kinh tế học người Áo Joseph Schumpeter gọi tên creative 

destruction (schöpferische Zerstörung) vào năm 1942 trong tác phẩm 

Capitalism, Socialism and Democracy (Schumpeter, 1942). Đó là sự thay đổi về 

mặt chất tạo ra những doanh nghiệp mới với sức sống sáng tạo mới và mô hình 

kinh doanh mới. Giai đoạn này đánh dấu các khó khăn trong hướng phát triển 

của các gã khổng lồ như WeWork và Airbnb với sự ra đời của các đối thủ cạnh 

tranh trong cùng lĩnh vực. Các công nghệ nổi bật trong giai đoạn này như: 

• Công nghệ dữ liệu lớn 

• Trí tuệ nhân tạo và học máy 

• Blockchain và công nghệ sổ cái phân tán 
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Hình 2. Sự thay đổi công nghệ ứng dụng qua 3 làn sóng PropTech 

 

II. PropTech trong hoạt động kinh doanh và cho thuê nhà ở 

Các công nghệ hỗ trợ PropTech trong hoạt động kinh doanh và cho thuê 

nhà ở được thể hiện bằng đồ họa ở Hình 3. Hệ thống lưu trữ và xử lý chính sẽ 

dùng công nghệ điện toán đám mây giúp tăng khả năng đáp ứng về mặt thời 

gian, đồng thời giảm thiểu những hạn chế và rủi ro về hạ tầng của công nghệ cũ. 

Điểm chính của hệ thống là bộ dữ liệu bất động sản đã được số hoá và mô hình 

định giá tự động. Công nghệ dữ liệu lớn (Big data) và học máy là cơ sở để xây 

dựng các mô hình định giá tự động hiệu quả, đồng thời cũng giúp khai thác dữ 

liệu bất động sản để đem đến những thông tin có giá trị hơn, chẳng hạn như sử 

dụng để phân loại người dùng, tìm kiếm tự động khách hàng tiềm năng. Cuối 

cùng, API chính là phương thức trung gian để chia sẻ dữ liệu và công cụ này đến 

những nhà phát triển ứng dụng mua bán, cho thuê, niêm yết và tìm kiếm bất 

động sản. Đây là phương thức giao tiếp đơn giản và phổ biến nhất hiện nay giữa 

các hệ thống công nghệ thông tin. 

 

Nguồn: Tác giả, 2021 
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Hình 3. PropTech trong kinh doanh và cho thuê nhà ở 

 

Khách hàng mua hoặc thuê bất động sản tiếp cận thông tin về sản phẩm 

hoàn toàn trong không gian internet, vượt qua các rào cản vật lý tồn tại trong 

phương thức tiếp cận khách hàng truyền thống. Các nhà phát triển bất động sản 

có thể sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) hoặc thực tế tăng cường (AR) và IoT 

hỗ trợ khách hàng tiếp nhận thông tin. Công nghệ này cũng giúp thu thập dữ liệu 

liên quan đến giao dịch bất động sản. PropTech và các công nghệ cũng cải thiện 

và tự động hoá việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tài chính FinTech ở bước cuối 

cùng của giao dịch. Như vậy trong toàn bộ quá trình giao dịch từ cung cấp và 

tiếp nhận thông tin, hỗ trợ thủ tục giao dịch, đến hoàn tất giao dịch và thanh 

toán, khách hàng có thể dùng công nghệ PropTech. 

Trong quá trình chuyển dịch toàn cầu hiện nay theo hướng phụ thuộc vào 

công nghệ kỹ thuật số, nhiều phát minh sáng chế ra đời làm tăng tính minh bạch 

của thị trường bất động sản và khắc phục những vấn đề về thông tin bất cân 

xứng và thiếu thanh khoản. Tính thanh khoản của bất động sản không chỉ bao 

gồm thời gian cần thiết để bán một tài sản, mà còn là xác suất bán được và chi 

phí liên quan đến giao dịch (Investment Property Forum, 2004). Các giao dịch 

bất động sản diễn ra trong các hệ thống thông tin không rõ ràng, thường không 

có thông tin liên quan công khai thông qua các nguồn chính thức (Juneja, 2019). 

Theo đó, không chỉ các giao dịch hiện tại không hiệu quả mà sự bất cân xứng 

thông tin này còn cho phép các tác nhân thị trường tham gia vào giao dịch nội 

gián, dẫn đến sai lệch trạng thái cân bằng thị trường (Kurlat và Stroebel, 2015). 

Việc chuyển giao quyền sở hữu hiệu quả đòi hỏi sự minh bạch để những người 
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tham gia thị trường có thể tiếp cận thông tin cần thiết nhằm đưa ra quyết định 

hợp lý, do đó giảm thiểu các yếu tố bất lợi của tính kém thanh khoản và đẩy 

nhanh tốc độ giao dịch. Một số công nghệ PropTech và FinTech đang được triển 

khai trong hoạt động kinh doanh và cho thuê nhà gồm: 

2.1 Môi giới nhà ở trực tuyến (Online residential brokers) 

Sự xuất hiện của các công ty môi giới bất động sản trực tuyến đã làm giảm 

số lượng các công ty hay văn phòng môi giới bất động sản truyền thống. Các 

công ty môi giới trực tuyến cung cấp cổng thông tin hỗ trợ công nghệ cho người 

mua và người bán tham gia vào quá trình giao dịch bất động sản và cắt giảm 

nhiều chi phí giao dịch. Để làm được điều này, công ty môi giới trực tuyến tạo 

ra một cổng thông tin hay website niêm yết thông tin của tất cả các bất động sản 

được rao bán, cho thuê với mức giá độc lập và công khai cho người bán, người 

mua và người cho vay. Thông qua đó, quá trình giao dịch sẽ nhanh hơn và tính 

thanh khoản của bất động sản cao hơn. Ước tính cho thấy 90% doanh số bán nhà 

ở được tạo ra từ cổng thông tin trực tuyến và chỉ 5% từ các công ty bất động sản 

truyền thống (Zillow, 2019). 

2.2 Mô hình định giá tự động (Automated Valuation Models - AVMs) 

Mô hình định giá tự động (AVMs) sử dụng công nghệ máy học (machine 

learning) để đưa ra dự đoán về giá của bất kỳ nhà ở riêng lẻ nào dựa trên dữ liệu 

bất động sản, kinh tế và không gian được công bố rộng rãi. Thông qua việc cung 

cấp dữ liệu lớn và dữ liệu thay thế (alternative data) có liên quan vào thuật toán 

học máy, mô hình định giá tự động cho phép dự đoán giá cho bất kỳ nhà ở riêng 

lẻ nào trong khu vực có đầy đủ dữ liệu mẫu. Mô hình này hỗ trợ trong giao dịch, 

đầu tư bất động sản và cho vay thế chấp, giảm thời gian cần thiết để bán và mua 

một bất động sản. 

Cách thức vận hành của mô hình định giá tự động là dựa vào dữ liệu thay 

thế (alternative data) làm dữ liệu đầu vào, dữ liệu này có thể được truy cập thông 

qua các trang web tìm kiếm hay các cổng thông tin môi giới trực tuyến. Thông 

qua scraping là một thuật ngữ được sử dụng trong khoa học dữ liệu để mô tả 

hành động sử dụng mã máy tính để trích xuất một cách có hệ thống thông tin có 

liên quan từ trang web của bên thứ ba để sử dụng trong một mô hình hoặc cơ sở 

dữ liệu khác. Các thông tin liên quan từ những trang web tìm kiếm liên quan đến 

liên quan đến từng ngôi nhà riêng lẻ đã từng được liệt kê như giá cả, diện tích, vị 



191 

trí, yếu tố môi trường được sử dụng để cung cấp mô hình ước tính giá hợp lý của 

bất kỳ nhà ở riêng lẻ nào. Thông tin có thể được thu thập và cập nhật trong 

khoảng thời gian định giá, cho phép mô hình định giá tự động dựa trên máy học 

để tinh chỉnh độ chính xác của các dự đoán trong tương lai. 

Mô hình định giá tự động phụ thuộc rất lớn vào mức độ chính xác của cơ 

sở dữ liệu, thông tin minh bạch của bất động sản trên thị trường từ các cổng 

thông tin trực tuyến. Ưu điểm của mô hình này so với cách định giá truyền 

thống sẽ giảm chi phí và rút ngắn thời gian định giá, do đó mô hình AVM sẽ cho 

ra kết quả nhanh hơn và hỗ trợ người bán hay người mua nhà tra cứu giá trị thị 

trường của bất kỳ ngôi nhà nào. Thêm nữa, mô hình AVM giảm nguy cơ gian 

lận tiềm ẩn liên quan đến khả năng thẩm định viên hay chuyên viên thẩm định 

giá trục lợi. 

2.3 Hộ chiếu bất động sản dùng blockchain (Property passports) 

Blockchain có khả năng tăng tính minh bạch, thanh khoản cho thị trường và 

mang lại chi phí giao dịch thấp hơn. Việc số hóa dữ liệu trong các công nghệ mới 

gần đây đang cố gắng tự tích hợp vào quy trình giao dịch bất động sản, đảm bảo 

các hệ thống mà bất động sản được đăng ký là minh bạch, an toàn và nhanh chóng. 

Các công nghệ này hỗ trợ cho thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuế chuyển nhượng 

thấp, lệ phí đăng ký cố định, giảm thời hạn cho các thủ tục hành chính. 

Trong thị trường bất động sản hiện tại, người mua tại Việt Nam chưa được 

bảo vệ khi đa số sản phẩm được giao dịch không thông qua sàn giao dịch bất 

động sản và chỉ có người bán có thông tin đầy đủ về sản phẩm. Ở nước ngoài, 

người mua thông qua luật sư thực hiện thẩm định để đảm bảo thông tin đáng tin 

cậy trước hoàn thành giao dịch để tránh tốn kém tiền bạc và phát sinh nghĩa vụ 

pháp lý không mong muốn trong tương lai. Trong cả hai trường hợp, quá trình 

thẩm định thông tin tốn kém và mất nhiều thời gian. Công nghệ blockchain 

trong hộ chiếu bất động sản (property passports) giúp khắc phục vấn đề này. 

Công nghệ blockchain là công nghệ lưu trữ và phân phối dữ liệu phân cấp 

phi tập trung trong đó dữ liệu được lưu thành các khối được liên kết với nhau 

bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối đều chứa thông tin về thời 

gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó và trạng thái của các khối được 

đồng bộ dựa trên sự đồng thuận của các thành viên tham gia. Chính vì việc lưu 

trữ dựa vào sổ cái phân tán và phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên 
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tham gia khi có sự thay đổi dữ liệu nên công nghệ blockchain có tính ưu việc 

trong việc bảo toàn dữ liệu và ngăn chặn việc sửa đổi dữ liệu. Đặc điểm này của 

công nghệ blockchain sẽ hỗ trợ thông tin chính xác và minh bạch trong quá trình 

giao dịch bất động sản giữa người mua và người bán. 

Hộ chiếu bất động sản dùng công nghệ blockchain là nơi lưu trữ thông tin 

liên quan đến một nhà ở riêng lẻ trong tệp dữ liệu kỹ thuật số riêng, được chủ sở 

hữu chuyển giao dữ liệu này cùng với quyền sở hữu cho người mua. Thiết lập hộ 

chiếu bất động sản là một trong những động lực chính thúc đẩy đổi mới trong 

giao dịch bất động sản vì nó cung cấp thông tin bất động sản được chuẩn hóa, có 

thể truy cập công khai và cập nhật (Saull và Baum, 2019). Hộ chiếu bất động 

sản sẽ là tiêu chuẩn dữ liệu cho thông tin cốt lõi được tạo ra và duy trì trong suốt 

vòng đời bất động sản và cho những người sở hữu khác nhau, bao gồm các 

thông tin chính về bất động sản, lịch sử giao dịch, tài chính trong giao dịch và 

công năng sử dụng của bất động sản. Blockchain cung cấp tính minh bạch và 

kiểm tra thông tin có trong hộ chiếu bất động sản. 

III. Thực trạng PropTech tại Việt Nam ứng dụng trong kinh doanh và cho 

thuê bất động sản nhà ở 

Xu hướng công nghệ tạo ra nhiều sự thay đổi nhanh chóng trong mô hình 

kinh doanh bất động sản và tạo cơ hội phát triển của các công ty bất động sản tại 

Việt Nam. Các công nghệ được phát triển dựa trên nền tảng cải tiến về tốc độ và 

độ chính xác của đường truyền internet, những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí 

và tăng khả năng thuận lợi trong kinh doanh. Việc triển khai PropTech tại Việt 

Nam có độ trễ so với lịch sử phát triển và các giai đoạn phát triển của PropTech 

trên thế giới, nhất là trong là giai đoạn ban đầu do yếu tố công nghệ và thông tin. 

Trong khi Co-star đã bắt đầu sử dụng thông tin địa lý, điện toán đám mây để thu 

thập và cung cấp thông tin về các dự án thương mai và công nghiệp tại Hoa Kỳ 

và Đức từ cuối thập niên 2000, các doanh nghiệp Việt Nam còn chập chững áp 

dụng các công nghệ đơn giản hỗ trợ giao dịch bất động sản. Các công ty khởi 

nghiệp chỉ đầu tư phát triển trang web hỗ trợ đăng thông tin tìm kiếm niêm yết 

và hỗ trợ trong các giao dịch bất động sản. Nổi bật nhất là các trang web giới 

thiệu và liệt kê bất động sản nhà ở, tư vấn các giao dịch, mua bán, cho thuê và 

quản lý dự án. Điển hình công nghệ dựa trên nền tảng trang web như 

batdongsan.com đăng tin mua bán bất động sản lớn nhất với trung bình khoảng 
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Phân tích và khai thác dữ liêi 
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7 triệu lượt truy cập mỗi tháng, cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh 

(JLL, 2019). 

Tuy nhiên, trong các giai đoạn sau của PropTech, nhờ sự phát triển của 

internet và khả năng nhanh nhạy học hỏi, cũng như nhờ làn sóng đầu tư mở rộng 

của các công ty PropTech toàn cầu như Airbnb hay We-work, các công ty kinh 

doanh và cho thuê nhà của Việt Nam cũng bắt kịp với xu hướng kinh doanh. Họ 

ứng dụng nền tảng khoa học nền kinh tế chia sẻ vào không gian cho thuê co-

working, không gian cho thuê co-living; đến hiện nay các công ty khời nghiệp 

PropTech đang đẩy mạnh triển khai các công nghệ hiện đại như Dữ liệu lớn (Big 

data), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent); Thực tế ảo (Virtual reality); 

Blockchain. 

Lĩnh vực PropTech trong vài năm qua đã thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, 

các công ty khởi nghiệp và hệ sinh thái PropTech không ngừng tăng lên (Hình 

4). Có thể tạm chia nhóm các công ty khởi nghiệp PropTech gồm môi giới, cho 

thuê nhà ở truyền thống, cho thuê nhà ở co-living, niêm yết và dịch vụ tìm kiếm, 

dữ liệu và phân tích, quản lý khách sạn, FinTech bất động sản, thực tế ảo VR 

hay AR. PropTech Việt Nam được áp dụng nhiều nhất trong loại hình nhà ở. 

Phần lớn các công ty khởi nghiệp PropTech tại Việt Nam tập trung vào lĩnh vực 

niêm yết và dịch vụ tìm kiếm, môi giới cho hoạt động kinh doanh nhà ở và lĩnh 

vực cho thuê nhà ở truyền thống và loại hình co-living đáp ứng nhu cầu của giới 

trẻ hiện đại. 

Hình 4. Hệ sinh thái PropTech Việt Nam 2021 

Nguồn: Tác giả, 2021 
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Hoạt động PropTech tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay được đánh giá 

là giàu tiềm năng phát triển. Trong năm 2020, công ty Propzy đã thành công 

trong vòng gọi vốn Series A và đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Quỹ đầu tư 

Gaw Capital và SoftBank Ventures Asia với tổng giá trị đầu tư lên đến 25 triệu 

đô-la, bên cạnh các nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư trước đó như Next Billion 

Ventures, RHL Ventures, Breeze, FEBE Ventures, RSquare và Insignia. Được 

biết, với nguồn vốn huy động được công ty Propzy sẽ sử dụng để phát triển các 

dòng sản phẩm mới, cam kết đơn giản hóa các giao dịch bất động sản trọn gói từ 

đầu đến cuối cũng như các hoạt động hậu cần để hợp lý hóa toàn bộ vòng đời bất 

động sản như: mua, bán, thuê, quản lý nhà đất và căn hộ chung cư. Đồng thời, cung 

cấp nguồn vốn để mở rộng hỗ trợ tài chính trực tiếp cho tín dụng bất động sản. Bên 

cạnh đó, công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng sang các dịch vụ cho thuê. 

Xu hướng đầu tư PropTech tiếp tục tăng, mục tiêu hướng đến là các nền 

tảng proptech bền vững và có khả năng sinh lời thực sự. Những công ty 

PropTech tại Việt Nam xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động và đang hướng tới 

mô hình kinh doanh đa mục tiêu, tối đa hóa giá trị cho người sử dụng. Các công 

ty tiếp tục kêu gọi vốn và bắt đầu đầu tư tích hợp nền tảng quản lý bất động sản, 

nền tảng bán hàng và nền tảng định hướng đầu tư Fintech khai thác bất động 

sản. Tích hợp những tính năng khác nhau trong một quy trình giao dịch bên 

cạnh việc chỉ cung cấp thông tin mua bán, cho thuê nhà ở, hiện nay còn thêm 

dịch vụ ví điện tử trong quá trình thanh toán, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp đóng và thu các khoản phí. Tuy nhiên, hoạt đông của các 

PropTech tại Việt Nam hoàn toàn không chỉ có thành công tiếp nối thành công. 

Do lĩnh vực này có nhiều sáng tạo, mang tính đột phá và mới mẻ, nó gặp các 

khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam do thiếu các 

khung pháp lý phù hợp và thiếu sự tiếp sức của chính quyền với vai trò như một 

“bà đỡ”. 

IV. Một số gợi ý chính sách phát triển PropTech tại Việt Nam 

4.1 Proptech báo hiệu thời đại công nghệ và kỹ thuật số diễn ra trong toàn 

bộ nền kinh tế 

Bất động sản là một ngành công nghiệp có truyền thống lâu đời có lẽ chỉ 

sau ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn khi tư hữu đất đai xuất 

hiện. Chi phí giao dịch và giá trị tài sản trong lĩnh vực bất động sản thường lớn 
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hơn nhiều so với những loại tài sản khác, đòi hỏi các bên tham gia giao dịch cẩn 

trọng. Những chi phí giao dịch chủ yếu trong thị trường bất động sản trên thế 

giới thường bao gồm chi phí môi giới, chi phí tìm kiếm, chi phí giấy tờ thủ tục 

thông thường, chi phí thuế, chi phí vốn vay. Tùy vào giá trị tài sản bất động sản 

được giao dịch mà những khoản chi phí này có thể rất lớn. Do đó, các giao dịch 

liên quan thường đòi hỏi các bên tham gia phải có sự chuẩn bị và thận trọng 

trong việc áp dụng một số công nghệ có thể thay thế cho sự tham gia thông 

thường theo truyền thống. 

Chính vì lý do trên, trong một thời gian rất dài, thành công trong lĩnh vực 

kinh doanh bất động sản gồm xây dựng và phát triển các cao ốc, các khu phức 

hợp thương mại dịch vụ, thường gắn liền với các doanh nhân có nhiều tiềm lực 

tài chính. Do những yêu cầu đầu tư với quy mô lớn, lịch sử ngành bất động sản 

cho thấy có rào cản (barrier) lớn đối với những nhà đầu tư nhỏ, những doanh 

nhân trẻ, hay những cái tên mới nổi. Với chi phí giao dịch lớn, thậm chí có khi 

cực kỳ lớn, vai trò của các cá nhân và tổ chức tham gia vào kinh doanh, môi 

giới, hay phát triển bất động sản trở nên quan trọng. Nói cách khác tiềm lực tài 

chính và uy tín là những yếu tố không thể thiếu trong ngành bất động sản. 

Làn sóng công nghệ xuất hiện trong giao dịch nhà ở nói riêng và trong toàn 

ngành công nghiệp bất động sản cho thấy truyền thống và sự bảo thủ của người 

tiêu dùng trong lĩnh vực này đã dần dần rút lui. Sự xuất hiện của PropTech mặc 

dù còn khá khiêm tốn ở quy mô vốn so với tổng quy mô vốn của toàn bộ thị 

trường cho thuê và mua bán bất động sản tuy nhiên nó đánh dấu cho thấy một xu 

hướng không thể đảo ngược đang diễn ra mạnh mẽ. Thị trường bất động sản 

Việt Nam đang tăng trưởng tốt, tiềm năng rộng lớn với tổng dân số lên tới hơn 

97 triệu người tính đến năm 2021 (Tổng cục thống kê, 2020). Việt Nam với dân 

số trẻ, có sự am hiểu nhất định về công nghệ và có khả năng tiếp nhận tốt với 

công nghệ mới. Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bất động sản PropTech là xu 

hướng đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số này. 

4.2 PropTech đặt ra những yêu cầu quan trọng về mặt công nghệ và chính sách 

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy số hóa nền kinh tế, PropTech hứa hẹn 

giúp cải thiện trong công tác quản lý nhà nước liên quan quản lý giao dịch nhà 

ở, thuế, và quy hoạch. Người có dư phòng trong nhà của mình mà muốn kinh 

doanh bằng cách cho thuê ngắn hạn hoàn toàn có thể tránh việc đóng thuế bằng 
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cách khai thấp số tiền thực nhận, hoặc hoàn toàn không khai báo trung thực về 

việc cho người khác ở có trả tiền. Với sự tham gia của Airbnb là công ty cung 

cấp dịch vụ chia sẻ phòng, người cần thuê phòng và người cung cấp phòng thuê 

sử dụng nền tảng số của Airbnb để giao dịch và thanh toán. Cơ quan quản lý 

hoàn toàn có thể sử dụng thông tin này để thực hiện việc thu thuế một cách 

chính xác. Điều này cũng tương tự như khả năng thu thuế của cơ quan trước đây 

đối với hoạt động vận tải bằng xe hai bánh khi các công ty như Gojek, Bee, và 

Uber ra đời. 

Thị trường đất đai và nhà ở cũng sẽ hoạt động thuận lợi và khắc phục được 

những hình thức đầu cơ, ăn xổi, hoặc lừa đảo do thông tin bất đối xứng khi cơ 

quan quản lý tận dụng công nghệ GIS để công khai các quy hoạch và thu thập 

thông tin bất động sản. Khi nền tảng dữ liệu số được triển khai trong lĩnh vực 

nhà đất và quy hoạch, thông tin về lịch sử giao dịch của từng căn nhà hoàn toàn 

có thể được công khai cho mọi người tiếp cận. Và đi liền với lịch sử giao dịch là 

các thông tin về giá giao dịch, đặc điểm căn nhà, các hạn chế do quy hoạch và 

các cảnh báo về khả năng quy hoạch. Khi đó, vấn đề về thông tin bất đối xứng 

giữa người sở hữu nhà và người mua hoặc thuê nhà được giải quyết triệt để. 

Đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, nhà ở, và đô 

thị, cơ sở dữ liệu hiện nay chưa mang tính thống nhất và hệ thống ở cấp độ quốc 

gia. Thiếu các tiêu chuẩn công nghệ trong việc thu thập, lưu trữ, và chia sẻ dữ 

liệu giữa các cơ quan nhà nước, và giữa cơ quan nhà nước và người dân hay khu 

vực tư nhân hiện là thách thức lớn trong quá trình số hóa nền kinh tế. Luật số 

104/2016/QH13 về Tiếp cận thông tin và Nghị định số 47/2020/ND-CP Quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đặt ra yêu cầu chuẩn bị để 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và doanh nghiệp và trách nhiệm 

của các cơ quan công vụ trong việc đảm bảo công dân thực thi quyền này. 

PropTech và các công nghệ nền tảng của PropTech giúp Chính phủ nhanh chóng 

tận dụng được hệ thống thông tin để thu thập thông tin, chia sẻ thông tin, và 

chuyển giao thông tin bao gồm dữ liệu số đến người dân và doanh nghiệp một 

cách nhanh chóng. Ví dụ, công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS được được 

một số địa phương áp dụng để thể hiện thông tin quy hoạch như cổng thông tin 

của Tp. Hồ Chí Minh do Trung tâm ứng dụng GIS (HCMGIS) thuộc Sở Khoa 

học Công nghệ quản lý. Việc triển khai thông tin quy hoạch thông qua cổng này 
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cho phép người dân và doanh nghiệp dễ dàng sử dụng thông tin chuẩn cho việc 

lên kế hoạch cuộc sống hay kế hoạch kinh doanh. 

Tuy nhiên, thách thức lớn đối với chính phủ trong lĩnh vực quản lý đất đai 

và quy hoạch đô thị và nhà ở là hạn chế kéo dài trong việc áp dụng và triển 

những công nghệ cơ bản. Cụ thể hiện nay vẫn chưa có cơ sở dữ liệu thống nhất 

về đất đai, nhà ở, và thậm chí mỗi tỉnh thành lại có dữ liệu được xây dựng theo 

tiêu chí riêng và không đảm bảo sự toàn vẹn và thống nhất của dữ liệu nếu ráp 

dữ liệu bản đồ của các tỉnh thành lại với nhau. Một số địa phương xây dựng dữ 

liệu đất đai trên cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS), vốn là phương pháp được 

triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới từ những năm 2000 và chỉ mới dừng lại 

ở dữ liệu sử dụng đất. Một số thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh có được cơ sở 

dữ liệu về giao thông, sử dụng đất trên GIS và chia sẻ công chúng nhưng việc 

tiếp cận thông tin của công chúng gặp trở ngại do yếu tố kỹ thuật. Nhiều địa 

phương có dữ liệu đất đai dưới dạng các file CAD, thuộc đời đầu của công nghệ 

PropTech tức PropTech 1.0. Chính phủ chỉ có sự thống nhất trong việc định 

dạng hệ quy chiếu tọa độ quốc gia cho dữ liệu GIS nhưng chưa có được sự 

thống nhất bắt buộc cho việc tích hợp nhiều loại dữ liệu như hạ tầng, đất đai, 

giao thông trên nền GIS hoặc tương đương một cách đồng bộ ở tất cả các địa 

phương trên toàn quốc. 

Thách thức quan trọng khác đối với chính quyền các cấp là phá vỡ tư duy 

lô cốt hiện cản trở cơ quan chính quyền chia sẻ thông tin. Mặc dù có nhiều cơ sở 

pháp lý bắt buộc các cơ quan chính quyền ở mọi cấp phải chia sẻ thông tin và dữ 

liệu với nhau và với công chúng. Tuy nhiên, thực tế việc chia sẻ thông tin và dữ 

liệu hiện nay còn nhỏ giọt và mang tính hạn chế cho dù là đối với các cơ quan 

hay đối với công chúng. Theo một đánh giá được thực hiện vào năm 2020, kết 

quả triển khai nhiều nhiệm vụ về Chính phủ điện tử còn rất chậm và nhiều nơi 

thực hiện mang tính hình thức. Quan trọng hơn, các hệ thống thông tin dữ liệu 

còn cục bộ, chưa có kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 

(Nguyễn Văn Hùng, 2020). 

Thách thức lớn nhất là mô hình quản trị quốc gia hiện nay. Để tận dụng 

PropTech và các công nghệ nền tạo ra nó trong lĩnh vực đất đai và quy hoạch đô 

thị và nhà ở, chính quyền ở các địa phương phải tham gia và tích hợp quản lý và 

dữ liệu của các cơ quan chuyên môn theo chiều ngang. Tuy nhiên hiện nay sự 

phân định thẩm quyền đối với các chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước tuân 
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theo thứ bậc hành chính theo chiều dọc trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể. 

Mô hình này trói tay các nhà lãnh đạo địa phương trong nỗ lực phá vỡ tư duy lô 

cốt một cách nhanh chóng cho phép thông tin và dữ liệu được chuyển giao giữa 

các cơ quan nhà nước. Mô hình này cũng không cho phép có được một người 

nhạc trưởng để điều phối việc triển khai các công nghệ và khai thác chúng hiệu 

quả cho công tác quản lý tại thành phố và tỉnh lỵ. Ví dụ, để có thể tận dụng năng 

lực của hệ thống thông tin địa lý nhằm cung cấp thông tin quy hoạch, nhà ở cho 

người dân và doanh nghiệp, chính quyền tại mỗi địa phương cần phải phối hợp 

tác nghiệp giữa các cơ quan chuyên trách quản lý trong từng lĩnh vực chuyên 

môn cụ thể. Điều đó đòi hỏi phải có sự tham gia điều phối giữa Sở Tài nguyên 

và môi trường phụ trách nền tảng cơ bản về sử dụng đất và phân loại đất, Sở 

Giao thông vận tải phụ trách các vấn đề giao thông và quy hoạch giao thông, Sở 

Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch phụ trách quy hoạch đô thị, hạ tầng, và thông tin 

về nhà ở; Sở Thông tin, du lịch và truyền thông phụ trách những vấn đề thuộc 

bảo tồn di tích và du lịch. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn này lại chịu sự 

quản lý theo ngành từ trên xuống. Do đó việc họ tham gia chia sẻ thông tin hay 

xây dựng tiêu chuẩn phù hợp để tích hợp theo chiều ngang đòi hỏi phải có sự 

chuẩn bị và chấp thuận từ các cơ quan trung ương. 

4.3 Chính quyền cần đóng vai trò bà đỡ công nghệ PropTech 

Trong lịch sử phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại, khu vực 

tư nhân thể hiện rõ tính kiên cường dẻo dai và tính năng động. Các nhà chính trị 

và các nhà nghiên cứu về tư duy kinh tế và chính sách kinh tế ở Việt Nam đều 

có thể đồng ý rằng khu vực tư nhân của Việt Nam có sức sống dai dẳng và bền 

bỉ vượt qua những kỳ thị và điều kiện khắc nghiệt nhất. Thậm chí có giai đoạn 

phải hoạt động trong bóng tối vì bị cấm đoán, các nhà sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp cá thể và các tiểu thương vẫn cung ứng cho thị trường một số hàng hóa 

và dịch vụ (Đặng Phong, 2019). Trong giai đoạn hiện nay, khu vực tư nhân vẫn 

tiếp tục đi trước khai phá những lĩnh vực mới mẻ và chấp nhận rủi ro trong quá 

trình thử nghiệm này. Các doanh nghiệp tham gia nền kinh tế số đã xuất hiện 

trong nhiều hoạt động dịch vụ khác nhau từ vận chuyển hàng hóa, vận tải, đến 

chia sẻ văn phòng mở. 

Khu vực tư nhân luôn được xem là năng động, họ đi trước và khai phá, 

chịu tổn thất, vấp ngã và tiếp tục vươn lên. Trong trường hợp PropTech, khu vực 

tư nhân đang chịu tổn thất chi phí để ứng dụng các công nghệ khác nhau và thử 
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nghiệm chúng ở thị trường Việt Nam. Việt Nam đang là nơi thử nghiệm của 

kinh tế số trong vài năm gần đây với cả thành công và thất bại của khu vực tư 

nhân. Mặc dù các công ty này có thể gặp thất bại và phá sản, những nền tảng số 

mà họ phát triển không mất đi theo sự thất bại này mà vẫn sẽ được những công 

ty khác học hỏi, sử dụng, phát triển tạo ra những sản phẩm mới và những công 

ty mới. Do đó chính quyền cũng được lợi nhờ những thí nghiệm thực tiễn này 

trong khu vực tư nhân, thông qua việc học hỏi kế thừa tri thức và thông qua sự 

tồn tại và phát triển của công nghệ. 

Chính phủ cũng có thể chủ động tham gia nhiều hơn vào PropTech và các 

công nghệ nền tảng của nó để tiến tới đặt ra các tiêu chuẩn và chủ động áp dụng 

tiêu chuẩn phù hợp cho sân chơi Proptech. Sự tồn tại của nhiều công nghệ và 

nhiều tiêu chuẩn khác nhau là vấn đề phổ biến trong mọi loại hình sản xuất và 

dịch vụ, tuy nhiên để giúp thị trường có được sự tự điều chỉnh nhanh chóng và 

hiệu quả thì chính phủ có thể chủ động can thiệp mang tính hỗ trợ và dẫn dắt. 

Việc đặt ra các tiêu chuẩn công nghệ trên cơ sở khoa học và tương đồng với thể 

giới giúp khu vực tư nhân hạn chế lãng phí và giúp đấu nối những hệ thống và 

hạ tầng thông tin của tư nhân vào hệ thống của chính phủ giúp hiện thực hóa 

viễn ảnh kinh tế số đã được Đảng và chính phủ đưa ra. 
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17. Nguyễn Văn Hùng (2020). Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam trong những năm tới. Tạp chí Tổ chức Nhà nước. Truy cập tại: 

 https://tcnn.vn/news/detail/48067/Quan-ly-nha-nuoc-ve-phat-trien-kinh-te-

so-o-Viet-Nam-trong-nhung-nam-toi.html 

18. PWC (2018). Cloud Computing in Real Estate. Truy cập tại: 

https://www.pwc.de/en/real- estate/digital-real-estate/cloud-computing-in-

real-estate.html 

19. Research and Market (2020). IT in Real Estate: Worldwide Market Insights 

and Projections (2020-2025) Featuring Profiles of SAP, Sage Group, Yardi 

Systems, Buildium, MRI Software, and More. Truy cập tại: 

 https://www.globenewswire.com/news-

release/2020/03/27/2007506/0/en/IT-in-Real-  Estate-Worldwide-Market-

Insights-and-Projections-2020-2025-Featuring-Profiles-of- SAP-Sage-

Group-Yardi-Systems-Buildium-MRI-Software-and-More.html 

20. Research and Market (2021). Global Real Estate Market Report 2021: 

Market is Expected to Grow from $2687.35 Billion in 2020 to $3717.03 

Billion in 2025 - Forecast to 2030. Truy cập tại: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-real-estate- market-

report-2021-market-is-expected-to-grow-from-2687-35-billion-in-2020-to-

3717- 03 -billion-in-2025—forecast-to-203 0--301250151. html 

21. Rishi Rodhia (2019). The future of accommodation: when coliving and 

PropTech combine. Truy cập tại: 

https://www.sourcesecurity.com/insights/future-accommodation- coliving-

proptech-combine-co-12058-ga. 1619794440.html 

22. Saull, A. and Baum, A. (2019): The Future of Real Estate Transactions. 

Oxford Research. Said Business School. 

23. Schumpeter, J. A. (1942). Socialism, capitalism and democracy. Harper 

and Brothers. 

24. Tagliaro, C., Bellintani, S., G. Ciaramella. (2021). RE property meets 

http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/12/06/what-is-the-difference-
https://tcnn.vn/news/detail/48067/Quan-ly-nha-nuoc-ve-phat-trien-kinh-te-so-o-Viet-
https://tcnn.vn/news/detail/48067/Quan-ly-nha-nuoc-ve-phat-trien-kinh-te-so-o-Viet-
https://www.pwc.de/en/real-estate/digital-real-estate/cloud-computing-in-real-estate.html
https://www.pwc.de/en/real-estate/digital-real-estate/cloud-computing-in-real-estate.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/27/2007506/0/en/IT-in-Real-
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/27/2007506/0/en/IT-in-Real-
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-real-estate-market-report-2021-market-is-expected-to-grow-from-2687-35-billion-in-2020-to-3717-03
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-real-estate-market-report-2021-market-is-expected-to-grow-from-2687-35-billion-in-2020-to-3717-03
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-real-estate-market-report-2021-market-is-expected-to-grow-from-2687-35-billion-in-2020-to-3717-03
https://www.sourcesecurity.com/insights/future-accommodation-coliving-proptech-combine-co-12058-ga
https://www.sourcesecurity.com/insights/future-accommodation-coliving-proptech-combine-co-12058-ga


202 

technology: crosscountry comparison and general framework. Journal of 

Property Investment & Finance. 

25. TTXVN (2021). Gia tăng giá trị bất động sản nhờ việc ứng dụng công 

nghệ. Truy cập tại: https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/66231/gia-tang-gia-tri-bat-

dong-san-nho-viec-ung-dung- cong-nghe.aspx 

26. Zillow (2019). Form 10-K, Annual Report for the Fiscal Year Ended 

December 2018. Truy cập tại: http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-

0001617640/7a4d596b-799d- 4f16-b144- 8dc96c1e127f.pdf 

https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/66231/gia-tang-gia-tri-bat-dong-san-nho-viec-ung-dung-cong-nghe.aspx
https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/66231/gia-tang-gia-tri-bat-dong-san-nho-viec-ung-dung-cong-nghe.aspx
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001617640/7a4d596b-799d-4f16-b144-
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001617640/7a4d596b-799d-4f16-b144-


203 

HOÀN THIỆN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ  

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

TS Đoàn Thị Phương Diệp 

TS Thái Thị Tuyết Dung 

ThS Trương Trọng Hiểu 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 
 

1. Đặt vấn đề 

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực hiện đang thu hút khá nhiều nhà đầu tư 

cả trong và ngoài nước, mà chủ yếu tập trung vào các nhà đầu tư trong nước 

trong thời gian qua. Sở dĩ lĩnh vực này thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư 

là do nhiều nguyên nhân bao gồm cả sự chưa chặt chẽ về pháp lý và cả từ chính 

sách về đất đai, từ những sự chưa chặt chẽ này tạo ra những “khoảng mờ” trong 

thực tiễn làm tăng khả năng sinh lợi, mà thực tế là lợi nhuận rất cao so với các 

lĩnh vực kinh doanh khác. Từ đó dẫn đến kết quả là số lượng các nhà đầu tư ở đủ 

các quy mô từ nhỏ đến vừa và lớn- các đại gia bất động sản, xuất hiện ngày càng 

nhiều trong thời gian qua. Để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh bất 

động sản, “câu chuyện” bắt đầu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này từ việc 

làm thế nào để có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của mình. Đấu 

giá quyền sử dụng đất là một trong các cách thức để nhà đầu tư có thể có được 

quyền sử dụng đất. Xuất phát từ bản chất của việc bán đấu giá tài sản nói chung, 

đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) nói riêng là hình thức bán tài sản công khai 

(public sale), và với các đặc thù của QSDĐ, tài sản công, nên trong thời gian 

vừa qua hình thức bán này đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, 

việc một số các doanh nghiệp trúng đấu giá hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian 

qua xin huỷ kết quả đấu giá làm dấy lên nhiều vấn đề pháp lý cũng như trong dư 

luận về “câu chuyện” ai đứng phía sau cuộc đấu giá.  

Câu hỏi đặt ra là, các vụ đấu giá QSDĐ này có phát sinh vấn đề pháp lý 

nào hay không? Cần hoàn thiện quy định của pháp luật theo hướng như thế nào 

để “trả lại đúng giá trị” của hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo quyền 

cho nhà đầu tư bất động sản trong việc tiếp cận với QSDĐ đồng thời đảm bảo 

vai trò của quản lý nhà nước về đất đai và hoạt động đấu giá, góp phần ổn định 

trật tự xã hội. Bài viết được nhóm tác giả thực hiện với mục tiêu (1) là làm rõ 

các cơ sở pháp lý mà hoạt động đấu giá QSDĐ đang được thực hiện trên đó, (2) 
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từ việc phân tích các cơ sở pháp lý này đối chiếu với thực tiễn thực thi trong giai 

đoạn vừa qua để xác định được những hạn chế, bất cập trong các quy định này 

(nếu có), từ đó (3) rút ra các kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt 

động đấu giá QSDĐ. 

2. Tổng quan quy định pháp luật về đấu giá QSDĐ 

Việc chủ đầu tư thực hiện một dự án kinh doanh bất động sản sẽ phải 

cùng lúc chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực 

đất đai, đầu tư, đấu giá…Trong khuôn khổ nội dung viết này, nhóm tác giả cho 

rằng mặc dù có nhiều quy định cùng lúc tác động đến tiến trình xúc tiến đầu tư, 

tuy nhiên các quy định nền at3ng mà hiện tại xã hội đang quan tâm tập trung vào 

hai vấn đề về đấu giá quyền sử dụng đất ở góc độ luật chuyên ngành về đấu giá 

và luật đất đai, luật đầu tư tiếp cận ở góc độ thủ tục tiền đấu giá. Các vấn đề này 

có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

2.1. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất nhìn từ góc độ Luật Đất đai và 

Luật Đầu tư 

Ở góc độ tổng thể, để có thể có QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư bất động 

sản, chủ đầu tư có thể tiếp cận ở một trong hai khía cạnh, một là tiếp cận QSDĐ 

công, tức QSDĐ mà Nhà nước đã tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng (hay 

còn gọi là đất “sạch” theo ngôn ngữ xã hội) và hai là tiếp cận QSDĐ tư, tức 

QSDĐ đã được giao cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và với sự cho phép của 

pháp luật, cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức sử dụng đất này thông qua chuyển 

nhượng hay góp vốn bằng QSDĐ cho chủ đầu tư.  

Đấu thầu dự án hay đấu giá QSDĐ 

Với hình thức tiếp cận thứ nhất, tức tiếp cận đất công, cần có quyết định 

giao đất hoặc cho thuê đất của Nhà nước, trên cơ sở quyết định giao đất hoặc 

cho thuê này chủ đầu tư mới có thể tiến hành kế hoạch đầu tư của mình. 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai “Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; 

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; 

……”. 
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 Như vậy, nếu doanh nghiệp bất động sản đầu tư bất động sản và tiếp cận 

đất công trong hai trường hợp này thì sẽ phải tham gia đấu giá QSDĐ. Trong 

trường hợp tiếp cận đất công này, Luật Đầu tư yêu cầu cần phải tiến hành thủ 

tục lựa chọn nhà đầu tư. Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư, việc 

lựa chọn nhà đầu tư có thể được thực hiện thông qua một trong ba cách thức sau: 

- Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

- Chấp thuận nhà đầu tư . 

 Đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá QSDĐ thì 

trước khi tham gia đấu giá nhà đầu tư phải được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Tùy vào quy mô của dự án, chấp thuận chủ trương sẽ do Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ hay UBND cấp tỉnh phê duyệt. Như vậy xét về quy trình, đối với việc 

tiếp cận đất công, chủ đầu tư thông thường sẽ phải tiến hành các bước (1) xin 

chấp thuận chủ trương đầu tư, (2) đấu giá QSDĐ và (3) xin cấp chứng nhận 

đăng ký đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài). 

 Nếu nhà đầu tư tiếp cận QSDĐ công đối với diện tích đất chưa được giải 

toả, đền bù thì cần thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 

1 Nghị định 25/2020/CP “Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở 

thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng 

cho mục đích kinh doanh”. 

 Tóm lại, đối với đất công, việc tiếp cận QSDĐ sẽ phải được tiến hành 

hoặc thông qua thủ tục đấu giá QSDĐ hoặc thông qua hình thức đấu thầu dự án 

đầu tư. Hai hình thức này được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật 

riêng biệt (như Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá). 

Đấu giá QSDĐ 

 Theo quy định vừa đề cập ở trên, đấu giá QSDĐ được tiến hành với 

những dự án bất động sản có nhu cầu sử dụng đất công đã được giải toả, đền bù, 

nói nôm na là “đất sạch”. Ngoài ý nghĩa là việc “bán công khai” (public sale), 

đấu giá QSDĐ trong bối cảnh hiện nay còn được hiểu là một bước lựa chọn nhà 

đầu tư theo cách quy định của Luật Đầu tư (Điều 29 Luật Đầu tư). Như vậy, 

mấu chốt của vấn đề là cần đảm bảo tiêu chí đặt ra từ khía cạnh này. Hiện tại hai 

vấn đề này lại được quy định trong các VBQPPL riêng biệt, điều này dẫn đến 
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kết quả là việc tiếp cận, xem xét ở góc độ tổng thể gặp nhiều khó khăn và việc 

phát hiện ra điểm bất cập chưa thể thực hiện được qua quan sát trực quan. 

 Các quy định của Luật Đầu tư 2020 hiện tại phân định khá rõ thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư trong việc lựa chọn nhà đầu tư, luật này cũng quy 

định về nội dung cần thẩm định trong chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 33 

Luật Đầu tư). Theo quy định này, một trong những hồ sơ cần chuẩn bị trong 

bước chấp thuận chủ trương đầu tư là “Tài liệu chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm 

gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài 

liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư” (khoản 1 Điều 33 điểm 

c). Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong quy định về những nội dung cần thẩm định để 

chấp thuận chủ trương đầu tư thì hoàn toàn không có nội dung thẩm định là 

“năng lực tài chính của nhà đầu tư”. Cần lưu ý rằng, thủ tục thẩm định để chấp 

thuận chủ trương đầu tư là bước đánh giá đầu tiên trước khi tiến hành thủ tục 

lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc đấu giá QSDĐ, sự không thống nhất giữa 

quy định của khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 33 của Luật Đầu tư như trình bày trên 

vô tình bỏ qua việc xem xét năng lực tài chính, vốn dĩ là điều kiện quan trọng 

nhất của nhà đầu tư trong việc thực hiện và theo đến cùng dự án đầu tư được 

phê duyệt. Chúng tôi cho rằng đây là điểm hạn chế quan trọng nhất trong quy 

trình xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

 Cũng trong khuôn khổ vấn đề về đấu giá QSDĐ, Điều 119 Luật đất đai 

2013 quy định chủ đầu tư tham gia đấu giá đối với đất đã được giải phóng mặt 

bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước khi thỏa 

mãn 2 điều kiện “a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo 

quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;b) Phải bảo đảm các điều kiện để 

thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư” (Khoản 2 Đ 119). 

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 “Người được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải 

có các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 

án đầu tư; 
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b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang 

sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác”. 

 Như vậy, có thể thấy yêu cầu đặt ra về năng lực tài chính bảo đảm việc sử 

dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư là một điều kiện quan trọng. Cũng liên 

quan đến điều kiện để tham gia đấu giá, Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định 

khá đơn giản “Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ 

sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường 

hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia 

đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó” (khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản). Về 

khoản tiền đặt trước, tại khoản 1 Điều 39 Luật này có quy định “Người tham gia 

đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản 

và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm và tối 

đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá”. 

 Từ tổng thể các quy định trên có thể khẳng định rằng Luật Đấu giá tài 

sản và Luật Đất đai đều không có quy định liên quan đến việc cần kiểm tra năng 

lực tài chính và năng lực thực hiện hợp đồng được giao kết sau khi trúng đấu 

giá. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực tế thời gian qua có khá nhiều các 

doanh nghiệp đã từ chối ký hợp đồng, thậm chí chấp nhận bỏ tiền cọc sau khi 

trúng đấu giá43 mà vụ bỏ cọc của tập đoàn Tân Hoàng Minh là một điển hình. 

Việc bỏ cọc hay xin huỷ kết quả đấu giá có thể do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên 

không loại trừ nguyên nhân là do năng lực tài chính để theo đến cùng dự án là 

không đảm bảo. các quy định như vừa phân tích trên đây từ quy định của Luật 

Đầu tư đến quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản chưa thật sự 

quan tâm đến vấn đề này. Đây là một trong các lý do dẫn đến tình trạng các 

cuộc đấu giá QSDĐ “đình đám” thời gian qua không mang lại kết quả như 

mong đợi. 

 Chấp thuận nhà đầu tư 

 
43 Có thể tham khảo hàng loạt trường hợp bỏ cọc sau khi trúng đấu giá theo các thông tin tại bài viết này 

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/bien-phap-ngan-chan-doi-voi-truong-hop-tu-y-bo-coc-khi-tham-gia-

dau-gia6093.html?fbclid=IwAR2jBMoA_7F66sGSHl-o8bzWeVnsmfKEhOGTQFOIQflAwo8m_11v5ib5xvU, 

ngày truy cập 11/4/2022 

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/bien-phap-ngan-chan-doi-voi-truong-hop-tu-y-bo-coc-khi-tham-gia-dau-gia6093.html?fbclid=IwAR2jBMoA_7F66sGSHl-o8bzWeVnsmfKEhOGTQFOIQflAwo8m_11v5ib5xvU
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/bien-phap-ngan-chan-doi-voi-truong-hop-tu-y-bo-coc-khi-tham-gia-dau-gia6093.html?fbclid=IwAR2jBMoA_7F66sGSHl-o8bzWeVnsmfKEhOGTQFOIQflAwo8m_11v5ib5xvU
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 Đối với trường hợp chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất hoặc nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để 

thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì cần 

có chấp thuận chủ trương đầu tư mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thuộc về Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hay 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tuỳ quy mô dự án đầu tư. 

2.2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất nhìn từ góc độ Luật Đấu giá 

Pháp luật về đấu giá tài sản hiện nay được hình thành trên cơ sở quy định 

nguyên tắc trong Bộ luật Dân sự và các quy định có liên quan khác (như đấu giá 

hàng hoá trong Luật Thương mại và đấu giá quyền sử dụng đất trong Luật Đất 

đai…). Tuy nhiên, cơ sở pháp lý quan trọng và điều chỉnh trực tiếp đối với đấu 

giá tài sản là Luật Đấu giá năm 2016 và quy định này đương nhiên cũng áp dụng 

đối với đấu giá quyền sử dụng đất.  

Theo quy định hiện nay, người có tài sản bán đấu giá không trực tiếp tổ 

chức đấu giá mà việc đấu giá tài sản phải được thực hiện thông qua tổ chức hoạt 

động đấu giá. Bên bán tài sản đấu giá vì vậy phải ký hợp đồng với tổ chức hoạt 

động đấu giá để họ tổ chức đấu giá (Điều 33). Về nguyên tắc, cuộc đấu giả phải 

do đấu giá viên chuyên nghiệp điều hành (Điều 6). Trong một số trường hợp, việc 

đấu giá được điều phối bởi Hội đồng đấu giá. Theo quy định, đối với các loại tài 

sản bắt buộc phải bán thông qua tổ chức đấu giá thì Hội đồng đấu giá sẽ được 

thành lập và chỉ được áp dụng phương thức đấu giả trả giá lên (Điều 55 và 58). 

Cũng tương tự như quy định về tiến hành và bảo đảm việc thiết lập và thực 

hiện các loại giao dịch khác, pháp luật về đấu giá tài sản đặt ra nghĩa vụ ứng tiền 

trước đối với bên tham gia đấu giá. Về nguyên tắc, các bên được quyền thỏa 

thuận mức đóng đối với khoản tiền này. Tuy nhiên, pháp luật đặt ra ngưỡng giới 

hạn tối thiểu và tối đa là 5% và 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (Điều 39). 

Qua một số trường hợp dừng thực hiện hợp đồng mua tài sản đấu giá, có ý kiến 

cho rằng, mức ứng trước tối đa với tỷ lệ tương ứng 20% là quá thấp. Tuy nhiên, 

vấn đề cần phải được tiếp cận theo hướng là nếu tỷ lệ này được quy định quá 

cao thì có thể sẽ trở thành rào cản hạn chế sự tham gia đấu giá của không ít tổ 

chức, cá nhân. Đặc biệt, cũng vì mục đích này mà pháp luật hiện nay không cho 
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phép bên bán tài sản và tổ chức đấu giá được đặt ra thêm điều kiện đối với bên 

tham gia đấu giá ngoài các điều kiện mà pháp luật quy định. Đương nhiên, nếu 

bên tham gia đấu giá đã nộp tiền ứng trước nhưng không tham gia đấu giá hoặc 

từ chối kết quả hoặc không tiếp tục thực hiện mua tài sản trúng đấu giá thì số 

tiền ứng trước này (chuyển thành tiền đặt cọc khi trúng đấu giá) sẽ thuộc về bên 

bán đấu giá. Ngược lại, khi tham gia và không trúng đấu giá, họ được nhận lại 

khoản tiền này.  

Thực ra, về bản chất sau khi phiên đấu giá kết thúc và quá trình mua bán tài 

sản đấu giá được chuyển thành hợp đồng mua tài sản. Vì vậy, hợp đồng và pháp 

luật hợp đồng sẽ điều chỉnh mối quan hệ này. Việc không thực hiện hợp đồng 

hay bất kỳ một sự vi phạm nào khác cần được tiếp cận một cách bình thường từ 

các khía cạnh pháp lý có liên quan của chế định hợp đồng. Nội dung quy định 

của Luật đấu giá tài sản 2016 cũng khẳng định nguyên tắc pháp lý này (Điều 

46). Từ đó, các loại chế tài và trách nhiệm pháp lý có liên quan cần được vận 

dụng và áp dụng như các vi phạm hợp đồng trong các trường hợp thông thường 

khác.  

Có một điểm cần lưu ý là, theo Luật đấu giá tài sản 2016, người trúng đấu 

giá tiếp theo có thể trở thành người trúng đấu giá chỉ khi họ lựa chọn phương án 

đó. Đặc biệt, điều này chỉ áp dụng nếu việc từ chối của người trúng đấu giá đầu 

tiên diễn ra tại cuộc họp đấu giá và mức giá liền kề cộng với khoản tiền đặt 

trước phải cao hơn mức giá của người trúng đấu giá đầu tiên. Điều quan trọng 

là, đây là các mức giá cao nhất có thể mà cuộc đấu giá đất có thể tìm kiếm được. 

Về lý thuyết, mức giá này được hình thành theo nguyên tắc chung là nhà đầu tư 

nhận thấy rằng họ có thể khai thác lô đất đạt hiệu quả tương đương hoặc cao hơn 

số tiền mà họ bỏ ra. Đương nhiên, nhà nước cũng luôn mong muốn tìm kiếm 

người nào có thể sử dụng đất hiệu quả nhất và mong muốn đất đai được khai 

thác một cách hiệu quả nhất có thể.  

Các tác động của đấu giá QSDĐ đến giá đất trong thực tiễn 

Thông qua các cuộc đấu giá về quyền sử dụng đất gần đây, thay vì nhìn 

nhận mức giá thắng đấu giá cao phản ánh đúng quy luật giá của thị trường, giá 

trị sử dụng của bất động sản và bản chất của đấu giá tài sản thì vẫn có không ít ý 

kiến lo ngại rằng, các mức giá đấu giá nêu trên sẽ tác động tiêu cực và khiến giá 

đất trên thị trường “nóng” hơn. 
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Thực ra, có hai điểm cần phải lưu ý. Một, giá đấu giá chỉ là giá mua-bán 

của một lô đất hay nói cách khác là giá của một giao dịch, và lô đất đó có đặc 

thù là gắn liền với vị trí địa lý nên không có lô đất giống hệt. Hai, đây là giá 

được định giá cho cả lô đất “trắng”, khác hoàn toàn với giá của từng m2 và vài 

chục, vài trăm m2 của một thửa đất nhỏ. Và đương nhiên, các lô đất khó hay 

không thể “xóa” tài sản trên đất để sử dụng theo ý đồ mới cũng không đặt bên 

cạnh để đối chiếu. Trường hợp bán đấu giá các khu nhà tái định cư là một ví dụ 

điển hình để lý giải vì sao việc đấu giá các khu nhà này không hấp dẫn được các 

nhà đầu tư. Nhà đầu tư và người tham gia giao dịch mua-bán cần nhận biết điều 

này để có thể phần nào “định giá” đúng lô, thửa đất mà mình muốn giao dịch.  

Đương nhiên, ở vị trí của mình, nhà nước cũng đã nhận diện rõ vấn đề để 

tạo lập chính sách và khung pháp lý phù hợp. Tiến hành rà soát lại các kết quả 

đấu giá có thể minh chứng điều đó. Nhưng việc đấu giá đất đã có luật, và nếu 

cho rằng các quy định hiện tại không phù hợp thì cần phải có phương án sửa đổi 

đúng quy định. Kết quả một cuộc đấu giá hợp pháp vì vậy vẫn phải được ghi 

nhận.  

Ngoài việc rà soát lại các quy định về đấu giá, đặc biệt là qua kế hoạch sửa 

đổi Luật Đấu giá tài sản là cần thiết. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị dự thảo Luật 

Đất đai sửa đổi cũng sẽ là cơ hội để đánh giá lại quy định về đấu giá quyền sử 

dụng đất được ghi nhận trong văn bản này. Tuy nhiên, một khía cạnh pháp lý 

khác cũng cần lưu ý chính là việc xúc tiến rà soát lại các quy định về giá đất và 

thậm chí là cần phải đưa ra các giải pháp can thiệp nếu giá đất trên thị trường có 

biến động và “sốt”.  

3. Những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn đấu giá QSDĐ 

Thứ nhất, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá QSDĐ, 

dẫn đến hoạt động này thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của nhiều Bộ, ngành, 

địa phương nên chưa có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất về nội dung. Cụ thể, 

Luật Đấu giá tài sản 2016 chỉ quy định về trình tự, thủ tục đấu giá do các tổ 

chức đấu giá tài sản thực hiện, trong khi các yếu tố tiên quyết quyết định thành 

công của cuộc đấu giá như thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, xem xét năng 

lực người tham gia đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá, giám sát quá trình tổ 

chức thực hiện việc đấu giá, nộp tiền trúng đấu giá… chịu sự điều chỉnh của các 

luật khác như Luật Đất đai, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý 
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thuế. Luật Đấu giá tài sản 2016 thuộc sự quản lý chuyên môn của Bộ Tư pháp, 

Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai có quy định về điều kiện, năng lực tài chính của tổ chức tham gia 

đấu giá quyền sử dụng đất thuộc về Bộ Tài nguyên và môi trường, Luật Quản lý 

thuế thì liên quan Bộ Tài chính. Và các cơ quan chuyên môn khi ban hành các 

luật, nghị định này thường ít khi rà soát, đối chiếu các quy định cụ thể để khi 

triển khai được đồng bộ và thống nhất. 

Ví dụ như quy định pháp luật và việc áp dụng các quy định về việc nộp tiền 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất này tại các địa phương đang không thống nhất. 

Một số địa phương như Thanh Hóa, Ninh Bình quy định người trúng đấu giá 

phải nộp tiền trúng đấu giá trong 30 ngày, Vĩnh Phúc quy định thời hạn này là 

20 ngày, bởi họ căn cứ quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai “trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền 

hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì 

UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật” mà không nêu rõ sau bao lâu.. 

Một số địa phương khác thì căn cứ Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Quản lý thuế (do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng), “chậm nhất là 

30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất 

phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo và chậm nhất là 90 ngày, kể từ 

ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% 

tiền sử dụng đất còn lại” để thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất là 90 ngày (Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, trong đó vụ việc đấu 

giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm áp dụng thời hạn 90 ngày). 

Hoặc trường hợp Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định trường 

hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ 

có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng 

không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải 

đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 59 Luật đấu giá tài 

sản 2016, trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người 

tham gia đấu giá, một người trả giá là đấu giá không thành. Như vậy, nếu rơi 

vào trường hợp có hơn 1 người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một 

người tham gia đấu giá và trả giá thì có được xem đấu giá không thành hay 
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không thì có độ vênh nhau giữa Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản. Đồng thời, 

quy định này cũng cho thấy, nếu cơ quan đấu giá tài sản cố tình không công khai 

thông tin, hoặc dàn xếp với nhau đấu giá không thành 2 lần thì thực hiện việc 

giao đất, cho thuê đất, lúc này không còn đấu giá. Đây có thể là “lỗ hổng” để 

không bán đấu giá, làm giảm tính thị trường của tài sản là QSDĐ.  

Thứ hai, chưa phân định quy trình khi đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị 

lớn với đấu giá các tài sản khác, mà tất cả trong một quy trình chung. Nên hoạt 

động đấu giá quyền sử dụng đất, pháp luật về đất đai hiện hành chưa có quy 

định sau: 

(1) Khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; 

(2) Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất;  

(3) Ký quỹ hoặc có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng 

lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án được phê duyệt 

(4) Cam kết thời hạn thực hiện và cam kết không thay đổi quy hoạch, thiết 

kế xây dựng 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời áp dụng chế 

tài thu hồi dự án nếu người trúng đấu giá không thực hiện đúng một trong ba 

cam kết trên; 

(5) Cấm tham gia đấu giá đối với cá nhân, doanh nghiệp trúng đấu giá 

nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá; 

(6) Chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân định giá đất bao gồm cả định giá khởi 

điểm để đấu giá đất, trong trường hợp tư vấn định giá cho kết quả giá đất được 

định thấp hơn 20% so với giá đất phổ biến trên thị trường của đất cùng loại, có 

các yếu tố so sánh tương đương.  

Dù khoản 2 Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 

quy định “Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự 

án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn 

bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có 

liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư”. 

Nhưng đây về lý thuyết là sau giai đoạn hoàn thành đấu giá.  
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Thứ ba, các quy định về giá đất, phương pháp xác định giá đất cụ thể còn 

nhiều bất cập, dẫn đến giá khởi điểm có thể thấp hơn nhiều so với giá thị trường44.  

Điều 112 Luật Đất đai quy định “Việc định giá đất phải bảo đảm các 

nguyên tắc sau: a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; 

b) Theo thời hạn sử dụng đất; c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của 

loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ 

việc sử dụng đất; d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục 

đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau 

thì có mức giá như nhau. Chính phủ quy định phương pháp định giá đất”. Trên 

cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Theo Nghị định này, 

giá đất được xác định theo 5 phương pháp, bao gồm: so sánh trực tiếp; chiết trừ; 

thu nhập; thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Các phương pháp này đã cho kết 

quả chênh lệch khác biệt, nhất là giữa phương pháp thu nhập và phương pháp 

thặng dư, chưa đảm bảo độ tin cậy, mà nguyên nhân là do thiếu thông tin giá 

đất, chưa có đầy đủ cơ sở dữ liệu đất đai, và chưa phát huy vai trò của đơn vị 

thẩm định giá đất, thẩm định viên giá đất. 

Các nội dung này cũng còn nhiều khoảng trống, gây khó khăn khi áp dụng, 

như chưa giải thích rõ thuật ngữ “giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có 

cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng”; và “thị trường của loại đất có cùng 

mục đích sử dụng đã chuyển nhượng” là gì. Nên việc định giá tài sản, xác định 

giá khởi điểm tài sản để đấu giá còn chênh lệch lớn so với giá thị trường, thậm 

chí kết quả định giá của các tổ chức thẩm định giá đối với cùng một tài sản tại 

cùng một thời điểm còn chênh lệch nhau nhiều, đặc biệt là giá đất. Nếu quy định 

giá đất khởi điểm không được thấp hơn bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh 

được xác định tại thời điểm trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá thì sẽ 

thuận lợi hơn. 

 
44 Vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa, sau 02 lần UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá do phát hiện hành vi vi 

phạm và được tổ chức đấu giá lại thì giá bán thành đã tăng từ 438 tỷ đồng lên hơn 1.215 tỷ đồng; vụ đấu giá tài 

sản của Vinashin ở Quảng Ninh, hành vi đe dọa, chèn ép đã được người có tài sản ngăn chặn kịp thời, tài sản của 

Nhà nước không bị thất thoát; tình trạng “cò”, đe dọa trong các vụ đấu giá đất ở Hà Nam đã được cơ quan công 

an hỗ trợ và đảm bảo an ninh; vụ đấu giá đất tại thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô, Đắk Nông, vụ bán đấu giá tài sản 

của Công ty Cổ phần Dệt Long An và các vụ đấu giá đất tại Nghệ An, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can đối với các đối tượng có hành vi thông đồng, dìm giá, băng nhóm đe dọa người tham gia đấu giá. 
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Dù pháp luật quy định rõ nguyên tắc định giá đất “sát” với giá thị trường. 

Nguyên tắc này có hai điểm cần được chú ý. Một, nhà nước không và không thể 

bảo đảm rằng, giá đất do nhà nước quy định bằng với giá thị trường. Nhưng thay 

vào đó, thông tin giá đất trên thị trường luôn được tiếp nhận để trên cơ sở đó có 

thể xây dựng mức giá đất có thể sát với giá thị trường nhất. Hai, giá thị trường là 

giá mặt bằng chung, được hình thành qua mức giá phổ biến của hàng loại giao 

dịch tương tự về quyền sử dụng đất. Giá thị trường không phải chỉ đơn thuần là 

giá của một giao dịch đơn lẻ, cá biệt và dị biệt. Vì vậy, có thể nói, việc sử dụng 

giá đấu giá để làm căn cứ “đánh giá” bảng giá đất của nhà nước e rằng cũng 

không phù hợp. Ví dụ, người có mảnh đất gần khu vực này, rất muốn bán với 

mức giá ngang với mức đã đấu giá, tuy nhiên, không có người mua thì chắc 

chắn không bán được. Nếu họ rất cần tiền, thì có thể hạ giá thấp để bán, điều này 

phù hợp với quy luật của thị trường. 

Dù vậy, nhu cầu về một biểu giá có tính cập nhật và đủ minh bạch là rất 

lớn. Điều này đương nhiên vừa giúp thị trường vận hành tốt, giảm thiểu sự can 

thiệp của các nhà đầu cơ hay thậm chí chỉ là “cò” đất vừa giúp nhà nước kiểm 

soát nguy cơ nóng, sốt của thị trường.  

Hệ thống dữ liệu số về giá đất là phương án đã được nhắc đến, và cũng đã 

được đề cập lần đầu dưới “đế chế” của Luật đất đai năm 2003 và hiện tại là Luật 

Đất đai 2013. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động quản lý về giá đất vẫn rất rời 

rạc và các công việc để hình thành nên bộ dữ liệu về giá đất chỉ mới dừng lại ở 

cấp độ… đề án và có vẻ như đang dậm chân tại chỗ. Các nội dung kê khai về giá 

đất trong các hợp đồng được gửi đến cơ quan đăng ký đất đai, thuế… vẫn chỉ 

được sử dụng một lần mà chưa tập trung thành bộ dữ liệu lớn. Kinh nghiệm của 

các nước cho thấy, để có bộ dữ liệu về giá đất, các nhập liệu từ các cơ quan này, 

và cả các đơn vị môi giới hoặc kinh doanh bất động sản, cần phải được kết nối 

và “đổ” về cơ sở dữ liệu chung. 

Một số ý kiến cho rằng cần nâng mức tiền đặt trước lên cao thì sẽ hạn chế 

tình trạng bỏ cọc. Tuy nhiên, nhóm tác giả đã phỏng vấn nhiều đơn vị đang thực 

hiện hoạt động đấu giá, thì cho rằng mức tiền đặt trước tối đa 20% mà Luật Đấu 

giá tài sản quy định là phù hợp, tạo điều kiện thu hút được nhiều doanh nghiệp 

tham gia đấu giá. Nếu, cao quá sẽ tiềm ẩn nguy cơ thông đồng, móc nối để dìm 

giá. Vậy vấn đề là giá đất khởi điểm sát với giá thị trường.  
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Thứ tư, thiếu quy định nền tảng cơ bản là kiểm soát tình trạng sử dụng đất 

đai sau khi trúng đấu giá bị bỏ hoang, hoặc không thực hiện dự án như cam kết 

quy định về thuế đất quá thấp và thuế không trở thành công cụ điều tiết thị 

trường. Đây chính là một trong những nguyên nhân giá đất luôn tăng ở Việt 

Nam trong một thời gian dài.  

Ở một số quốc gia, nhằm khuyến khích đưa đất vào sử dụng hiệu quả, tránh 

hoang hóa đất đai, đã áp dụng mức thuế suất cao đối với đất không sử dụng (ví 

dụ: tại Úc, Luật thuế năm 1997 quy định nếu người sở hữu đất thông báo cho 

nhà nước đất không sử dụng quá 06 tháng thì sẽ đánh thuế 5%, mức thuế sẽ tăng 

lên 20% nếu thông báo cho nhà nước sau khi nhà nước bắt đầu điều tra; và đánh 

thuế 90% nếu không thông báo và bị nhà nước phát hiện; tại Hàn Quốc, đất bỏ 

hoang hoặc trong quá trình cải tạo đất quá 02 năm thì bị đánh thuế 5%, đất bỏ 

hoang quá 03 năm thì bị đánh thuế 7%, bỏ hoang 05 năm thì đánh thuế 8%, bỏ 

hoang 07 năm thì đánh thuế 9%, bỏ hoang trên 10 năm thì đánh thuế 10%; tại 

Philippines, đất bỏ hoang thì bị đánh thuế từ 2,5%; tại Mỹ, đất bỏ hoang thì bị 

đánh thuế 3%; tại Columbia, đất bỏ hoang thì bị đánh thuế từ 1-3%). Thực tế tại 

Việt Nam hiện nay, đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, nhà nước chỉ 

can thiệp bằng các biện pháp hành chính (nhà nước thu hồi đất khi không đưa 

đất vào sử dụng và các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính) mà không sử 

dụng các công cụ thuế tài chính để xử lý nên đất đai bị bỏ hoang còn nhiều. 

Chưa quy định cụ thể nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, 

như phải thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt trong phương án 

đấu giá quyền sử dụng đất; trong trường hợp người trúng đấu giá không đưa đất 

vào sử dụng thì trong thời hạn bao lâu Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai và không bồi thường. Nếu quy định được điều này, thì 

người tham gia đấu giá sẽ rất cân nhắc trước khi tham gia đấu giá. 

Thứ năm, các quy định trong Luật Đấu giá tài sản vẫn còn kẻ hở, dẫn đến 

có thể bị thông đồng giá, cụ thể: 

- Khoản 2 Điều 38 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 

tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; Khoản 2 Điều 39 thì quy 

định “tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu 

giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá”. Với các quy 



216 

định nêu trên, khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng 

ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau đó vì vậy quá trình triển khai 

thực hiện còn có tình trạng nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá mà 

chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thoả thuận với nhau, sau đó chỉ có 1 

hoặc vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người khác không nộp 

tiền đặt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. Quy định này cũng 

dẫn đến thông báo đấu giá sẽ có nhiều mốc thời gian: thời gian bán hồ sơ, tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; thời gian nộp tiền đặt trước; thời gian tổ 

chức đấu giá... khiến khách hàng dễ nhầm lẫn. Với quy định này, khách hàng có 

khi chỉ đăng ký rồi xem xét tình hình mới nộp tiền đặt trước nên vẫn xảy ra hiện 

tượng thông đồng, dìm giá, dẫn đến đơn vị tổ chức đấu giá cũng mất thời gian 

trong xác định ai đã nộp tiền đặt trước để đủ điều kiện tham gia 

- Điểm a Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá quy định: “Người tham gia đấu giá 

không được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp đã nộp tiền đặt trước nhưng 

không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất 

khả kháng”. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp thì trường 

hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá 

mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì có được coi là không tham gia cuộc đấu 

giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước hay không thì chưa có quy định.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản còn hạn 

chế, phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của các chủ thể tham gia đấu giá dù từ 

ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy 

định của Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (địa chỉ http://dgts.moj.gov.vn)45 chính 

thức hoạt động. Cổng thông tin có nhiệm vụ đăng tải các thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo về việc đấu giá tài sản, công khai danh 

sách đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản đã được đăng ký theo quy định của 

pháp luật…Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử này còn rất sơ sài và rất chậm, khó 

tìm kiếm, chưa phân loại tài sản, chưa chia đơn vị hành chính, nên người có nhu 

cầu mua tài sản đấu giá khó mà tiếp cận được thông tin nhanh và chính xác.. 

Thậm chí chưa kiểm soát được mức độ thông tin không được công khai, cũng 

 
45 Đến ngày 30/11/2021, đã có 19.925 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 106.071 thông báo về việc đấu 

giá tài sản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 185 kiến nghị phản ánh đến Bộ 

Tư pháp trong đó tất cả các kiến nghị, phản ánh liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đều đã được nghiên 

cứu, xử lý 
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như người có tài sản được đấu giá không được thông báo... dẫn đến tình trạng 

đấu giá mang tính “nội bộ” cũng đã xảy ra. 

- Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất chiếm hơn 90% ở Việt Nam (hiện 

nay có hơn 20 loại tài sản được đưa ra bán đấu giá) nhưng chưa có một đầu mối 

để xử lý thống nhất như mô hình của một số nước phát triển mà do nhiều cơ 

quan tổ chức tham gia, do đó, dễ dẫn đến nguy cơ trục lợi46. Đội ngũ làm công 

tác thanh tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản còn “mỏng”, có nơi chỉ có 2-3 cán bộ 

nhưng phải xử lý nhiều việc phức tạp, nhạy cảm, kinh nghiệm, kỹ năng thanh tra 

còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tình trạng “thông đồng, 

dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép” xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức 

tạp nên quá trình thanh tra, kiểm tra thông thường rất khó phát hiện, xử lý nếu 

không có sự vào cuộc của cơ quan công an với các biện pháp nghiệp vụ chuyên 

ngành (giám định chữ ký, ghi âm, điều tra).  

4. Một số kiến nghị hoàn thiện 

Từ tổng thể các quy định như đã nêu trên, nhóm tác giả cho rằng để trong 

thời gian tới việc thực hiện các dự án đầu tư bất động sản được tiến hành một 

mặt thuận lợi cho nhà đầu tư, mặt khác đảm bảo lợi ích công cho xã hội cần 

quan tâm đến các vấn đề sau: 

Ở khía cạnh pháp lý 

Kiến nghị thứ nhất, như đã phân tích ở phần trên, nhìn tổng thể từ các quy 

định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, việc đầu tư vào bất kỳ 

một lĩnh vực nào đòi hỏi việc khai thác nguồn lực từ các khía cạnh đều cần phải 

được thẩm định để tránh lãng phí và dự án đầu tư có thể mang lại hiệu quả kinh 

tế cho đất nước. Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản càng đặc biệt quan 

trọng hơn vì lĩnh vực này cần sử dụng tài nguyên khá quan trọng đối với đất 

nước, đó là đất đai, vì vậy, việc thẩm định lựa chọn nhà đầu tư cần được thực 

hiện một cách nghiêm túc để tránh tình trạng nhà đầu tư không đủ năng lực thực 

hiện dự án gây lãng phí nguồn lực đất đai và lợi ích kinh tế chung của toàn xã 

hội. Đặc biệt với quy định hiện nay từ Luật Đầu tư, việc đấu giá QSDĐ là một 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, ngoài số tiền đặt trước được quy định từ 5-20% 

giá khởi điểm ra thì luật đấu giá không đặt ra điều kiện gì thêm với bên tham gia 

 
46 Ở Hàn Quốc, việc xử lý tài sản công được giao cho công ty trực thuộc Bộ Tài chính. Ở Pháp, Thái Lan, Mỹ 

việc xử lý tài sản công do một cơ quan nhà nước hoặc đấu giá viên tư pháp do Tòa án chỉ định thực hiện. 
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đấu giá. Do đó nhóm tác giả cho rằng cần hoàn thiện hơn quy định của Luật Đầu 

tư bằng cách quy định cụ thể về việc thẩm tra khả năng tài chính của nhà đầu tư 

trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, từ việc chấp thuận này nhà đầu tư mới 

có đủ tư cách để tham gia đấu giá QSDĐ. Năng lực tài chính cần thẩm tra không 

chỉ đơn giản là việc chủ đầu tư có đủ năng lực để tham gia, ký kết hay thực hiện 

hợp đồng mua tài sản sau khi trúng đấu giá mà còn là khả năng đi đến cùng của 

việc thực hiện dự án đầu tư. Quy định hiện tại về tài liệu chứng minh năng lực 

tài chính của chủ đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu về thẩm định, mặt khác, nội 

dung thẩm định tại khoản 3, 4 Điều 33 cũng không yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư phải thẩm định về năng lực tài chính của 

chủ đầu tư. Từ thực trạng này chúng tôi cho rằng đã có một khoảng trống trong 

các luật có liên quan về việc xem xét lựa chọn nhà đầu tư là người tham gia đấu 

giá QSDĐ, khoảng trống này cần được lấp đầy để tránh tình trạng “bỏ chạy” của 

nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá như đã và đang diễn ra trong thời gian qua. 

Kiến nghị thứ hai, hiện tại các quy định về đấu giá QSDĐ đang được thực 

hiện trên cơ sở quy định chung về đấu giá tài sản. Tuy nhiên với vai trò là một 

loại tài nguyên đặc biệt, QSDĐ cần có cơ chế pháp lý riêng về đấu giá để có thể 

đáp ứng được với nhu cầu của thực tiễn, Đặc biệt trong cơ chế đấu giá riêng biệt 

này, vấn đề giám sát thực hiện đấu giá cần được đặc biệt chú trọng để đảm bảo 

tính minh bạch, khách quan, tránh tiêu cực của thông đồng giá hay “làm giá”… 

Trong trường hợp còn thiếu kinh nghiệm tổ chức đấu giá QSDĐ có giá trị lớn, 

có thể mời thí điểm một Công ty đấu giá chuyên nghiệp ở nước ngoài cùng tham 

gia tổ chức đấu giá công khai. 

Kiến nghị thứ ba, về xác định giá đất, Nhà nước nên chỉ là người xây dựng 

nguyên tắc, cơ chế và phương pháp định giá; điều tiết, hướng dẫn, thanh tra, 

kiểm tra, giám sát về quá trình quyết định giá đất. Nhà nước không nên và 

không cần can thiệp trực tiếp vào giá đất mà nên xã hội hóa hoạt động này, có 

thể trao quyền cho các công ty thẩm định giá độc lập thực hiện, phù hợp với 

thông lệ quốc tế. 

Kiến nghị thứ tư, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu giá, kể cả tổ 

chức đấu giá trực tuyến, khi thông tin công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ từ 

nhiều phía, thì nhà đầu tư cũng cân nhắc để đưa ra mức giá phù hợp. (Vì cũng có 

nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư khi trúng đấu giá, có thể lobby thay đổi quy 

hoạch, như tăng mật độ xây dựng, tăng chiều cao của công trình…).  
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Ở khía cạnh chính sách 

Kiến nghị thứ nhất, cần tiếp tục tổ chức đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm, 

Thành phố Thủ Đức, để có đầy đủ dữ liệu cũng như xem xét các góc độ của thị 

trường. Nếu giá đất ở các cuộc đấu giá sau đó tiệm cận với giá thị trường hoặc 

tăng trong ngưỡng phổ biến47 thì các quy định pháp luật về đấu giá cũng tương 

đối phù hợp. Bởi một trường hợp đơn lẻ không thể “quy nạp” tính hệ thống và 

đưa ra các nhận định khi chưa có minh chứng về việc giá đất ở Thủ Thiêm tăng 

đột biến. (Vì có đến 21 khách hàng tham gia mua đấu giá, với hàng trăm cuộc 

trả giá rượt đuổi nhau, các doanh nghiệp tham gia đấu giá tương đối độc lập chứ 

không phải quân xanh, quân đỏ trong cùng một nhóm). 

Kiến nghị thứ hai, ở góc độ tổng thể, nhóm tác giả cho rằng các cuộc đấu 

giá khá nổi tiếng gần đây cho thấy một vấn đề chung, đó là nhà đầu tư sẵn sàng 

mua QSDĐ với giá rất cao, thậm chí rất rất cao, một mức giá đủ khiến xã hội 

sững sờ. Thực trạng này dấy lên nhiều nghi ngờ về việc có những góc khuất 

đằng sau giá quá cao này. Thật ra chúng tôi cho rằng nguyên nhân của hiện 

tượng giá bán quá cao này phản ánh một thực trạng xã hội rằng, nhà đầu tư tin 

tưởng rằng dù với mức giá cao như thế nào thì nhà đầu tư vẫn có lời, dự án vẫn 

sẽ thành công vì rằng sẽ vẫn có những người mua lại với mức giá cao hơn, lợi 

nhuận sẽ rất rất cao. Sở dĩ có nhận định hay tâm lý này của nhà đầu tư vì thực 

tiễn giá đất thời gian qua chỉ có tăng hay tăng rất cao chứ chưa hề giảm. Bất kỳ 

một nhà đầu tư bình thường nào cũng ý thức rất rõ về điều này dẫn đến tình 

trạng bất chấp giá trong đấu giá. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? 

Nguyên nhân bề nổi, hiện tượng là vấn đề về giá trị “ảo” của QSDĐ, thực tế có 

định nghĩa được đâu là ảo, đâu là thật, tuy nhiên có thể thấy ở bề nổi rằng với đà 

“đẩy lên” của giá đất như hiện nay thị trường bất động sản ở Việt Nam đang vận 

hành một cách mạo hiểm. Nguyên nhân ẩn sâu bên dưới của tất cả các hiện 

tượng này là ở sự hạn chế về kênh đầu tư an toàn của người dân, nói cách khác, 

đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam hiện nay có vẻ là kênh đầu tư an toàn nhất, 

sinh lợi nhiều nhất nên tất cả dòng tiền nhàn rỗi sẽ chạy vào đây, kéo theo sự 

tham gia của nhà đầu tư ở rất nhiều các cấp độ. 

 
47 Như: giá cuối cùng của cuộc đấu giá cao hơn giá khởi điểm ở Trung Quốc là 45%, Hồng Kông 30-50%. Còn ở 

trong nước Cần Thơ 53%, Đắk Nông 50%, Đồng Tháp 24%... 
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Vì vậy, nhóm tác giả cho rằng ở góc độ chính sách, để đầu tư trả bất động 

sản nói chung, QSDĐ nói riêng về đúng với bản chất của nó cần “hạ nhiệt” đầu 

tư bằng cách khai thông các kênh đầu tư khác. Khi kinh doanh bất động cũng chỉ 

là một kênh đầu tư bình thường như nhiều kênh đầu tư khác thì thị trường bất 

động sản sẽ quay về với giá trị thực của nó và sẽ không còn những vụ đấu giá 

bất chấp giá để có thể mua được như đang có thời gian qua. 

Kiến nghị thứ ba, chính sách ở góc độ tổng thể cần đồng bộ để đảm bảo thị 

trường bất động sản quay trở về với giá trị đích thực của nó, bao gồm chính sách 

thuế tài sản và cả kiểm soát khai thác tài sản. Như đã phân tích trên thuế chuyển 

nhượng hiện tại chỉ đánh 1 lần lúc giao dịch hay thuế sử dụng đất chưa đủ để 

ngăn chặn tình trạng sở hữu bất động sản chờ giá lên để bán mà hoàn toàn 

không có nhu cầu khai thác bất động sản. Nếu xây dựng được chính sách thuế 

hợp lý và kiểm soát khai thác tài sản phù hợp, một mặt sẽ trả lại giá trị thực cho 

bất động sản, là một loại tài sản phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mặt khác sẽ 

tránh được sự bỏ hoang, lãng phí tài sản như vẫn tồn tại trong thời gian qua.  
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HÌNH THỨC TIẾP CẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
 

TS Dương Kim Thế Nguyên 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

TS Đoàn Thị Phương Diệp 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 
 

 Kinh doanh bất động sản vốn dĩ là lĩnh vực kinh doanh mang lại nhiều lợi 

nhuận cho nhà đầu tư trong thời gian qua. Tuy nhiên lĩnh vực kinh doanh này 

chứa đựng không ít các rủi ro, đặc biệt là các rủi ro pháp lý và rủi ro do việc 

thay đổi chính sách mang lại cho nhà đầu tư. Các rủi ro này đến từ nhiều nguyên 

nhân, và dù theo nhận định của nhiều chuyên gia pháp lý, các quy định của pháp 

luật hiện hành đã có dấu hiệu của việc giảm bớt các rào cản pháp lý đối với hoạt 

động kinh doanh bất động sản48, tuy nhiên các vấn đề pháp lý mới vẫn không 

ngừng phát sinh, vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm gần đây là vụ điển 

hình đặt ra câu hỏi rằng là các quy định của pháp luật liệu đã thật sự ổn? Trước 

những vấn đề đặt ra như vậy, lĩnh vực kinh doanh này đang đứng trước hai yêu 

cầu của thực tiễn xã hội, một là phải thiết lập trật tự xã hội công bằng cho cả nhà 

đầu tư và cộng đồng xã hội- dân cư, hai là bảo đảm sự phát triển ổn định và bền 

vững của thị trường bất động sản, vốn dĩ là một thị trường giữ vai trò tác động 

mang tính quyết định đến gần như tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài 

viết xoay xung quanh các vấn đề pháp lý bao gồm: (1) các hình thức sử dụng đất 

để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản, (2) các mô hình tiếp cận quyền sử 

dụng đất của các quốc gia trên thế giới và (3) một số kiến nghị cho bối cảnh 

pháp lý ở Việt Nam hiện nay.  

1. Các hình thức sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản 

theo pháp luật Việt Nam hiện nay 

 Đối với một dự án kinh doanh bất động sản, có 2 phần tài sản có mối liên 

hệ mật thiết với nhau và là điều kiện cơ bản để hình thành, dù là loại nhà ở xã 

 
48 Oliver Massman, Vietnam – Real Estate Sector – Current Issues and Solutions for Investment and Outlook on 

Major Trade Deals TPP 11 and EUVNFTA, Duane Morris Viet Nam, 

https://blogs.duanemorris.com/vietnam/2017/12/18/vietnam-real-estate-sector-current-issues-and-solutions-for-

investment-and-outlook-on-major-trade-deals-tpp-11-and-euvnfta/, ngày truy cập 04/4/2022 

 

https://blogs.duanemorris.com/vietnam/2017/12/18/vietnam-real-estate-sector-current-issues-and-solutions-for-investment-and-outlook-on-major-trade-deals-tpp-11-and-euvnfta/
https://blogs.duanemorris.com/vietnam/2017/12/18/vietnam-real-estate-sector-current-issues-and-solutions-for-investment-and-outlook-on-major-trade-deals-tpp-11-and-euvnfta/
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hội hay nhà ở thương mại, đó là quyền sử dụng đất để xây dựng dự án nhà ở và 

phần nhà ở được xây dựng trên đất. Trong số hai loại tài sản này thì quyền sử 

dụng đất đóng vai trò là điều kiện cần để hình thành dự án và quyết định giá 

thành của dự án. Nói cách khác, nhà đầu tư phải có “nguồn đất” trước khi nghĩ 

đến việc bắt tay triển khai dự án kinh doanh bất động sản. Phần phân tích pháp 

lý này được thực hiện trên cơ sở tổng quát về việc tiếp cận quyền sử dụng đất 

của chủ đầu tư đối với các các dự án kinh doanh bất động sản.  Để phân tích vấn 

đề này nhóm tác giả sử dụng kết hợp các văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

Luật Đầu tư (2020), Luật Kinh doanh BĐS (2014), Luật đất đai (2013), Luật 

Nhà ở (2014), trong đó phần luật trọng tâm dùng làm cơ sở để xem xét là Luật 

Đất đai 2013. 

 Quyền tiếp cận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được xem xét và thực 

hiện phụ thuộc vào loại dự án bất động sản dự kiến thực hiện, tùy thuộc vào đối 

tượng kinh doanh là bất động sản hiện có hay bất động sản hình thành trong 

tương lai, nếu là đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua thì còn 

tùy thuộc vào việc đó là nhà ở xã hội (NOXH) hay nhà ở thương mại. Nội dung 

viết trong phần này không đề cập đến các bất động sản đã có được đưa vào kinh 

doanh mà chỉ đề cập đến những bất động sản hình thành trong tương lai, xem 

xét quyền tiếp cận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được thực hiện như thế nào 

trong bối cảnh pháp lý ở Việt Nam hiện nay. 

 Vì quy trình và việc thực thi quyền của các chủ đầu tư có khá nhiều khác 

biệt trong tiếp cận với quyền sử dụng đất, do đó nhóm tác giả phân chia việc tiếp 

cận quyền sử dụng đất theo mục đích của việc đầu tư bất động sản. Cụ thể là 

việc đầu tư dự án bất động sản là nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng để 

bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường. nhằm phục vụ cho mục đích 

chính là tìm kiếm lợi nhuận hay thực hiện dự án nhà ở xã hội với mục tiêu kép 

có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng phục vụ cho việc tìm kiếm lợi 

nhuận của chủ đầu tư. 

1.1.1 Quyền tiếp cận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại 

 Theo quy định tại (Điều 23 Luật Nhà ở), với nhà ở thương mại có các loại 

quyền sử dụng đất sau được dùng để xây dựng NOTM: 
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- Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở 

thương mại. 

- Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán. 

- Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê. 

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai 

để xây dựng nhà ở thương mại. 

Phần phân tích dưới đây sẽ làm rõ các hình thức sử dụng đất nêu trên 

a. Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng 

nhà ở thương mại. 

 Đây là trường hợp chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất với một diện tích 

đất nhất định và quyết định dùng quỹ đất này để đầu tư xây dựng dự án NOTM 

để bán, cho thuê. Như vậy, vì đất đã có sẵn nên nhà đầu tư không phải qua thủ 

tục giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, dự án đầu tư này cần trải qua các thủ tục 

đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Cụ thể đó là thủ tục chấp thuận chủ trương 

đầu tư và thủ tục đăng ký đầu tư. Cụ thể như sau: 

- Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

 Việc chấp thuận chủ trương đầu tư được áp dụng đối với các dự án nhà ở 

thương mại thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ và của Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi có dự án. Theo quy định tại Điều 31.1.g Luật Đầu tư 2020 thì Thủ 

tướng chính phủ sẽ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với “Dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các 

trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy 

mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; 

dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 

ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô 

thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi 

bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích 

quốc gia đặc biệt”. Điều 32.1.b Luật đầu tư 2020 quy định UBND cấp tỉnh có 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư với “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để 

bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có 

quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu 

vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân 
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số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân 

biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô 

lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt. 

Đối với các dự án đầu tư này nếu thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư vừa nêu 

trên đây, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư. Đây là những trường hợp không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. (xem Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020) 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Sau khi dự án đầu tư đã chấp thuận chủ trương thì cơ quan đăng ký đầu tư 

sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy trình thủ tục cấp 

giấy chứng nhận đầu tư sẽ được thực hiện theo Luật đầu từ 2020. 

b. Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, 

để bán. 

 Việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vốn là 

hình thức tiếp cận quyền sử dụng đất phổ biến của nhà đầu tư trong thời gian 

trước đây. Hiện nay, đây cũng là hình thức được sử dụng khá thường xuyên 

trong các dự án bất động sản. Theo quy định của Khoản 2,3 Điều 55 Luật Đất 

đai 2013, Khi thực hiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để 

bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất. 

Để được giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để 

bán kết hợp cho thuê, việc giao đất được tiến hành theo một trong hai thủ tục: 

- Đấu giá QSDĐ 

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức nhà nước lựa chọn nhà đầu tư để 

thực hiện dự án đầu tư. Thông qua hình thức đấu giá, Nhà nước tối đa hoá giá trị 

thu được khi giao đất, cho thuê đất. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện 

để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thuộc diện phải 
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đấu giá quyền sử dụng đất và khu đất dự kiến thực hiện dự án đầu tư đã được 

giải phóng mặt bằng. Nếu thực hiện đấu giá, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu 

tư sẽ giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án (Điều 29.2.a Nghị định 31/2021/NĐ-CP). Điều 119 Luật đất đai 2013 quy 

định điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất bao gồm: 

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài

sản thuộc sở hữu nhà nước; 

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền phê duyệt. 

Như vậy, theo các quy định vừa nêu, đất được đưa ra đấu giá quyền sử 

dụng đất phải là “đất sạch”, có nghĩa là đất đã được giải phóng mặt bằng. 

- Đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cũng là đất được nhà nước giao, cho thuê nhưng trong trường hợp đất chưa 

được giải phóng mặt bằng và dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì 

việc giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện sau khi nhà đầu tư thắng thầu trong 

việc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc đấu thầu dự án có sử dụng đất là một 

giải pháp đặt ra trong bối cảnh Nhà nước chưa thể bố trí ngân sách để bồi 

thường khi thu hồi đất. Chính vì thế, đấu thầu dự án có sử dụng đất là giải pháp 

lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để họ ứng trước tiền bồi thường để giải phóng mặt 

bằng49. 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định  Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất, theo đó Dự án đầu tư có 

sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư bao gồm dự án xây dựng khu đô thị; nhà ở 

thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được 

phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải thuộc danh mục dự 

49 Việt Thắng ( 2021) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất: Giải phóng nguồn lực từ đất đai 

https://baodauthau.vn/dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-su-dung-dat-giai-phong-nguon-luc-tu-dat-dai-

post116861.html 
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án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu 

đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp 

thuận đồng thời phải thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy 

định của pháp luật về phát triển đô thị. Các dự án này cũng phải phù hợp với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 

1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 

1/5.000 theo quy định của pháp luật. Đương nhiên đây cũng là những dự án 

không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai cũng như không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều 26 của Luật Đấu thầu. 

 Sau quá trình đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu, nhà nước sẽ tiến hành 

việc giao đất, cho thuê đất. Thủ tục này được thực hiện theo Điều 60 Nghị định 

25/2020/ND0-CP quy định việc Triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất50. 

c. Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê. 

 Thống nhất với quy định này của Luật Nhà ở, LĐĐ quy định “ Tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm 

 
50 1. Sau khi ký kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng 

thầu thành lập để thực hiện dự án phối hợp với cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu 

hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án nộp giá trị 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ 

dự thầu cho cơ quan quản lý nhà nước có chức năng căn cứ tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng. Không tính lãi vay 

đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu 

hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án 52: 

a) Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà 

đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án 53 áp dụng 

theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

b) Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định 

giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư 

trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án 54 phải nộp tại thời 

điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án55 triển 

khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, 

quy hoạch, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Van-ban-hop-nhat-2187-VBHN-BKHDT-2021-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-Dau-thau-471872.aspx#_ftn55
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nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực 

hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê” (điểm đ khoản 1 Điều 56 LĐĐ). 

 Việc thu tiền thuê được tính hàng năm hoặc 1 lần. 

 Thủ tục cho thuê QSDĐ cũng phải thông qua đấu giá đối với các dự án 

NOTM như đã phân tích ở phần (b) nêu trên. Tuy nhiên cần lưu ý rằng nếu được 

cho thuê QSDĐ thì chỉ xây nhà ở để cho thuê. 

 Cũng liên quan đến việc được cho thuê QSDĐ để thực hiện dự án NOTM, 

tuỳ thuộc vào việc tiền thuê đất được trả hàng năm hay trả một lần mà quyền của 

chủ đầu tư khác biệt khá rõ. Cụ thể, trường hợp trả tiền thuê 1 lần, chủ đầu tư có 

các quyền sau đây: 

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 

liền với đất; 

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 

đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê 

lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với 

trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê; 

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất 

cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của 

cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; 

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 

liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; 

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 

với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của 

pháp luật. 

 Các quyền này của chủ đầu tư về cơ bản là gần như không có nhiều sự 

khác biệt so với trường được Nhà nước giao đất có thu tiền. Tuy nhiên các 

quyền này của CĐT được thuê quyền sử dụng đất phải được xác định trên cơ sở 

Điều 56 LĐĐ như đã nêu trên, tức chỉ được thực hiện dự án nhà ở để cho thuê. 
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d. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về 

đất đai để xây dựng nhà ở thương mại 

 Đây là trường hợp chủ đầu tư tự đi tìm người dân để thương lượng mua 

đất ở, tập hợp lại với diện tích phù hợp rồi xây dựng nhà ở thương mại để bán. 

Tuy nhiên, đối với trường hợp nhận chuyển sử dụng đất (thông qua nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn) đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải tuân thủ điều kiện quy định tại Điều 

193 Luật đất đai 2013, theo đó, Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự 

án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ 

chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp 

để thực hiện dự án; 

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 134 của Luật đất đai. 

 Thủ tục cần tiến hành cũng là Nhà đầu tư lập Dự án đầu tư, sau đó cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời xác định nhà đầu 

tư, Nhìn chung, thủ tục này tương tự như thủ tục đầu tư khi nhà đầu tư đã có 

quyền sử dụng đất và không tiến hành thủ tục đấu giá đất.  

1.1.2 Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư NOXH 

 Nhà ở xã hội được hiểu là “Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà 

nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định 

của Luật này”.  

 Theo quy định tại Điều 56 Luật Nhà ở 2014,  

“1. Khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy 

hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, Ủy ban nhân dân có 

thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây 

dựng nhà ở xã hội. 
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2. Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển 

nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

3. Đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm: 

a) Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán; 

b) Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê; 

c) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ 

đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 

của Luật này; 

d) Đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng để xây dựng nhà 

ở xã hội” 

 Trên cơ sở quy định trên có thể thấy hiện tại ở Việt Nam có ba loại hình 

nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê mua và nhà ở xã hội 

bán. Tuỳ thuộc vào đề án xây dựng NOXH được phê duyệt mà có loại hình 

NOXH tương ứng. 

 Kết hợp quy định này với quy định của Luật đất đai đã phân tích ở trên, 

có thể thấy mặc dù đất được giao, được thuê để thực hiện dự án NOXH không 

thuộc trường hợp không trả tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, tuy 

nhiên, khi được giao đất để thực hiện dự án NOXH, chủ đầu tư sẽ được xem xét 

miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 110 Luật đất 

đai hiện hành “1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi 

đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; 

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công 

với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử 

dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở 

cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng 

con người;…” 
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 Trên cơ sở quy định này VBHN 2019 của Bộ Tài chính về thu tiền sử 

dụng đất có quy định tại Điều 11 “Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất 

ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với 

cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để 

xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người 

phải di dời do thiên tai”. Như vậy, để thực hiện một dự án NOXH chủ đầu tư sẽ 

phải được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất thuộc vào trường hợp có thu tiền 

tuy nhiên được miễn tiền sử dụng đất. Để có thể được miễn tiền sử dụng đất, chủ 

đầu tư phải có các loại giấy tờ sau đây: 

- Văn bản đề nghị miễn tiền sử dụng đất (trong đó ghi rõ diện tích đất ở 

hợp pháp và lý do miễn tiền sử dụng đất);  

- Quyết định hoặc văn bản chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Giấy tờ theo quy định của pháp luật đất đai chứng nhận diện tích đất ở 

hợp pháp của mình để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.  

 Trên cơ sở được miễn tiền sử dụng đất nêu trên, Điều 118 khoản 2 Luật 

đất đai có quy định, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án NOXH nêu 

trên thuộc trường hợp không phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất. 

 Tóm lại, để thực hiện một dự án NOXH, chủ đầu tư sẽ được nhà nước 

giao đất hoặc cho thuê đất không thông qua đấu giá và được miễn tiền sử dụng 

đất. Ngoài ra, việc thực hiện các dự án NOXH có thể thực hiện thông qua một 

trong hai con đường, một là xây dựng một dự án NOXH độc lập, hai là thực hiện 

việc xây dựng NOXH trong khuôn khổ 20% diện tích đất được giao trong việc 

thực hiện dự án NOTM. Trường hợp thứ hai này là một quy định khá mới của 

NĐ hợp nhất số 03/VBHN-BXD năm 2021 buộc tất cả các CĐT dự án nhà ở 

thương mại “Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có 

quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 

5ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở 

trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”. Dù 

là hình thức thứ nhất hay thứ hai, với dự án NOXH chủ đầu tư nếu được phê 
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duyệt sẽ không tốn chi phí cho tiền đất trong tổng thể các khoản chi cần tiến 

hành. Đây là cơ sở để tiết kiệm chi phí và làm giảm giá thành NOXH, là cơ sở 

quan trọng trong việc hình thành nhà giá thấp dành cho công nhân với nguồn tài 

chính có giới hạn. Ngược lại, với một dự án NOTM thông thường, chủ đầu tư có 

thể được giao đất hoặc được thuê đất có thu tiền, việc giao đất hoặc thuê đất đều 

phải tiến hành thông qua việc đấu giá QSDĐ.  

Cũng từ các phân tích trên có thể thấy, Thành phố sẽ có 2 nguồn hình thành 

nhà ở XH trong tương lai: (1) dự án nhà ở XH như đã phân tích trên, (2) dự án 

nhà ở thương mại có chứa đựng 20% diện tích cho nhà ở XH. 

2. Các mô hình tiếp cận quyền sử dụng đất của các quốc gia trên thế giới  

 Trong việc tìm hiểu các mô hình tiếp cận quyền sử dụng đất của nhà đầu 

tư bất động sản có lẽ nên bắt đầu với sự phân chia nhóm, nhóm các quốc gia 

công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai và nhóm các quốc gia không công 

nhận sở hữu tư nhân về đất đai, mà Việt Nam là quốc gia điển hình. Trong hai 

nhóm quốc gia này, nhóm tác giả lựa chọn điển hình pháp luật của Russia để 

nghiên cứu như đại diện cho mô hình pháp luật các quốc gia công nhận tư hữu 

đất đai và China như đại diện cho mô hình còn lại. Việc xem xét ở góc độ tổng 

thể mô hình các quốc gia này để từ đó có cái nhìn so sánh giúp phân tích tốt hơn 

bối cảnh pháp lý của Việt Nam hiện nay về quyền tiếp cận quyền sử dụng đất 

của nhà đầu tư bất động sản từ đó có các đề xuất nhằm cải thiện hơn nữa việc 

thực thi các quyền này trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các bên có liên quan. 

2.1. Quyền của nhà đầu tư bất động sản theo pháp luật Russia 

 Theo quy định tại Điều 1.1.2 Bộ luật đất đai Liên bang Nga (Land Code 

of the Russian Federation) thì một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là 

“ưu tiên cho việc bảo tồn đất đai như là thành phần quan trọng nhất của môi 

trường và tư liệu sản xuất trong nông nghiệp và lâm nghiệp trong khuôn khổ sử 

dụng đất với tư cách là một bất, nghĩa là việc sở hữu, sử dụng và định đoạt đất 

đai được thực hiện tự do bởi các chủ sở hữu của các mảnh đất, trừ khi nó có hại 

cho môi trường”.  

 Tại Điều 15 Bộ luật này quy định khá rõ về quyền sở hữu đất đai, cụ thể 

như sau:  

“Điều 15. Quyền sở hữu đất đai của công dân và pháp nhân 
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1. Tài sản của công dân và pháp nhân (tài sản tư nhân) là những mảnh đất 

do công dân và pháp nhân mua lại trên cơ sở quy định của pháp luật Liên bang 

Nga. 

2. Công dân và pháp nhân có quyền bình đẳng trong việc nhận quyền sở 

hữu các thửa đất. Các mảnh đất thuộc sở hữu nhà nước Liên bang hoặc sở hữu 

địa phương có thể được chuyển nhượng cho công dân và pháp nhân và trở thành 

tài sản thuộc sở hữu tư nhân của họ, ngoại trừ những mảnh đất không thể là tài 

sản tư nhân theo Bộ luật hiện hành và luật liên bang. 

3. Công dân nước ngoài, người không có quốc tịch, pháp nhân nước ngoài 

không có quyền sở hữu đối với thửa đất nằm trong lãnh thổ biên giới theo quy 

định của Bộ luật này và pháp luật Liên bang”. 

 Từ các quy định này có thể khẳng định được hai vấn đề về sự khác biệt 

giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên bang Nga, (1) là sự cho phép sở hữu 

tư nhân về đất đai tồn tại song song bên cạnh sở hữu công của Nhà nước, điều 

này gián tiếp cho thấy sự bình đẳng giữa các loại hình chủ thể trong quan hệ 

pháp luật về sở hữu. (2) là không có nhiều sự khác biệt giữa người nước ngoài 

và pháp nhân nước ngoài so với công dân Nga về quyền sở hữu đối với đất đai, 

về nguyên tắc người nước ngoài và công dân Nga có quyền sở hữu ngang nhau 

đối với đất đai, tuy nhiên ở những khu vực ven biên giới, vì lí do quốc phòng, an 

ninh công dân, pháp nhân nước ngoài không được sở hữu đối với đất đai. Đây 

được xem là một ngoại lệ về sở hữu đất đai. 

 Trên cơ sở nền tảng pháp lý về sở hữu đất đai này, quyền đầu tư kinh 

doanh bất động sản của các chủ đầu tư được thực hiện khá đơn giản. 

2.1.1. Quyền tiếp cận đất công của nhà đầu tư (tiếp cận sơ cấp) 

 Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư bất động sản chỉ có thể mua đất 

thuộc sở hữu công cho mục đích đầu tư kinh doanh của mình thông qua đấu 

giá51. Trong một số trường hợp ngoại lệ, việc mua lại các khu đất công mà 

không thông qua đấu giá vẫn có thể xảy ra. Ví dụ, nếu các khu đất là một phần 

nhỏ từ một khu đất cho thuê để phát triển khu phức hợp hoặc nếu các khu đất 

 
51  Ivan Grytsenko, Real Estate Investment in Russia, DLA Piper, 2018  
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làm nền cho các tòa nhà và công trình kiến trúc, thì chủ sở hữu của các tòa nhà 

và công trình đó sẽ có độc quyền mua đối với các khu đất này. Các thửa đất 

cũng có thể được chuyển nhượng cho các pháp nhân theo các quy định của pháp 

luật hoặc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, Chính phủ Liên bang Nga hoặc 

Chính quyền địa phương, là thành viên của Liên bang Nga, với điều kiện đất 

phải được sử dụng cho các cơ sở xã hội, văn hóa và tiện ích hoặc để thực hiện 

các dự án đầu tư quy mô lớn, ví dụ để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Liên 

bang Nga. 

 Căn cứ vào Bộ luật Đất đai của Nga, các cơ quan công quyền có thể cho 

thuê đất xây dựng với thời hạn từ 3 đến 10 năm. Thời hạn thuê phụ thuộc vào 

mức độ phức tạp của công trình được xây dựng trên thửa đất thuê. Nếu người 

thuê không hoàn thành công trình xây dựng trong thời hạn hợp đồng thuê quy 

định thì chủ đất (Nhà nước) có quyền chấm dứt hợp đồng thuê, với điều kiện 

việc không hoàn thành công trình xây dựng kịp thời là hành vi vi phạm nghiêm 

trọng hợp đồng thuê. Chủ đất có trách nhiệm chứng minh cho việc vi phạm hợp 

đồng nghiêm trọng. Trong trường hợp việc xây dựng được tiến hành đúng thời 

hạn, sau khi xây dựng xong tòa nhà và đăng ký quyền sở hữu đối với tòa nhà 

mới, người thuê có quyền mua lại lô đất bên dưới tòa nhà hoặc thuê dài hạn 

trong 49 năm. Giá mua hoặc số tiền thuê (nếu thích hợp) được pháp luật quy 

định và không thể thương lượng. 

2.1.2. Quyền tiếp cận đất tư của nhà đầu tư (tiếp cận thứ cấp) 

 Liên quan đến việc mua bất động sản (bao gồm cả đất) trên thị trường thứ 

cấp, các nhà đầu tư Nga và nước ngoài có thể mua bất động sản trực tiếp thông 

qua hợp đồng mua bán bất động sản (mua tài sản- asset deal) hoặc thông qua 

việc mua lại công ty sở hữu bất động sản đó (mua cổ phần- share deal). Trong cả 

hai trường hợp, việc mua có thể được thực hiện từ nước ngoài bởi chính pháp 

nhân nước ngoài, hoặc tiến hành bởi cơ sở thường trú tại Nga của pháp nhân 

nước ngoài (văn phòng đại diện hoặc chi nhánh) hoặc thông qua một pháp nhân 

Nga đã đăng ký. 

 Trong trường hợp giao dịch tài sản, người mua chỉ có quyền sở hữu bất 

động sản sau khi đã đăng ký bất động sản đó trong Sổ đăng ký tài sản. Theo 

Luật Đăng ký Nhà nước, việc đăng ký quyền sở hữu trong Sổ đăng ký tài sản 

mất 7 ngày làm việc. 
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2.1. Quyền của nhà đầu tư bất động sản theo pháp luật Trung Quốc 

 Có cùng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa nên quy định về sở hữu đất 

đai của TQ có nhiều tương đồng với Việt Nam. Theo quy định tại Điều 10 Hiến 

pháp 2019 “Đất đai ở các thành phố thuộc sở hữu của nhà nước. 

 Đất ở nông thôn, ngoại thành thuộc sở hữu của tập thể, trừ nhà nước theo 

quy định của pháp luật; các khu nhà ở và đất canh tác và sườn đồi được giao cho 

mục đích tư nhân cũng thuộc sở hữu của tập thể. 

 Để đáp ứng nhu cầu của lợi ích công cộng, theo quy định của pháp luật, 

Nhà nước có quyền trưng dụng, trưng dụng đất và bồi thường. 

 Không tổ chức, cá nhân nào được chuyển nhượng đất trái pháp luật thông 

qua hình thức thu giữ, mua bán hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác. Được 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. 

 Như vậy, Trung Quốc thực hiện chế độ sở hữu công cộng xã hội chủ 

nghĩa đối với đất đai, cụ thể là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể của nhân dân 

lao động. Điều này có nghĩa là cá nhân, pháp nhân không có quyền sở hữu đất 

đai mà chỉ có quyền sử dụng đất. Với sự phát triển nhanh của nền kinh tế Trung 

Quốc và cải cách kinh tế ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về cả không gian ở và 

thương mại đã tăng lên nhanh chóng. Nhu cầu bất động sản đang nổi lên này đã 

dẫn đến việc sửa đổi Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 

1988 và sau đó là vào năm 2019. Theo sửa đổi này, các nhà đầu tư tư nhân có 

thể nhận quyền sử dụng đất từ chính phủ và chủ sở hữu quyền sử dụng đất có 

thể chuyển nhượng lại các quyền sử dụng đất này cho bên thứ ba các điều kiện 

nhất định. Cũng xuất phát từ sự tách bạch giữa quyền sở hữu đất và quyền sử 

dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã chiếm phần lớn hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực bất động sản trên thị trường bất động sản sơ cấp kể từ năm 

199852. 

 Theo quy định tại Điều 58 Luật quản lý đất đai Trung Quốc, nhà nước 

được quyền thu hồi đất trong những trường hợp sau: 

(1) Đất cần thiết cho các lợi ích của công cộng; 

 
52 Yuan, Z. (2004). Land use rights in China. Cornell Real Estate Review, 3, 73-78.  
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(2) Đất cần thiết cho việc điều chỉnh việc sử dụng đất để cải tạo khu đô thị 

cũ theo quy hoạch của thành phố; 

(3) Hết thời hạn quy định trong hợp đồng sử dụng đất có được từ việc nhận 

chuyển nhượng có trả tiền mà người sử dụng đất không xin gia hạn hoặc nếu gia 

hạn mà không được chấp thuận; 

(4) Việc sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước được giao ban đầu bị chấm 

dứt do đơn vị sử dụng đất bị giải thể, chuyển đi nơi khác; hoặc 

(5) Đường cao tốc, đường sắt, sân bay hoặc các mỏ quặng bị bỏ hoang khi 

được phê duyệt. 

 Như vậy, quy định này cho thấy việc thu hồi đất của Nhà nước không 

xuất phát từ mục đích cho đầu tư hay phát triển kinh tế xã hội. Đây là điểm khác 

biệt giữa pháp luật Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, quy định tại các 

Điều 59, 60 Luật Quản lý đất đai cũng yêu cầu khá rõ ràng rằng các doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế muốn thực hiện các hoạt động đầu tư hay kinh doanh có 

sử dụng quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của Nhà nước 

và quy hoạch của địa phương, đặc biệt là phải được phê duyệt theo quy định của 

điều 44 của Luật này. Mà theo quy định của Điều 44 thì “Trong trường hợp sử 

dụng đất nông nghiệp vào mục đích xây dựng thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra 

và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp 

sang đất xây dựng công trình không thuộc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này thì việc chuyển đổi phải được chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành 

phố trực thuộc Trung ương phê duyệt”. Như vậy thẩm quyền phê duyệt chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất trao cho một số cơ quan chính phủ quyền lực rất lớn. 

Trên thực tế, các cơ quan địa phương ở cấp hạt (county) thực hiện hầu hết các 

phê duyệt, mặc dù họ chỉ có thể cấp phê duyệt cho đất ở một diện tích nhất định. 

Để khắc phục hạn chế này, những người nộp đơn bắt đầu chia nhỏ các quy 

hoạch sử dụng đất lớn thành một số quy hoạch phụ. Họ coi mỗi tiểu quy hoạch 

như một kế hoạch riêng để phê duyệt, để chính quyền địa phương có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Trung Quốc, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thể tiếp cận quyền 

sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư bằng một trong hai cách, (1) là nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ chủ thể khác, (2) là được Nhà nước cấp 

quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.  
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Cấp quyền sử dụng đất 

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận quyền sử dụng đất do chính phủ 

cấp thông qua các thỏa thuận với chính phủ hoặc thông qua quá trình đấu thầu 

và đấu giá. Bằng cách ký hợp đồng với chính phủ (thường là với LRB ở cấp 

thành phố), các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp quyền sử dụng đất đối với 

một lô đất thuộc sở hữu nhà nước trong một thời hạn nhất định. Thời hạn sử 

dụng đất tối đa được xác định đối với quyền sử dụng đất được cấp dựa trên đề 

xuất. Đối với đất ở, thời hạn tối đa là 70 năm. Đối với đất công nghiệp, giáo dục, 

khoa học và công nghệ, văn hóa, y tế, thể thao, tổng hợp hoặc mục đích sử dụng 

khác, thời hạn cấp tối đa không quá 50 năm. Đối với đất sử dụng vào mục đích 

thương mại, du lịch, giải trí thì thời hạn sử dụng tối đa là 40 năm. 

 Doanh nghiệp được nhà nước giao quyền sử dụng đất không có thu phí, 

nhưng nhược điểm của phương thức này là chính phủ có thể thu hồi quyền sử 

dụng đất bất cứ lúc nào mà không phải bồi thường. Nhược điểm khác là các 

quyền sử dụng đất do chính phủ giao thường không được phép chuyển nhượng, 

cho thuê hoặc cầm cố trừ khi được sự cho phép của Sở Tài nguyên đất đai địa 

phương và cơ quan quản lý tài sản với các điều kiện sau được đáp ứng: 

- Người sử dụng đất là công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, cá nhân; 

- Người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Người sử dụng đất sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với 

các tòa nhà và công trình khác; những gắn bó được thiết lập trên mảnh đất; 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được ký kết giữa người 

sử dụng đất; và chính phủ và tiền sử dụng đất đã được thanh toán đầy đủ. 

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư. 

Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thể mua quyền sử dụng đất từ 

những người sử dụng đất khác trên thị trường. Luật Quản lý Bất động sản Đô thị 

của Trung Quốc quy định rằng các quyền sử dụng đất có được thông qua việc được 

Nhà nước cấp có thể được chuyển nhượng nếu các điều kiện sau được đáp ứng: 

- Đã nộp đủ tiền cấp quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; 
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- Đất phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, và 

nếu đất được đồng ý sử dụng để xây dựng nhà ở thì 25% dự án phải được hoàn 

thành trước khi chuyển nhượng. 

- Quyền sở hữu công trình và các công trình gắn liền khác được xây dựng 

trên đất phải được chuyển nhượng cùng với quyền sử dụng đất và ngược lại. Do 

đó, nếu công trình xây dựng nhà ở đã hoàn thành khi chuyển quyền sử dụng đất 

thì phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Việc đăng ký chuyển nhượng 

nên được hoàn tất tại cơ quan quản lý nhà đất và địa chính. 

 Tóm lại, việc tiếp cận đất của nhà đầu tư bất động sản ở Trung Quốc gần 

như rất giống bối cảnh pháp lý ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, sự khác biệt có 

lẽ bắt đầu từ tháng 3 năm 2004, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, Đại 

hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đã thông qua bản sửa đổi Hiến pháp nhấn mạnh 

rằng Trung Quốc tôn trọng và bảo vệ tài sản tư nhân. Bản sửa đổi Hiến pháp bổ 

sung ghi nhận rằng "Nhà nước nên bồi thường" thay cho cho quy định ban đầu 

rằng "Nhà nước có quyền thu hồi đất ở đô thị và nông thôn". Theo sửa đổi, nhà 

ở của cư dân trên đất thuộc sở hữu Nhà nước phải được bồi thường như tài sản 

tư nhân theo giá thị trường. Đây là một sự thay đổi nhanh chóng trong luật bất 

động sản của Trung Quốc theo hướng mở ra một định hướng sở hữu tư nhân lớn 

hơn cũng như nghiêng về các cải cách thị trường lớn hơn53. 

3. Một số kiến nghị cho bối cảnh pháp lý ở Việt Nam hiện nay 

 Có thể thấy điểm chung của các mô hình tiếp cận quyền sử dụng đất của 

nhà đầu tư bất động sản trong luật của cả Việt Nam, Nga và Trung Quốc là chủ 

đầu tư đều có thể tiếp cận với đất/ quyền sử dụng đất công (hay đất “sạch” ở 

Việt Nam) và đất/quyền sử dụng đất tư. Và với đất công, việc tiếp cận ở các 

quốc gia này đều thông qua hình thức đấu giá đất/quyền sử dụng đất. Như vậy, 

có thể thấy đấu giá quyền sử dụng đất là con đường gần như có thể nói là duy 

nhất để chủ đầu tư có thể tiếp cận đất công, như vậy, vấn đề còn lại để có thể 

thực thi một cách tốt nhất quyền này trên cơ sở đảm bảo lợi ích công và lợi ích 

người dân nói chung là việc cải tiến thủ tục đấu giá để thủ tục này trở nên minh 

bạch, rõ ràng và khách quan nhất có thể. Để làm được điều này cần có sự nhất 

quán từ Trung ương đến địa phương về: 
 

53 Yuan, Z. (2004), tlđd, tr 77  
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- Công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch tổng thể của Tỉnh, 

quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện. Cũng cần đảm bảo sự nhất quán các quy 

hoạch này liên quan đến đất đai để nhà đầu tư có thể tiếp cận và thấy rõ, từ đó 

xác định rõ mục tiêu đầu tư của mình. 

- Cần có thời hạn cụ thể và tuân thủ chặt chẽ thời hạn công bố các thông tin 

về quy hoạch, thông tin về đấu giá, đấu thầu. 

- Cần cụ thể hoá hơn nữa các điều kiện để sàng lọc đầu vào đối với nhà đầu 

tư tham gia đấu giá. Hiện nay tại Điều 58 Luật đất đai chỉ yêu cầu, để có thể 

tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải “Có năng lực tài chính để bảo đảm việc 

sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư”. Tuy nhiên năng lực tài chính “để 

đảm bảo” là như thế nào thì chưa được xác định rõ. Điều này có thể dẫn đến kết 

quả chủ đầu tư tham gia đấu giá đã trúng đấu gia nhưng không có năng lực tài 

chính để có thể xác lập giao dịch như đã xảy ra trong thời gian qua. Nhóm tác 

giả cho rằng khó có thể yêu cầu nhà đầu tư phải đủ năng lực tài chính tự thân để 

có thể thực hiện toàn bộ dự án, nhưng ít nhất chủ đầu tư phải chứng minh một 

cách thuyết phục việc sử dụng nguồn vốn từ đâu và như thế nào để cơ quan nhà 

nước có thể thẩm định trước khi quyết định cho tham gia đấu giá. Liên quan đến 

chứng minh năng lực tài chính quy định của Luật Đầu tư về việc kiểm tra để 

chấp thuận chủ trương đầu tư yêu cầu “Tài liệu chứng minh năng lực tài chính 

của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm 

gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài 

liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư” (Khoản 1 điểm c Điều 

33 Luật Đầu tư). Việc cụ thể hoá hơn nữa điều kiện này giúp kiểm soát chặt nhà 

đầu tư đủ năng lực tài chính để tham gia đấu giá và ký kết, thực hiện hợp đồng 

sau khi trúng đấu giá. 

 Tóm lại, việc đấu giá quyền sử dụng đất có thể nói là phương thức tối ưu 

để nhà đầu tư có thể tiếp cận với quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án kinh 

doanh bất động sản, do đó việc hoàn thiện quy chế pháp lý liên quan đến vấn đề 

này vẫn sẽ luôn là một thách thức mà thực tiễn đặt ra đối với Nhà nước trong bối 

cảnh hiện nay. 
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QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ 

TÀI SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 

 

TS. Thái Thị Tuyết Dung 

Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM 
 

1. Quy định pháp luật liên quan đến công khai minh bạch thông tin đấu giá 

tài sản 

Luật Đấu giá tài sản 2016 có nhiều điều khoản quy định về công khai thông 

tin trong quá trình bán đấu giá tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi của người có tài 

sản đấu giá, có tài sản bị kê biên, người tham gia đấu giá; đồng thời, để người 

dân giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản của 

chấp hành viên cơ quan thi hành án", cụ thể như sau: 

- Nguyên tắc đấu giá tài sản: Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, 

minh bạch, công bằng, khách quan. 

- Xử lý nếu không công khai: Người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ 

hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi tổ chức đấu giá tài sản có các hành vi sau 

(1) không thực hiện. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng 

thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo 

quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản có thể 

xem xét, yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo căn cứ quy định tại 

khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. 

- Tổ chức đấu giá tài sản phải công khai Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho 

từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản.  

- Tổ chức đấu giá tài sản công khai niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: 

Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá 

tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức 

cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá; Đối với tài 

sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản 

tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. 

Ngoài việc niêm yết, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông báo công khai việc 

đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 của Luật này theo yêu cầu của người có 

tài sản đấu giá. 
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- Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, 

người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của 

mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn 

tổ chức đấu giá tài sản. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản. Và Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản phần nào đã giải quyết được các vấn đề về công 

khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá. 

- Thông báo công khai việc đấu giá tài sản: Đối với tài sản đấu giá là động 

sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức 

đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình 

của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá 

và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo 

công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút 

gọn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 53 của Luật này thì tổ chức đấu giá tài sản 

thông báo công khai một lần việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của 

trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá. 

- Công khai giá khởi điểm, phương thức đấu giá, người có tài sản đấu giá 

phải công khai giá khởi điểm. 

2. Thực tiễn công khai thông tin đấu giá 

2.1 Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để công khai thông tin 

Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã kết hợp Viettel Thái Nguyên, 

hoàn thiện công tác công khai thông tin rộng rãi trên ứng dụng C - Thái Nguyên 

về các tài sản đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh. Mọi người dân đều có thể dễ dàng 

tìm kiếm thông tin về các tài sản được đưa ra đấu giá, cũng như có thể phản hồi 

ngay lập tức về những thông tin liên quan đến quá trình đấu giá lên ứng dụng C 

- Thái Nguyên. Năm 2021, thị xã Phổ Yên đã tổ chức đấu giá thành công hàng 

trăm lô đất, mang về nguồn thu hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước với 

mức trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Hàng trăm khách hàng từ 

nhiều tỉnh, thành phố tham gia đấu giá do thông tin được công khai, minh bạch 

trên nhiều phương tiện, trong đó có ứng dụng C - Thái Nguyên54.  

 
54 https://thainguyentv.vn/cong-khai-minh-bach-thong-tin-dau-gia-tai-san-87910.html 
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Sắp tới, Thái Nguyên là tỉnh thứ hai trên toàn quốc triển khai xây dựng 

phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến (sau TP. Đà Nẵng), thể hiện sự quan tâm 

của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực rất lớn của sở. Đấu giá tài sản trực tuyến là hình thức 

đấu giá tuy đã được quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 nhưng vẫn còn 

hết sức mới mẻ trên thực tế. Bởi vậy, để triển khai nội dung này, sở đã phối hợp 

Viettel Thái Nguyên nghiên cứu xây dựng phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến 

(http://daugiatructuyen.thainguyen.gov.vn/). 

2.2 Trường hợp thiếu công khai, minh bạch 

Trường hợp 1: Không đăng thông tin đấu giá tài sản. 

Ngày 26/1/2021, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum - chủ tài sản đã đăng 

tuyển lựa chọn đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện. Công ty Đấu giá hợp danh tài 

sản Đông Đô (Hà Nội) là đơn vị được lựa chọn đứng ra tổ chức bán đấu giá 59.085 

cây cao su thanh lý lấy gỗ với giá khởi điểm là 18.747.177.000 đồng55. 

Đến ngày 17/2/2021, Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô đã tổ chức 

bán đấu giá lô hàng nói trên cho Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai với giá trúng 

là 18.937.177.000 đồng, cao hơn giá khởi điểm ban đầu 190.000.000 đồng.  

Ngày 19/2/2021, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 20/HĐMB-

CSKT với đơn vị trúng đấu giá Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai. Tuy nhiên, 

việc bán đấu giá thì đã không thực hiện việc niêm yết thông báo công khai để 

nhiều người biết. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy 

định về việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản nêu rõ: “… Đối với tài sản 

đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động 

sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo 

in hoặc báo hình của Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; 

mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc”. Tại Khoản 3 

Điều 57 quy định: “Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 07 ngày 

làm việc đối với tài sản là động sản, 15 ngày đối với tài sản là bất động sản 

trước ngày mở cuộc đấu giá”. 

 
55 https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/dieu-tra/co-dau-hieu-thieu-minh-bach-khi-ban-dau-gia-59-

085-cay-cao-su-179004.html 
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Đối chiếu với các quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản cho thấy nếu 

thời điểm mở bán đấu giá vào ngày 17/2, thì thời gian chậm nhất để Công ty 

Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô đăng thông báo lần 2 sẽ là vào ngày 

10/2/2021 (không tính ngày nghỉ). 

Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin về thông báo bán đấu giá trong tháng 

2/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài 

sản https://dgts.moj.gov.vn, không tìm thấy bất cứ một thông báo nào liên quan 

đến việc bán đấu giá 59.085 cây cao su thanh lý lấy gỗ. Sau đó, Cục Bổ trợ Tư 

pháp, Bộ Tư pháp đã phải ra văn bản đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc 

kiểm tra, làm rõ xử lý nghiêm vi phạm mà Báo Thanh tra đã phản ánh. Ngày 

19/4/2021, đại diện Chủ tài sản, Đơn vị đấu giá và đơn vị trúng đấu giá đã có 

buổi làm việc thống nhất hủy kết quả trúng đấu giá. Sau đó, chủ tài sản đấu giá 

quyết định đấu giá lại và chọn Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí (TP Hồ Chí 

Minh) thực hiện. 

Trường hợp 2: Thời gian thông báo rút ngắn, doanh nghiệp không kịp 

chuẩn bị hồ sơ. 

Công ty đấu giá hợp danh Avalue Việt Nam tổ chức đấu giá đối với tài sản 

là Quyền sử dụng 14.610m2 đất ở nhưng bị tố cáo do rút ngắn thời gian công 

khai các thông báo. Cụ thể, ngày 1/12/2021, Công ty đăng tải thông báo công 

khai đấu giá tài sản lần 1 đối với tài sản nêu trên, đến ngày 3/12/2021 công ty 

này tiếp tục đăng thông báo lần 2. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 lần đăng 

không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản là khoảng cách giữa 2 lần 

thông báo ít nhất là 2 ngày làm việc. “Việc đăng tải thông báo cách nhau 1 ngày 

như vậy dẫn đến việc thời hạn tổ chức cuộc đấu giá, thời hạn mua hồ sơ đấu giá 

và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bị mất 1 ngày. Từ ngày đăng thông báo 

lần 2 là ngày 3/12/2021 đến ngày tổ chức đấu giá là ngày 18/12/2021 không đủ 

15 ngày theo quy định. Ngoài ra, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 

đến 11h30 ngày 15/12/2021 cũng bị thiếu 1,5 ngày theo đúng quy định. Việc 

đăng thông báo đấu giá công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đấu 

giá dgts.moj.gov.vn quá ít thông tin, không có file đính kèm, không có địa điểm 

điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ nêu “có trong hồ sơ đấu 

giá” điều này là không đủ nội dung thông báo theo quy định tại điểm đ khoản 

https://dgts.moj.gov.vn/
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4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Điều này dẫn đến doanh nghiệp không biết địa 

điểm bán hồ sơ ở đâu, phải chạy ngược chạy xuôi mà vẫn không mua được hồ sơ56. 

Mãi đến ngày 13/12/2021 trên Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản 

dgts.moj.gov.vn mới xuất hiện thêm thông báo do Công ty Avalue Việt Nam 

đăng tải với nội dung bổ sung về các địa điểm bán hồ sơ đấu giá và thay đổi điều 

kiện tham gia đấu giá. Việc đăng tải này đã vi phạm khoản 1 và khoản 3 Điều 57 

Luật Đấu giá tài sản vì thời gian thông báo công khai các nội dung về đấu giá 

không đủ 2 lần mỗi lần cách nhau 2 ngày làm việc. Ngày 16/12/2021, cả Công 

ty Avalue Việt Nam và Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện 

Lục Nam đều ra văn bản tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất với 

lý do tạm dừng “Để kiểm tra thẩm định tính pháp lý của hồ sơ tham gia đấu 

giá”. Thời gian tạm dừng đến khi có thông báo mới”. 

2.3 Quy định về đấu giá theo thủ tục rút gọn chưa được công khai minh bạch 

Tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước tại Hà Nội gồm 45 xe ô tô và 52 xe 

mô tô - tài sản đã tháo hút xăng dầu, tháo dỡ các thiết bị nghiệp vụ, làm mất 

công năng sử dụng, được bán đấu giá 2 lần nhưng các phiên đấu giá đều không 

thành công, hai lần bán đấu giá đều có người trúng đấu giá, với giá trúng đấu 

giá, vượt nhiều so với giá thị trường57. Tuy nhiên, cả 2 lần, người trúng đấu giá 

đều không nộp tiền trúng đấu giá và bị tịch thu tiền đặt cọc (khoảng 50 triệu 

đồng/cuộc đấu giá). Hai lần đầu đều đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài sản nên công khai cả nước và thuận tiện theo dõi. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản, khi tài sản được 

bán đấu giá 2 lần nhưng vẫn không thành thì sẽ được bán đấu giá theo thủ tục rút 

gọn. Tại lần tổ chức thứ 3, tổ chức đấu giá thông báo công khai một lần việc đấu 

giá trên báo in hoặc báo hình của Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi có tài sản đấu giá (không cần đăng trên Cổng thông tin điện tử 

quốc gia). Mong muốn mua tài sản này, ông N.Q.T muốn theo dõi thông tin đấu 

giá để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, ông N.Q.T cho biết, qua nguồn tin riêng, ông 

chỉ biết tổ chức đấu giá đã thông báo đấu giá lần 3 trên một kênh truyền hình kỹ 

thuật số có lượng người xem rất ít, khung giờ thông báo vào nửa đêm, khiến 

người muốn tham gia lâm cảnh “mò kim đáy bể”. Mặc dù rất quan tâm tới tài 

 
56 https://reatimes.vn/bac-giang-tam-dung-phien-dau-gia-dat-sau-phan-anh-20201224000008890.html 
57 https://baodauthau.vn/xuat-hien-chieu-thuc-tinh-vi-trong-dau-gia-tai-san-post104835.html 
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sản này và sẵn sàng mua với giá 1,5 tỷ đồng nhưng do không có thông tin về 

cuộc đấu giá nên ông N.Q.T không thể tham dự. Trong khi ông N.Q.T cho biết, 

tài sản được bán với giá khoảng 920 triệu đồng, đã được “âm thầm” bàn giao 

cho người trúng đấu giá. Cách thức bàn giao tài sản cũng không đúng quy chế 

đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ giá trúng đấu giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực của 

tài sản. 

2.4 Quy định về hình thức thông báo công khai việc đấu giá tài sản còn nhiều 

bất cập 

Đây là thủ tục bắt buộc tổ chức đấu giá tài sản phải thực hiện nhằm đảm 

bảo thông tin về việc đấu giá tài sản công đến với rộng rãi nhiều người, từ đó 

tăng số lượng người tham gia đấu giá, tăng tính cạnh tranh, đảm bảo sự công 

khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả trong đấu giá tài sản công. Tuy nhiên, với 

số lượng báo in ít người đọc như hiện nay, tổ chức đấu giá tài sản vẫn có thể dễ 

dàng “qua mặt” người tham gia đấu giá trong việc đăng thông báo công khai 

việc đấu giá tài sản công (đăng rải rác trên nhiều báo, đăng trên các báo in mà 

người có nhu cầu tham gia hầu như không đọc; đăng trên báo hình vào những 

khung giờ quá sớm hoặc quá muộn nên có rất ít người theo dõi, v.v.).  

Các tổ chức đấu giá khi áp dụng quy định trên rất khác nhau và khó có thể 

kiểm soát việc đăng thông báo đấu giá của tổ chức đấu giá như thế nào là phù 

hợp do pháp luật chỉ quy định chung chung là đăng trên báo in, báo hình mà 

không quy định cụ thể là báo in nào, báo hình nào nên dẫn đến những bất cập 

như: đăng trên nhiều báo khác nhau và thông tin rất khó đến được với khách 

hàng; đăng thông báo bán đấu giá trên báo mua bán với chi chít các thông tin, ở 

đó, thông tin về đấu giá được in rất nhỏ, khách hàng khó có thể tìm được về 

thông tin bán tài sản; đăng trên báo có lượng độc giả ít;… 

Hay như việc đăng báo trên báo hình của trung ương cũng rơi vào hoàn 

cảnh tương tự vì có quá nhiều kênh truyền hình, nên sẽ có hiện trạng đăng thông 

báo đấu giá trên kênh học tiếng dân tộc cho người thiểu số, hoặc đăng thông báo 

trên các kênh truyền hình VOV, VTC nhưng ở những khung giờ rất ít người 

xem như 3 giờ sáng, 12 giờ đêm… để tiết kiệm chi phí hoặc với mục đích bưng 

bít thông tin, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá… 

Do vậy, việc tiếp cận thông tin đấu giá tài sản công qua báo in/báo hình 

chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Để tạo thuận lợi cho người có nhu cầu 
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tham gia đấu giá tiếp cận với thông tin đấu giá tài sản công, cần sửa đổi Luật 

đấu giá theo hướng: thông tin về đấu giá tài sản nói chung và đấu giá tài sản 

công nói riêng trong phạm vi cả nước chỉ đăng tải trên một báo in chuyên về đấu 

giá tài sản. 

2.5 Sự thiếu thống nhất về công khai thông tin 

Hiện nay, giữa pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công còn quy định mâu thuẫn, chồng chéo nhau về thông báo công khai 

việc đấu giá tài sản công. Theo Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP, ngoài việc niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về 

đấu giá tài sản, thông tin về việc đấu giá tài sản công còn phải đăng tải trên hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản công hoặc trang thông tin điện tử về tài sản 

công của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo nguyên tắc áp dụng Luật đấu giá tài sản 

về trình tự, thủ tục đấu giá (Điều 3) và để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa 

pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cần 

sửa đổi theo hướng hủy bỏ quy định về thông báo công khai việc đấu giá tài sản 

công tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

3. Một số kiến nghị 

Thứ nhất, đẩy mạnh đấu giá trực tuyến, vì có nhiều ưu điểm về tính công 

khai, minh bạch với toàn bộ trình tự, thủ tục đấu giá (ký kết hợp đồng, niêm yết, 

thông báo, nộp tiền đặt trước, trả giá...) đều được thực hiện qua mạng Internet, 

được nhiều nước phát triển trên thế giới áp dụng (như mô hình đấu giá trực 

tuyến Onbid của Hàn Quốc, mô hình đấu giá trực tuyến của Anh, Pháp...). Đấu 

giá trực tuyến tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả tổ chức đấu giá và người tham 

gia đấu giá. hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực thường thấy trong các cuộc 

đấu giá truyền thống, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước. 

Thứ hai, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (địa 

chỉ http://dgts.moj.gov.vn)58. Cổng thông tin có nhiệm vụ đăng tải các thông 

báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo về việc đấu giá tài sản, 

công khai danh sách đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản đã được đăng ký theo 

quy định của pháp luật…Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử này còn rất sơ sài và 

 
58 Đến ngày 30/11/2021, đã có 19.925 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 106.071 thông báo về việc đấu 

giá tài sản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 185 kiến nghị phản ánh đến Bộ 

Tư pháp trong đó tất cả các kiến nghị, phản ánh liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đều đã được nghiên 

cứu, xử lý 
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rất chậm, khó tìm kiếm, chưa phân loại tài sản, chưa chia đơn vị hành chính, nên 

người có nhu cầu mua tài sản đấu giá khó mà tiếp cận được thông tin nhanh và 

chính xác.. Thậm chí chưa kiểm soát được mức độ thông tin không được công 

khai, cũng như người có tài sản được đấu giá không được thông báo... dẫn đến 

tình trạng đấu giá mang tính “nội bộ” cũng đã xảy ra. 

Thứ ba, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về công 

khai thông tin, công khai việc xử lý, có thể là tiêu chí đánh giá năng lực của tổ 

chức bán đấu giá tài sản. 
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TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ 

KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH BẢO HIỂM NIÊM YẾT TRÊN TTCKVN 
 

ThS. Hoàng Thị Phương Anh 

Lê Như Trúc 

Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
 

Tóm tắt 

Bài nghiên cứu dựa trên phân tích hồi quy dữ liệu bảng bằng cách sử 

dụng dữ liệu từ 45 công ty thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm được niêm yết 

trên hai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà 

Nội (HNX) trong thời gian từ ngày 30/01/2020 đến ngày 10/08/2021 nhằm 

kiểm định tác động của Đại dịch COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi và khả năng 

thanh khoản cổ phiếu của các công ty. Kết quả nghiên cứu chỉ rằng khi trường 

hợp nhiễm COVID-19 càng tăng ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi và 

khả năng thanh khoản của cổ phiếu, các trường hợp tử vong có ảnh hưởng 

tích cực đến tỷ suất sinh lợi và hầu như không ảnh hưởng đến khả năng thanh 

khoản cổ phiếu. Bên cạnh đó bài nghiên cứu cũng cho thấy sự hiệu quả trong 

việc Chính phủ áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khi có tác động tích 

cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, khả năng thanh khoản cổ phiếu không có 

ảnh hưởng đáng kể trong thời gian này. Kết quả bài nghiên cứu còn kết luận 

cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn sẽ có trải nghiệm tác động tiêu cực đến tỷ 

xuất sinh lợi hơn so với cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ, 

đối với khả năng thanh khoản cổ phiếu không có sự khác biệt quá lớn. 

Từ khóa: Tỷ suất sinh lợi, thanh khoản, COVID-19, Tài chính bảo hiểm 

1. Giới thiệu 

Năm 2020 được nhận định là một năm của những khó khăn và thách thức 

đối với nền kinh tế thế giới và của Việt Nam khi có sự xuất hiện của Đại dịch 

mang tên COVID-19. Kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, tốc độ tăng 

trưởng giảm, theo đánh giá của Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) tại “Báo cáo Triển 

vọng Kinh tế toàn cầu” (WEO) công bố vào 04/2021, tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu đã giảm 3,3% vào năm 2020 do tác động của tổn thất đối với tiềm năng 

cung cấp cũng như động lực tăng trưởng trước Đại dịch, trong đó các nền 
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kinh tế phát triển như Nhật Bản, Anh, khu vực đồng Euro giảm đến -4,7%. 

Tại Mỹ, nền kinh tế đứng đầu cũng đã trải qua đợt sụt giảm nghiêm trọng 

nhất từ năm 1947 đến nay khi chỉ trong quý II/2020 đã suy giảm 31,4% kết 

thúc chuỗi tăng trưởng 11 năm dài nhất lịch sử nước này. Ở các nước có nền 

kinh tế đang phát triển và mới nổi như Ấn Độ, nhóm nước ASEAN-5 sự sụt 

giảm này ở mức 2,2% do ảnh hưởng chủ yếu đến từ các ngành dịch vụ, khai 

thác khoáng sản. 

Với chính sách hội nhập kinh tế sâu rộng, nền kinh tế của nước ta cũng 

chịu ảnh hưởng đáng kể nặng nề bởi Đại dịch. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc 

quyết liệt nhưng cũng đầy hiệu quả của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu 

“vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, nền kinh tế của Việt 

Nam vẫn đạt được những tín hiệu tích cực mặc dù GDP trong năm 2020 là 

2,91% là mức thấp nhất trong giai đoạn 10 năm trở lại đây nhưng con số này 

cao hơn mức tăng trưởng 2,3% của Trung Quốc và đứng đầu bảng xếp hạn 

theo sau là Đài Loan và Trung Quốc theo “Thống kê Tăng trưởng GDP của 

các nền kinh tế châu Á năm 2020” của CNBC 

Trong những tín hiệu tích cực giữa Đại dịch, TTCKVN đã kết thúc một 

năm đầy thử thách với những tăng trưởng ngoạn mục. Tuy có sự giảm tương 

đối mạnh thời gian đầu năm khi chỉ sau 2 tháng dịch COVID-19 bắt đầu ảnh 

hưởng đến thị trường chứng khoán, chỉ số VN-Index giảm xuống mức thấp 

nhất trong vòng 3 năm với sự sụt giảm 33,51%, những tháng cuối năm 2020 

đến giữa năm 2021 thị trường chứng khoán ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, 

theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định TTCKVN được đánh giá 

thuộc top đầu thế giới trong thời gian bởi sức chống chịu và phục hồi tốt trong 

Đại dịch. Chỉ số VN-Index cuối năm 2020 đạt 1103,87 điểm, tăng 67% so với 

mức thấp nhất năm 2020 và 14,9% cuối năm 2019. Chỉ số HNX-Index tăng 

98,1% so với cuối năm 2019 và tăng vượt trội 119% so với thời điểm cuối 

quý I/2020. Dù chịu tác động của Đại dịch COVID-19, nhưng giá trị giao 

dịch bình quân năm 2020 tăng 59,3% so với bình quân năm 2019 với mức đạt 

trên 7.420 tỷ đồng/phiên.  

Thanh khoản thị trường tăng cao lên mức kỷ lục cho thấy sức hấp dẫn của 

TTCKVN. Theo báo cáo từ “Trung tâm Lưu ký chứng khoán” (VSD) số 

lượng nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán đạt hơn 

3,25 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 05/2021, trong đó chiếm 99% tài 
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khoản của cá nhân trong nước, con số này so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 

742.000 tài khoản, chỉ riêng năm 2020 số lượng nhà đầu tư F0 mở tài khoản 

tăng 109% so với năm 2019. 

Không chỉ riêng thị trường chứng khoán tại Việt Nam, tại nền kinh tế đứng 

đầu thế giới cũng có một kết quả khá ngạc nhiên khi thị trường chứng khoán 

Mỹ khép lại một năm 2020 đầy chao đảo vì Đại dịch với những mức kỷ lục 

mới. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, thị trường chứng 

khoán Phố Wall ghi nhận chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên 30.606,48 điểm, 

chỉ số S&P500 tăng 3.756,07 điểm tương đương mức tăng 0,6%, chỉ số công 

nghệ Nasdaq Composite khép phiên giao dịch với 12.88,28 điểm tăng 0,1%. 

Trong khi trước đó vào tháng 03/2020 chỉ số S&P500 từng rơi xuống dưới 

mức 2.200 điểm, các chỉ số khác cũng rơi tự do trong thời điểm nền kinh tế 

quốc gia này đóng cửa để chóng lại Đại dịch. Nhà phân tích Patrick O’Hare 

của Briefing.com nhận định “Đối với các doanh nghiệp, đó là một năm tồi tệ; 

còn đối với Phố Wall, đó là một năm tuyệt vời.” 

Vậy tại sao, thị trường chứng khoán vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp trong 

bối cảnh COVID-19 tác động tiêu cực đối với nền kinh tế? Thị trường chứng 

khoán khác nhau trên thế giới có tác động như thế nào dưới sự ảnh hưởng của 

COVID-19? Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, thanh khoản cổ phiếu của các nhóm 

ngành khác nhau có ảnh hưởng khác nhau hay không? Đó là các câu hỏi mà 

nhiều nhà nghiên cứu đã đặt ra, đã và đang đi tìm lời giải. 

Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung xem xét xem đại dịch 

COVID-19, cũng như các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ có 

tác động thế nào đến tỷ suất sinh lợi và khả năng thanh khoản cổ phiếu của 

các công ty niêm yết tại TTCKVN trong thời điểm các ca mắc COVID-19 và 

tử vong tăng cao. Bài nghiên cứu tập trung vào việc trả lời các câu hỏi như 

sau: 

Thứ nhất, Đại dịch COVID-19 có tác động như thế nào đến tỷ suất sinh lợi 

và khả năng thanh khoản cổ phiếu các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính bảo 

hiểm? 

Thứ hai, tỷ suất sinh lợi và khả năng thanh khoản cổ phiếu của các công ty 

thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm chịu tác động như thế nào trước và sau khi 

Chính phủ áp đặt các biện pháp giãn cách, kiểm soát dịch bệnh? 
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Thứ ba, tỷ suất sinh lợi và khả năng thanh khoản cổ phiếu của các công ty 

thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm có vốn hóa thị trường khác nhau có ảnh 

hưởng khác nhau dưới sự tác động của Đại dịch COVID-19 hay không? 

2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây 

Nhiều nghiên cứu trước đó đã xem xét tác động của những dịch bệnh khác 

nhau đến thị trường chứng khoán toàn thế giới trong thế kỷ 21.  

Nghiên cứu của Nippani và Washer (2004) điều tra tác động của Đại dịch 

SARS xuất hiện năm 2003 đối với thị trường chứng khoán của Canada (chỉ số 

S&P TSX), Trung Quốc (chỉ số Shanghai Composite), Đặc khu hành chính 

Hồng Kông (chỉ số Hang Seng) của Trung Quốc, Indonesia (chỉ số Jakarta 

Composite), Philippines (chỉ số PSE Composite), Singapore (chỉ số Straits 

Times), Thái Lan (chỉ số SET), Việt Nam (chỉ số VSE). Các chỉ số chứng khoán 

hàng đầu của các quốc gia này trong thời kỳ bùng phát dịch SARS được so sánh 

với thời kỳ không có SARS và với Chỉ số toàn cầu S&P 1200. Các kiểm định t 

thông thường và phương pháp kiểm định Mann – Whitney không tham số được 

sử dụng cho nghiên cứu. Dữ liệu giá đóng cửa hàng ngày của mỗi chỉ số từng 

quốc gia được lấy trong khoảng thời gian từ ngày 01/06/2003 đến ngày 

17/06/2003. Toàn bộ thời gian nghiên cứu được chia thành nhiều đợt nhỏ để 

điều tra tác động của SARS. Không có bằng chứng nào cho thấy SARS đã tác 

động tiêu cực đến các chỉ số chứng khoán. Các quốc gia duy nhất chịu tác động 

tiêu cực bởi SARS là Trung Quốc và Việt Nam. Chỉ số Shanghai Composite đại 

diện cho thị trường Trung Quốc dường như đã bị ảnh hưởng trong khoảng thời 

gian ngắn so với chỉ số toàn cầu S&P 1200. Chỉ số VSE của Việt Nam hoạt 

động tiêu cực so với mức trung bình toàn cầu S&P 1200. 

Tài chính hành vi cho thấy rằng tâm lý của các nhà đầu tư ảnh hưởng đến 

quyết định đầu tư từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Vào năm 2014 có một dịch 

bệnh bùng phát nghiêm trọng ở châu Phi mang tên Dịch bệnh virus Ebola 

(DVE) đã gây tác động nặng nề đến thị trường chứng khoán. Ichev và Marinc 

(2018) đã phát triển một nghiên cứu nhằm kiểm tra xem liệu sự gần gũi về địa lý 

của thông tin được phổ biến bởi các sự kiện dịch Ebola 2014 - 2016 kết hợp với 

các phương tiện truyền thông mạnh mẽ có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ở Mỹ hay 

không. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện cổ điển và dựa trên kết quả để 

đánh giá tác động của sự kiện bùng phát dịch Ebola đối với tỷ suất sinh lợi cổ 
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phiếu và kiểm tra vai trò khoảng cách địa lý của thông tin có ảnh hưởng như thế 

nào đến giá cổ phiếu. Kết quả kết luận rằng sự kiện bùng phát Ebola giai đoạn 

2014 - 2016 có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu các công ty Mỹ có 

doanh nghiệp ở Tây Phi và Hoa Kỳ; ngoài ra, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các 

công ty quy mô nhỏ dường như nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương trước dịch 

bệnh so với những công ty lớn hơn. 

2.1. Tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 

Nghiên cứu của Al-Awadhi và cộng sự (2020) điều tra xem liệu Đại dịch 

COVID-19 có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của thị trường chứng khoán 

tại Trung Quốc. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu 

bảng với hai phép đo liên quan đến COVID-19 là tổng số tăng trưởng các ca 

nhiễm COVID-19 và tăng trưởng các ca tử vong hàng ngày do COVID-19 gây 

ra đến tỷ suất sinh lợi thông qua các chỉ số Hang Seng và chỉ số Shanghai 

Composite của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong thời gian từ ngày 

10/01/2020 đến ngày 16/03/2020. Kết quả phân tích nhận thấy rằng “Dịch bệnh 

có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi, các ca nhiễm và các ca tử vong bởi 

COVID-19 càng tăng tỷ suất sinh lợi càng giảm. Mức độ chịu ảnh hưởng khác 

nhau của các ngành là khác nhau. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngành công nghệ 

thông tin và sản xuất, dược phẩm chịu tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi cổ 

phiếu của ngành so với ảnh hưởng tiêu cực của các cổ phiếu ngành vận tải, dịch 

vụ ăn uống trong cùng thời điểm dịch bệnh bùng phát. Kết quả cũng cho thấy, 

cổ phiếu thuộc sở hữu các nhà đầu tư nước ngoài phải đối mặt với việc giảm giá 

mạnh hơn so với cổ phiếu của các nhà đầu tư địa phương. Ở khía cạnh vốn hóa 

thị trường, nghiên cứu kết luận cổ phiếu của công ty có vốn hóa thị trường lớn 

có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu hơn so với cổ phiếu của công 

ty có vốn hóa thị trường nhỏ.” 

Theo nghiên cứu của Ashraf (2020) nghiên cứu phản ứng thị trường chứng 

khoán của 64 quốc gia trong thời gian từ ngày 22/01/2020 đến ngày 17/04/2020 

đối với Đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho tỷ suất sinh lợi của thị 

trường chứng khoán phản ứng tiêu cực với các trường hợp xác nhận nhiễm 

COVID-19, tỷ suất sinh lợi giảm khi số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 

tăng lên ở một quốc gia. Đồng thời thấy được thị trường chứng khoán phản ứng 

mạnh mẽ trong những ngày đầu khi các trường hợp COVID-19 được xác nhận 

và sau đó từ 40 đến 60 ngày sau các trường hợp ban đầu. Nhìn chung có thể kết 
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luận, thị trường chứng khoán đã phản ứng nhanh chóng với dịch bệnh, thay đổi 

theo thời gian và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. 

Ở một nghiên cứu khác của Zhang và cộng sự (2020) đặt ra các câu hỏi 

nghiên cứu “Rủi ro trên thị trường chứng khoán phản ứng như thế nào với Đại 

dịch? Rủi ro hệ thống có tăng trên toàn thế giới không? Các tác động tiềm tàng 

của các chính sách can thiệp của Chính phủ là gì?”. Dựa trên cơ sở dữ liệu thu 

thập từ 12 quốc gia, với kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro thị trường tài chính 

toàn cầu đã tăng lên đáng kể để đối phó với Đại dịch. Phản ứng của từng cá 

nhân trên thị trường chứng khoán rõ ràng có liên quan đến mức độ nghiêm trọng 

của đợt bùng phát ở mỗi quốc gia. Sự không chắc chắn của Đại dịch và những 

thiệt hại kinh tế liên quan của nó đã khiến thị trường trở nên biến động mạnh và 

khó dự đoán. Cần có các chính sách để ngăn chặn vi rút và đều hòa thị trường 

chứng khoán; tuy nhiên, các chính sách can thiệp của Chính phủ chẳng hạn như 

quyết định thực hiện lãi suất 0% và nới lỏng định lượng không giới hạn (QE) 

của Hoa Kỳ đã tạo ra sự không chắc chắn và có thể gây ra những bất ổn hơn nữa 

cho thị trường tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy giữa các 

quốc gia không có sự hợp tác cùng nhau để đối phó Đại dịch, vì các thị trường 

trong nhóm các quốc gia được nghiên cứu có những phản ứng khác nhau với các 

chính sách của Chính phủ và sự phát triển chung của Đại dịch. 

Liu và cộng sự (2020) khám phá tác động ngắn hạn của sự bùng phát 

COVID-19 trên 21 chỉ số thị trường chứng khoán hàng đầu ở các quốc gia chịu 

tác động lớn bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Đức, Ý và Anh, 

v.v... trong thời gian từ ngày 21/02/2019 đến ngày 18/03/2020. Hậu quả 

COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán trên toàn 

thế giới. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả chỉ ra rằng thị 

trường chứng khoán ở các khu vực và quốc gia bị ảnh hưởng lớn đã giảm nhanh 

chóng sau khi dịch bệnh bùng phát. Dưới tác động của COVID-19, các chỉ số thị 

trường chứng khoán chính của các quốc gia ở Châu Á chịu tác động tiêu cực về 

tỷ suất sinh lợi hơn so với các quốc gia còn lại. 

Mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở các ngành 

khác nhau là khác nhau. Nghiên cứu của Schoenfeld (2020) có tên “Rủi ro kinh 

doanh vô hình của Đại dịch COVID-19” đã chỉ ra rằng, trên thị trường chứng 

khoán của Hoa Kỳ, ngành công nghiệp là một trong số các ngành chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất, bao gồm khí đốt, dầu mỏ, may mặc, ô tô, vận tải, các ngành 
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công nghiệp máy móc và dịch vụ khách sạn. Theo Goodell (2020) [11] lập luận 

trong bài nghiên cứu tác động của COVID-19 đối với thị trường tài chính cho 

rằng lĩnh vực tài chính bao gồm các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, bị 

ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 do nợ xấu gia tăng, thu nhập xấu đi và rút 

tiền gửi leo thang.  

2.2. Tác động của COVID-19 đến khả năng thanh khoản của cổ phiếu 

Tính thanh khoản, tính ổn định là những đặc điểm quan trọng của thị trường 

tài chính. Cái yếu tố này có xu hướng xấu đi khi thị trường chịu tác động tiêu 

cực như khủng hoảng hay Đại dịch. Thanh khoản được xem là mối quan tâm lớn 

trong Đại dịch COVID-19. 

Mdaghri và cộng sự (2020) điều tra cách COVID-19 tác động đến khả năng 

thanh khoản cổ phiếu của thị trường chứng khoán ở các quốc gia Trung Đông và 

Bắc Phi (MENA), thông qua hai chỉ số đo lường sự kém thanh khoản là chỉ số 

thể sự chênh lệch giá tương đối và chỉ số đo độ nhạy cảm của giá đối với giá trị 

giao dịch. Mẫu dữ liệu được lấy từ 314 công ty, hoạt động tại sáu quốc gia 

Trung Đông và Bắc Phi (MENA) từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020. Đồng thời 

nghiên cứu sử dụng 6 chỉ số thị trường đại diện cho 6 quốc gia lần lượt là Ả Rập 

Saudi (chỉ số MASI), Tunisia (TUNINDEX), Ai Cập (EGX100), Saudi Arabia 

(TASI), Qatar (QE) và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (ADX General). 

Kết quả hồi quy trên mẫu tổng thể chỉ ra rằng số lượng các trường hợp xác nhận 

nhiễm và tử vong ngày càng tăng ảnh hưởng tích cực đến khả năng thanh khoản, 

mặc dù tồn tại sự khác biệt về động lực thanh khoản giữa công ty vốn hóa thị 

trường nhỏ và vốn hóa lớn. Tuy nhiên, kết quả phân tích ở cấp ngành và cấp 

quốc gia kết luận mối quan hệ tiêu cực giữa dịch COVID-19 và thanh khoản thị 

trường chứng khoán của các quốc gia thuộc khu vực MENA. 

Được ủng hộ bởi nghiên cứu của Baig và cộng sự (2020) trong nghiên cứu 

“Các trường hợp tử vong, hoảng loạn, đóng cửa và thị trường chứng khoán Hoa 

Kỳ trong trường hợp Đại dịch COVID-19”, điều tra tác động của Đại dịch 

COVID-19 đối với cấu trúc vi mô của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Dữ liệu 

được lấy bao gồm tất cả cổ phiếu cấu thành chỉ số S&P500 trong khoảng thời 

gian từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/04/2020, kết quả nghiên cứu cho thấy sự 

gia tăng trong các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong hàng ngày bởi COVID-19 

có liên quan đến sự suy giảm đáng kể khả năng thanh khoản và và gia tăng biến 
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động của thị trường. Tương tự, nỗi sợ của người dân và việc ban hành chính 

sách hạn chế, khóa cửa, giãn cách xã hội của Chính phủ có ảnh hưởng tiêu cực 

đến thị trường chứng khoán, góp phần vào tính kém thanh khoản và bất ổn của 

thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. 

Để đối phó với Đại dịch, Chính phủ của các quốc gia trên thế giới, các nhà 

chức trách đã tiến hành các biện pháp phòng, trừ để ngăn chặn và kiểm soát Đại 

dịch này bằng nhiều biện pháp. Các biện pháp nhằm đảm bảo cả về sức khỏe 

cộng đồng và nền kinh tế xã hội như đóng cửa sân bay, ban hành các chỉ thị hạn 

chế đi lại, cách ly giao tiếp, bãi bỏ các sự kiện mang tính cộng đồng, tạm thời 

đóng cửa các doanh nghiệp, dịch vụ không cần thiết, đóng cửa trường học, tự 

nâng cao ý thức trong người dân trong phòng chống dịch như tại Việt Nam nổi 

bật với thông điệp “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập 

trung - Khai báo y tế”, chuyển đổi số hoạt động kinh doanh và giáo dục cũng 

như các tuyên bố khẩn cách về tình trạng sức khỏe của quốc gia,... Đại dịch 

COVID-19 là một sự kiện chưa từng có khi khiến một phần ba dân số thế giới 

phải trải qua những trải nghiệm này theo Hoof (2020). 

Nghiên cứu của Eleftheriou và Patsoulis (2020) đã đo lường tác động của các 

biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ đối với COVID-19 dựa trên 45 chỉ 

số thị trường chứng khoán chính. Dữ liệu được lấy trải dài từ ngày 01/01/2020 

đến ngày 08/04/2020 với kết quả chỉ ra rằng tỷ suất sinh lợi của thị trường 

chứng khoán và cường độ thực hiện các biện pháp khóa cửa, giãn cách xã hội có 

quan hệ tiêu cực với nhau. 

Nghiên cứu của Anh và Gan (2021) đã khám phá những tác động của 

COVID-19 và việc Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội đối với tỷ suất sinh lợi 

hàng ngày của cổ phiếu trên TTCKVN. Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi 

quy dữ liệu bảng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự gia tăng hàng ngày số ca 

nhiễm COVID-19 trong giai đoạn trước và trong thời gian Chính phủ thực các 

biện pháp giãn cách xã hội toàn quốc của 723 công ty niêm yết tại Việt Nam từ 

ngày 30/01/2020 đến ngày 30/05/2020 đối với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Nghiên 

cứu khẳng định khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 

càng giảm, và tiết lộ rằng TTCKVN trước và trong thời gian thực hiện giãn cách 

xã hội trên toàn quốc đã có những phán ứng khác nhau. Mặc dù trước khi thực 

hiện giãn cách, COVID-19 có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến tỷ suất sinh lợi cổ 

phiếu, nhưng sau khi thực hiện giãn cách đã có có ảnh hưởng tích cực đến tỷ 
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suất sinh lợi cổ phiếu, đến hoạt động chứng khoán của toàn bộ thị trường và các 

lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Cuối cùng nghiên cứu chỉ ra rằng Tài chính là 

lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát COVID-19. 

Nghiên cứu của Cường và cộng sự (2021) với mục tiêu tìm hiểu ảnh hưởng 

của đợt bùng phát COVID-19 và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính 

phủ đối với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản của các công ty 

niêm yết tại Việt Nam trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính trong giai đoạn từ ngày 

30/01/2020 đến 15/05/2021, kết quả chỉ ra rằng số ca nhiễm COVID-19 càng 

tăng thì tỷ suất sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản càng giảm, tuy nhiên 

việc Chính phủ áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh mang lại kết quả tích 

cực và đáng kể đối tỷ suất sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản của các 

công ty thuộc lĩnh vực Dịch vụ tài chính, lý giải đằng sau điều này là sự thúc 

đẩy niềm tin của nhà đầu tư đối với các chiến lược ngăn chặn kịp thời và hiệu 

quả của Chính phủ để đối phó với Đại dịch, đặc biệt là trong giai đoạn phong 

tỏa. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mô tả dữ liệu 

Mẫu nghiên cứu được lấy theo ngày, trong thời gian từ ngày 30/01/2020 đến 

ngày 10/08/2021 vì đây là khoảng thời gian Đại dịch COIVID-19 bắt đầu bùng 

phát tại Việt Nam, ngày 30/01/2020 là ngày Việt Nam ghi nhận ca nhiễm bệnh 

mang quốc tịch trong nước đầu tiên, sau các ca nhiễm được phát hiện tại Việt 

Nam mang quốc tịch Trung Quốc.  

Từ các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm được niêm yết trên HOSE 

và HNX, tổng cộng 56 công ty gồm 32 công ty trên HOSE và 24 công ty niêm 

yết trên HNX. Bài nghiên cứu đã loại bỏ các công ty có thời gian niêm yết sau 

ngày 30/01/2020 để giúp bài nghiên cứu có được kết quả đáng tin cậy hơn. Sau 

khi xem xét, lọc và đánh giá các công ty tại niêm yết, thì mẫu nghiên cứu bao 

gồm 45 công ty hoạt động trong ngành với tổng cộng 17.370 quan sát. 

3.2. Mô hình nghiên cứu 

Với mục tiêu nhằm xem xét tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi của 

cổ phiếu, kế thừa nghiên cứu Al-Awadhi và cộng sự (2020) mô hình nghiên cứu 

như sau: 
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Trong đó: 

 : tỷ suất sinh lợi cổ phiếu i vào ngày t, được đo lường bằng Ln(  

 : tốc độ tăng trưởng các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận hàng 

ngày với độ trễ t-1, được đo lường bằng  

 : tốc độ tăng trưởng các trường hợp tử vong bởi COVID-19 được 

xác nhận hàng ngày với độ trễ t-1, được đo lường bằng 

 

: vốn hóa thị trường cổ phiếu i ngày t-1, được đo lường bằng 

) 

: giá trị thị trường trên giá trị sổ sách cổ phiếu i ngày t-1, được đo 

lường bằng  

Với mục tiêu nhằm xem xét tác động của COVID-19 đến khả năng thanh khoản 

cổ phiếu, kế thừa nghiên cứu Mdaghri và cộng sự (2020); Cường và cộng sự 

(2021) mô hình nghiên cứu như sau: 

 

 

Trong đó: 

 : là các biến đo lường sự kém thanh khoản của cổ phiếu i vào ngày t 

bao gồm chỉ số đo lường độ nhạy cảm của giá (AMIHUD=  trong đó 

Volumei,t đại diện cho giá trị giao dịch của cổ phiếu i vào ngày t. Nếu giá trị chỉ 

báo càng cao, giá cả nhạy cảm lớn với giá trị giao dịch tức là cổ phiếu càng kém 

thanh khoản) và chỉ số đo lường chênh lệch giá của cổ phiếu 

(CPQS  . Trong đó Ask và Bid tương ứng, là giá chào bán và 

giá hỏi mua của cổ phiếu i vào ngày t. Khoảng chênh lệnh giá tương đối tức giá 
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trị chỉ báo càng cao thì chi phí để thực hiện được vòng giao dịch càng lớn, cổ 

phiếu càng kém thanh khoản). 

Đồng thời nhằm xem xét tỷ suất sinh lợi và khả năng thanh khoản cổ phiếu chịu 

tác động như thế nào trước và sau khi Chính phủ áp đặt giãn cách xã hội, kiểm 

soát dịch bệnh, bài nghiên cứu của Anh và Gan (2021)  đã kế thừa mô hình gốc 

của Al-Awadhi và cộng sự (2020) để tạo ra hai biến giả D_BFLOCK (khoảng 

thời gian trước khi giãn cách xã hội sẽ gồm 4 biến D_BFLOCK_1i,t bằng 1 nếu 

trước ngày 01/04/2020; và bằng 0 các trường hợp khác. D_BFLOCK_2i,t bằng 

1 từ ngày 16/04/2020 đến ngày 27/ 07/2020; và bằng 0 các trường hợp khác. 

D_BFLOCK_3i,t bằng 1 từ ngày 11/09/2020 đến ngày 27/01/2021; và bằng 0 

các trường hợp khác. D_BFLOCK_4i,t bằng 1 từ ngày 03/03/2021 đến ngày 

30/05/2021; và bằng 0 các trường hợp khác) và biến D_LOCK (khoảng thời 

gian giãn cách xã hội sẽ gồm 4 biến là D_LOCK_1i,t bằng 1 từ ngày 

01/04/2020 đến ngày 15/04/2020; và bằng 0 các trường hợp khác. 

D_LOCK_2i,t bằng 1 từ ngày 28/07/2020 đến ngày 10/09/2020; và bằng 0 các 

trường hợp khác. D_LOCK_3i,t bằng 1 từ ngày 28/01/2021 đến ngày 

02/03/2021; và bằng 0 các trường hợp khác. D_LOCK_4i,t bằng 1 từ ngày 

31/05/2021 trở đi; và bằng 0 các trường hợp khác) để phân tích hồi quy mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Thống kê mô tả 

Bảng 1: Thống kê mô tả 

Variable Obs Mean STD Min Max 

DSR 17 370 0.0018358 0.034155 
-

0.6272109 
0.1823216 

AMIHUD 17 370 0.0010172 0.0012619 0 0.0246475 

CPQS 17 370 -0.0035248 0.0326127 
-

0.2222222 
0.3219316 

CASE_G 17 370 0.0339051 0.1026893  0 1.5 

DEATH_G 17 370 0.0274812 0.2121382 0 4 

MARCAP 17 370 28.81422 2.145298 23.55648 33.69878 

MTB 17 370 1.138534 0.6472304 0.0881679 4.114092 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Nhìn bảng thống kê tóm tắt các biến đang xem xét. Có thể chú ý, tỷ suất 

sinh lợi cổ phiếu trung bình hàng ngày (DSR) của các công ty Tài chính bảo 

hiểm là 0,183% biến thiên thấp nhất -62,7% và cao nhất là 18,2%. Điều này cho 

thấy tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty lĩnh vực Tài chính bảo hiểm trong 
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giai đoạn này có sự thay đổi khá lớn, với giá trị thấp nhất -62,7% cho thấy tỷ 

suất sinh lợi cổ phiếu trong một thời gian đã giảm xuống rất mạnh do cú sốc của 

Đại dịch điều này phù hợp với nhận định của các nghiên cứu trước đó. Tỷ lệ 

thanh khoản được chỉ định bởi 2 chỉ số AMIHUD và CPQS có giá trị trung bình 

tương ứng là 0,101% và 0,352%. Tốc độ tăng trưởng trung bình của các trường 

hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận hàng ngày là 3,39% với biến thiên cao 

nhất 150% với số ca mắc tăng kỷ lục cùng với tốc độ tăng trưởng trung bình của 

các trường hợp tử vong tương là 2,758% biến thiên cao nhất tương đương 400%, 

khi số ca tử vong được xác nhận hàng ngày tính đến ngày 10/08/2021 là 4.145 

ca. Cuối cùng chỉ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách có giá trị sổ sách là 

1,14 với giá trị thấp nhất 0,088 cao nhất đạt 4,1 cho thấy nhìn chung các công ty 

Tài chính bảo hiểm đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn với thu nhập giảm 

mạnh khi tỷ lệ P/B giảm xuống dưới giá trị 1 chỉ đạt 0,088. 

Với nghiên cứu của Cường và cộng sự (2021) vào khoảng thời gian từ 

30/01/2021 đến 15/05/2021, tốc độ tăng trưởng các trường hợp tử vong hàng 

ngày do COVID-19 là 200% có thể thấy chỉ trong giai đoạn tháng 05 đến tháng 

08 năm 2021 tốc độ này đã gia tăng vượt bật, tổng số ca tử vong được nghi nhận 

vào cuối ngày 15/05/2021 là 36 ca, chỉ trong vòng hơn 2 tháng vào ngày 

30/07/2021 con số này cán mốc trên 1000 ca, và tính đến ngày 10/08/2021 đã là 

4.145 ca. Trong khi đó tổng số trường hợp nhiễm bệnh tăng từ 3.985 ca vào 

ngày 15/05/2021 lên 228.135 ca nhiễm vào ngày 10/08/2021. Các giá trị liên 

quan khác như vốn hóa thị trường, giá trị thị trường trên giá trị sổ sách của cổ 

phiếu các công ty không có chênh lệch quá lớn, sự chênh lệch này xuất phát từ 

số lượng quan sát và thời gian quan sát khác nhau ở hai bài nghiên cứu.  

4.2. Tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi và khả năng thanh khoản của 

cổ phiếu các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm. 

Để xử lý mô hình dữ liệu bảng, nghiên cứu sử dụng các mô hình nhue 

pool ols, mô hình hiệu ứng cố định FEM và hiệu ứng ngẫu nhiên REM. Tuy 

nhiên với sự xuất hiện của phương sai sai số thay đổi, phương pháp FGLS được 

sử dụng để khắc phục vấn đề trên nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu (1) (2) 

(3) lần lượt là tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, khả năng thanh khoản của cổ phiếu 

thông qua 2 thước đo đo lường độ nhạy cảm giá cổ phiếu (Amihud) và khoảng 

chênh lệch giá (CPQS). 
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Bảng 2: Kết quả hồi quy FGLS kiểm định tác động của COVID-19 đến tỷ suất 

sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản cổ phiếu. 

 (1) (2) (3) 

 DSR AMIHUD CPQS 

CASE_G 
-0.00271 

(-1.27) 

0.000117* 

(1.65) 

-0.00581** 

(-2.92) 

DEATH_G 
0.00440*** 

(4.30) 

-0.0000256 

(-0.81) 

0.000284 

(0.29) 

MARCAP 
0.000195 

(1.40) 

 -0.0000996*** 

(-15.54) 

0.000601*** 

(4.64) 

MTB 
-0.00166*** 

(-4.13) 

0.0000514** 

(2.95) 

0.000362 

(0.96) 

_Cons 
 -0.00225 

(-0.59) 

0.00377***  

(21.33) 

-0.0210*** 

(-5.94) 

N 17 370 17 370 17 370 

Wald chi2 38.10 377.41 64.05 

P_value 0.0000 0.0000 0.0000 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp. Dấu ***, ** và * tương ứng với các mức ý nghĩa 

1%, 5% và 10%. Giá trị trong ngoặc là chỉ số t - statistic. 

Mô hình (1) kiểm định tỷ suất sinh lợi cổ phiếu dưới sự tác động của 

COVID-19. Nhìn vào bảng kết quả, tốc độ tăng trường các trường hợp nhiễm 

COVID-19 hàng ngày tại Việt Nam có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi 

phiếu các công ty Tài chính bảo hiểm niêm yết tại TTCKVN. Điều này tương 

đối phù hợp với nghiên cứu của Al-Awadhi và công sự (2020) khi cho rằng sự 

bùng phát COVID-19 làm giảm lợi nhuận hầu hết các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán, điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Anh và Gan 

(2021), Cường và cộng sự (2021) khi nghiên cứu thực nghiệm tại TTCKVN. 

Tốc độ gia tăng các trường hợp tử vong hàng ngày có ảnh hưởng tích cực đến tỷ 

suất sinh lợi cổ phiếu, điều này đi ngược lại kết quả nghiên cứu trước đó. Có thể 

lý giải, với các nghiên cứu thực nghiệm trước của Cường và cộng sự (2021), 

Anh và Gan (2021) mẫu dữ liệu được lấy khi số ca tử vong liên quan đến 

COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam còn tương đối thấp, ở bài nghiên cứu của 

Anh và Gan (2021) dừng tại thời điểm 30/05/2020 khi tổng số ca nhiễm được 

xác nhận là 328 ca và chưa ghi nhận ca tử vong nào trên cả nước. Còn đối với 

nghiên cứu của Cường và cộng sự (2021) tại thời điểm 15/05/2021 là 3.985 ca 

nhiễm và 36 trường hợp tử vong vì COVID-19. Ở thời điểm thực hiện bài 

nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong đã tăng cao lên con số 4.145 ca, cho thấy mức độ ý 

nghĩa thống kê của nó khi ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, trên thực tế 

tốc độ tử vong các trường hợp nhiễm bệnh tăng vào đợt tấn công thứ 4 của Đại 
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dịch, thời điểm mà người dân đã thích nghi với nó, vì đã trải qua 3 đợt tấn công, 

các nhà đầu tư cũng không còn bất ngờ với sự thay đổi này nữa và có thể dự 

đoán được những điều này góp phần lý giải được kết quả trái ngược với nghiên 

cứu trước đó.  

Mô hình (2) và (3) kiểm định khả năng thanh khoản cổ phiếu dưới tác 

động của COVID-19. Có thể thấy một mối quan hệ đáng kể giữa tỷ lệ thanh 

khoản AMIHUD với tốc độ tăng trưởng các ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. 

Phát hiện này cho thấy, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã làm cho giá cổ phiếu 

nhạy cảm hơn với giá trị giao dịch khiến cho cổ phiếu càng kém thanh khoản. 

Trên thực tế khi dịch bệnh bùng phát, nhóm ngành Tài chính bảo hiểm, bao gồm 

các công ty chứng khoán, bảo hiểm, các ngân hàng chịu tác động rất lớn bởi 

dịch bệnh giai đoạn này. Các ngân hàng phải đối mặt với lãi suất cho vay, giá 

dịch vụ giảm, tăng trưởng tín dụng thấp làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong 

ngắn hạn, nguy cơ đối mặt với tình trạng gia tăng nợ xấu trong trung và dài hạn, 

công ty bảo hiểm phải đối mặt với nguy cơ chi phí bồi thường tăng lên bởi dịch 

bệnh COVID-19, lãi suất trái phiếu Chính phủ duy trì mức thấp làm ảnh hưởng 

đến lợi nhuận của ngành,... chính những tác động ấy đã khiến nhà đầu tư, đặc 

biệt là những nhà đầu tư F0 với tâm lý muốn tìm cơ hội sinh lợi cao trong ngắn 

hạn sẽ e ngại nhóm cổ phiếu ngành Tài chính bảo hiểm, từ đó góp phần vào sự 

kém thanh khoản của cổ phiếu nhóm ngành này. Đối với tỷ lệ thanh khoản 

CPQS, có tương quan âm đáng kể ở mức ý nghĩa 5%, điều này cho thấy khi tốc 

độ tăng trưởng của các ca nhiễm COVID-19 tăng lên thì khoảng chênh lệch giá 

giảm xuống, cổ phiếu càng dễ giao dịch. Tốc độ gia tăng trường hợp tử vong lại 

không có tác động đáng kể đến sự co giãn và độ thắt chặt của cổ phiếu, điều này 

phù hợp với kết quả của Mdaghri và cộng sự (2021). 

Đối với các đặc điểm liên quan đến công ty, dưới tác động của Đại dịch 

COVID-19 vốn hóa thị trường có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi nhưng 

không đáng kể, trong khi tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách lại có tác 

động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Kết quả ngụ ý các công ty thuộc lĩnh 

vực Tài chính bảo hiểm có cổ phiếu được định giá cao, nhưng vốn thị trường 

thấp thì mang lại nhuận cổ phiếu thấp hơn dưới sự bùng phát của dịch bệnh, phù 

hợp với nghiên cứu trước đây của Al-Awadhi và cộng sự (2020), Anh và Gan 

(2021). Kết quả mô hình cũng cho thấy mối quan hệ tương quan tiêu cực đáng 

kể giữa vốn hóa thị trường với độ nhạy cảm cổ phiếu và tương quan tích cực đến 
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độ thắt chặt của cổ phiếu, trái ngược với nghiên cứu của Mdaghri và cộng sự 

(2021) [19] khi cho rằng mối tương quan tiêu cực này là đáng kể giữa vốn hóa 

thị trường đến cả độ nhạy cảm và độ thắt chặt của cổ phiếu. 

4.3. Tác động của Đại dịch COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi và khả năng 

thanh khoản cổ phiếu trước và sau khi Chính phủ áp đặt các biện pháp 

kiểm soát dịch bệnh 
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Bảng 3 cho biết kết quả hồi quy dữ liệu bảng theo phương pháp FGLS 

kiểm định sự tác động các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ có ảnh 

hưởng như thế nào đối với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trong thời gian dịch bệnh. 

Các biến giả D_BFLOCK từ mô hình (1) đến (4) thể hiện các giai đoạn khác 

nhau của những ngày trước các đợt giãn cách xã hội. Dựa trên kết quả kiểm 

định, hệ số hồi quy D_BFLOCK_1 có tương quan âm đáng kể, cho thấy tác 

động tiêu cực của COVID-19 đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty Tài 

chính bảo hiểm tại Việt Nam trước lần giãn cách xã hội đầu tiên trên toàn quốc. 

Cụ thể là ảnh hưởng tiêu cực này diễn ra vào giai đoạn trước ngày 01/04/2020 

và giai đoạn 16/04/2020 đến 27/07/2020 tuy nhiên vào giai đoạn thứ 2 không có 

ý nghĩa về mặt thống kê. Nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực này đến từ 

sự lo lắng của nhà đầu tư về cú sốc đầu tiên của dịch bệnh. Thời gian này, dịch 

bệnh vừa mới bùng phát và chưa thể chuẩn đoán được chính xác những diễn 

biến tiếp theo của nó, lúc này nền kinh tế đặc biệt là thị trường chứng khoán 

đang có một sự hỗn loạn nhất định. Điều đó có thể lý giải hệ số hồi quy 

D_BFLOCK_3 sau đó tương quan tích cực đáng kể đến tỷ suất sinh lơi cổ phiếu 

khi mức ý nghĩa là 5% và với hệ số hồi quy D_BFLOCK_4 cũng có tác động 

tích cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở mức ý nghĩa 1%. Nhưng cũng cho thấy 

tâm lý của các nhà đầu tư trong giai đoạn từ ngày 11/09/2020 đến 21/01/2021 và 

nhất là trong giai đoạn từ ngày 03/03/2021 đến đầu 30/05/2021 đã không còn 

chịu tác động quá nhiều từ các thông tin của dịch bệnh dẫn đến ảnh hưởng các 

quyết định của nhà đầu tư. Đáng chú ý, các hệ số hồi quy của tất cả các biến giả 

D_LOCK đều có tương quan dương đáng kể về mặt thống kê khi D_LOCK_1 

và D_LOCK_3 tác động tích cực với mức ý nghĩa 1% và 5%. Có thể thấy sự 

hiệu quả của các biện pháp chống dịch và áp đặt giãn cách toàn quốc được ban 

hành bởi Chính phủ đã có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các 

công ty Tài chính bảo hiểm trên thị trường chứng khoán. Điều đó cũng cho thấy 

sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào các hành động của Chính phủ Việt Nam để 

chống lại sự lây lan Đại dịch, tác động tích cực này là dấu hiệu trở lại thị trường 

của các nhà đầu tư vì sự hấp dẫn của giá trị có lợi của cổ phiếu sau khoảng thời 

gian giãn cách.  

Góp phần vào sự tích cực của thị trường chứng khoán, trấn an tâm lý nhà 

đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp không thể không kể đến “Thông tư số 

14/2020/TT-BTC” của Bộ Tài chính ban hành vào tháng 03/2020 ngay khi dịch 
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COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng mạnh mẽ vào cú sốc của thị trường chứng 

khoán giai đoạn này, việc giảm giá, và không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng 

khoán đã hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư vững vàng hơn trước thách thức của 

Đại dịch. Những tác động tích cực đối với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu đến từ Chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp với 

nghiên cứu trước của Anh và Gan (2021) khi nghiên cứu cho rằng các biện pháp 

kiểm soát của Chính phủ có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. 

Bảng 4 và bảng 5 5 cho biết kết quả hồi quy dữ liệu bảng theo phương 

pháp FGLS kiểm định sự tác động các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính 

phủ có ảnh hưởng như thế nào đối với khả năng thanh khoản cổ phiếu đucojw 

đo lường bằng biến AMIHUD và CPQS trong thời gian dịch bệnh. Có thể thấy 

hệ số hồi quy của biến giả D_BFLOCK_1 tương quan dương với và có ý nghĩa 

thống kê đáng kể ở mức ý nghĩa 1%, trong khi đó các biến D_BFLOCK_2, 

D_BFLOCK_3 và D_BFLOCK_4 lại có tương quan âm, đặc biệt là biến 

D_BFLOCK_3 và D_BFLOCK_4 có tương quan đáng kể ở mức ý nghĩa 1%. 

Điều này có thể ngụ ý rằng, sự bùng phát của COVID-19 đã gia tăng mức độ 

nhạy cảm của giá cổ phiếu ngành Tài chính bảo hiểm đối với giá trị giao dịch 

trong giai đoạn dịch bắt đầu bùng phát lần đầu tiên tại Việt Nam làm cho giai 

đoạn này cổ phiếu ngành kém thanh khoản, ở các giai đoạn trước thời gian giãn 

cách sau đó hầu như không có ảnh hưởng đáng kể. 

Các hệ số D_LOCK_1, D_LOCK_3 và D_LOCK_4 tương quan đến độ 

nhạy cảm của giá cổ phiếu với hệ số tương quan dương đều ở mức ý nghĩa 1% 

có thể thấy, sự bùng phát dịch bệnh gia tăng ở mức độ nghiêm trọng vào các đợt 

bùng phát đầu tiên và 2 đợt bùng phát gần nhất (thứ 3, thứ 4) có ảnh hưởng lớn 

đến khả năng thanh khoản cổ phiếu nhóm ngành Tài chính bảo hiểm trong thời 

gian thực hiện giãn cách, trong khi vào đợt giãn cách toàn quốc lần thứ 2 thanh 

khoản cổ phiếu lại không bị ảnh hưởng nhiều như 2 đợt sau đó khi hệ số 

D_LOCK_2 có tương quan âm ở mức ý nghĩa 1%. 

Khi Chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm soát, thực hiện giãn cách xã 

hội, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nhóm ngành Tài chính bảo hiểm có ảnh hưởng tích 

cực, bên cạnh những mã cổ phiếu với vốn hóa lớn thu hút nhà đầu tư, đứng đầu 

ngành ở nhóm mã cổ phiếu các ngân hàng VCB, CTG, BID, bảo hiểm MIG, 

BVH, BIC, chứng khoán như SSI, VND, với khối lượng giao dịch trong ngày 

tương đối lớn, nhóm ngành Tài chính bảo hiểm còn bao gồm những mã cổ phiếu 
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khá kén nhà đầu tư với thanh khoản kém như VDS, TVS, VNR, PV2, PTI, PSI, 

PGI, IVS, HBS, EVS, API, thanh khoản của những mã cổ phiếu này có thời 

điểm tuột dốc, thậm chí có những phiên chỉ có vài trăm cổ phiếu được giao dịch, 

hoặc không có giao dịch phát sinh trong ngày trong suốt giai đoạn dịch bệnh, có 

thể thấy, xu hướng nhà đầu tư tìm đến những mã cổ phiếu đầu ngành, vốn hóa 

thị trường lớn, nổi bật để tìm kiếm khả năng sinh lợi đã dẫn đến những mã cổ 

phiếu với vốn hóa nhỏ, giá trị giao dịch thấp ít thu hút sự quan tâm của nhà đầu 

tư hơn, trong phạm vi bài nghiên cứu này bao gồm 45 công ty Tài chính bảo 

hiểm, số lượng công ty có vốn hóa nhỏ, khối lượng giao dịch thấp chiếm hơn 

1/4, sự chênh lệch quá lớn giữa giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu đầu ngành 

với nhóm cổ phiếu này góp phần ảnh hưởng đến hệ số thanh khoản chung của 

toàn ngành.  

Chúng ta xem xét tiếp đến một giá trị khác thể hiện tính thanh khoản đó 

chính là biến thể hiện sự chênh lệch giá CPQS dựa trên kết quả hồi quy ở bảng 

4.10. 

Hệ số hồi quy D_BFLOCK_1, D_BLOCK_3 có tương quan dương đáng 

kể ở các mức ý nghĩa 1% và 5%, ngụ ý rằng khoảng chênh lệch giá gia tăng, chi 

phí thực hiện vòng giao dịch lớn dẫn đến cổ phiếu nhóm ngành Tài chính bảo 

hiểm kém thanh khoản trong giai đoạn trước ngày 01/04/2020 và giai đoạn từ 

ngày 11/09/2020 - 27/01/2021.   

Kiểm tra ảnh hưởng của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ 

có ảnh hưởng thế nào đến chênh lệch giá cổ phiếu, ta thấy tất cả các biến giả từ 

D_LOCK_1 đến D_LOCK_3 đều có ý nghĩa về mặt thống kê với tương quan 

âm ở mức ý nghĩa 1% điều đó có nghĩa nhóm cổ phiếu ngành Tài chính giai 

đoạn khóa thứ ở các đợt dịch thứ 1, thứ 2, thứ 3 khoảng chênh lệch giá là không 

đáng kể, không ảnh hưởng đến độ thắt chặt của cổ phiếu. Đáng chú ý vào đợt 

dịch bùng phát lần thứ 4, khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, có một sự gia tăng 

trong chi phí giao dịch, dẫn đến kém thanh khoản trong nhóm ngành Tài chính 

bảo hiểm trong giai đoạn từ cuối tháng 05/2021 đến ngày 10/08/2021.  
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5. Kết luận và một số khuyến nghị 

5.1. Kết luận 

Bài nghiên cứu xem xét sự bùng phát COVID-19 và việc Chính phủ thực 

hiện giãn cách xã hội, và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh có tác động như thế 

nào đối với tỷ suất sinh và khả năng thanh khoản cổ phiếu của 45 công ty thuộc 

lĩnh vực Tài chính bảo hiểm được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt 

Nam từ ngày 30/01/2020 đến ngày 10/08/2021 bằng các mô hình cụ thể theo 

phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS nhằm khắc 

phục các khuyết tật trong mô hình và đem lại kết quả đáng tin cậy hơn. Dựa vào 

kết quả thực nghiệm có thể thấy các tác động tiêu cực đáng kể của COVID-19 

đến lợi tỷ suất sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản của các công ty. Đại 

dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất hoạt động của ngành Tài 

chính bảo hiểm tại Việt Nam, điều này có thể được quy cho sự nhạy cảm và dễ 

tổn thương của ngành đối với nguy cơ gia tăng nợ xấu và rút tiền gửi quy mô lớn 

bất thường theo nghiên cứu của Goodell (2020). 

Nghiên cứu báo cáo rằng có mối quan hệ đáng kể giữa tốc độ tăng trưởng 

các ca nhiễm và ca tử vong bởi COVID-19 được xác định hàng ngày đối với tỷ 

suất sinh lợi cổ phiếu và khả năng thanh khoản cổ phiếu về cả độ nhạy cảm và 

khoảng chênh lệch giá. Vào các thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, 

các trường hợp nhiễm bệnh có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, 

khi các ca nhiễm càng gia tăng, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu càng giảm, đồng thời 

gia tăng độ nhạy cảm và làm giảm khoảng chênh lệch giá của cổ phiếu, các 

trường hợp tử vong có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lợi và không ảnh hưởng 

đến khả năng thanh khoản cổ phiếu. 

Một phát hiện đáng chú ý khi cho thấy ảnh hưởng tích cực và đáng kể của 

việc Chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16 đối với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu các công ty tài chính, bảo hiểm 

và ngân hàng Việt nam. Mối quan hệ tích cực này không chỉ là kết quả của các 

biện pháp kiểm soát dịch bệnh như giãn cách xã hội mà còn từ niềm tin của các 

nhà đầu tư vào phản ứng kịp thời của Chính phủ đối với Đại dịch. Nếu các nhà 

đầu tư tiếp tục lo lắng và sợ hãi trong tương lai, các biện pháp thắt chặt sẽ làm 

cho hiệu suất cổ phiếu xấu đi theo như trong các nghiên cứu của Baig và cộng 

sự (2020) [6] và Eleftheriou và Patsoulis (2020) [9]. Do đó, để giúp thị trường 
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chứng khoán vượt qua khủng hoảng và phục hồi bền vững, Chính phủ nên chủ 

động trong việc kiềm chế sự bùng phát của virus để nâng cao niềm tin của nhà 

đầu tư. Tuy nhiên, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của cổ phiếu ngành Tài 

chính bảo hiểm trong những giai đoạn này là không đáng kể. 

Nghiên cứu còn cho thấy các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính bảo hiểm 

có quy mô vốn hóa khác nhau chịu tác động khác nhau dưới ảnh hưởng của Đại 

dịch COVID-19. Các công ty có vốn hóa thị trường lớn chịu tác động tiêu cực 

đáng kể đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu hơn cổ phiếu của các công ty có vốn 

hóa thị trường nhỏ. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đây của Al-

Awadhi và cộng sự (2020) [1]. Với chỉ số đo lường khả năng thanh khoản là độ 

nhạy cảm và độ thắt chặt cụ thể là khoảng chênh lệch giá phát sinh hầu như 

không có sự khác biệt giữa các công ty có vốn hóa khác nhau trong thời gian 

này.  

5.2 Một số kiến nghị 

Đối với doanh nghiệp: Như đã đề cập, việc chênh lệch quá lớn giữa giá trị 

giao dịch của nhóm cổ phiếu đầu ngành và nhóm cổ phiếu kém thanh khoản đã 

ảnh hưởng khi đánh giá chung tác động của COVID-19 đến toàn ngành, vì thế 

các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường nhỏ hoặc 

doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhưng lại có có khối lượng giao dịch ít hoặc thậm 

chí không phát sinh giao dịch trong một thời gian dài khiến cổ phiếu rơi vào 

trạng thái “chết thanh khoản”. Không chỉ dừng ở mức độ “công bố thông tin 

theo quy định của pháp luật” nữa, những doanh nghiệp này cần đẩy mạnh hoạt 

động quan hệ nhà đầu tư, với những bộ tiêu chí cụ thể, rõ ràng hơn về các hoạt 

động tài chính của doanh nghiệp, đầu tư vào truyền thông bền vững, đa chiều 

giữa doanh nghiệp với cổ đông, với nhà đầu tư, nhà tài trợ nhằm cải thiện và 

giúp cộng đồng các nhà đầu tư có đánh giá đúng hơn về giá trị của doanh nghiệp 

mang lại từ đó thu hút dòng tiền của nhà đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp hơn, 

để không rơi vào trạng thái “chết thanh khoản” hay “đìu hiu” bất chấp thị trường 

chung sôi động với mức thanh khoản cao trong thời điểm dòng tiền nhàn rỗi 

trong thời gian dịch bệnh của nhà đầu tư đang ồ ạt tìm đến thị trường chứng 

khoán. Đồng thời những doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ nền tảng, chiến lược, 

tầm nhìn và phát triển đến một quy mô nhất định từ đó mới đưa cổ phiếu của 

công ty mình lên niêm yết trên sàn cho những mục tiêu lớn và giá trị hơn. 
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Đối với các nhà đầu tư: Nên chọn cổ phiếu của các công ty Tài chính thể 

hiện quản trị và hiệu suất kinh doanh bền vững trong dài hạn, đa dạng hóa danh 

mục đầu tư để tránh những tác động đáng kể của COVID-19 như sự bùng phát 

và các sự kiện bất ngờ trong tương lai. Rà soát chiến lược hiện tại và chuyển 

sang chiến lược đầu tư dài hạn thay vì ngắn hạn để chờ đợi sự phục hồi của thị 

trường vĩ mô và ngành nói riêng. Các nhà đầu tư cần chủ động trong việc cập 

nhật tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh cũng như ảnh hưởng tiềm năng của 

nó đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Từ đó phản 

xạ kịp thời dựa trên những phân tích phù hợp để ứng phó hiệu quả và nhanh 

chóng nhất tránh những thiệt hại không đáng có. Đồng thời nhà đầu tư cần trang 

bị kiến thức vững chắc trước khi đầu tư trên thị trường để tránh đưa ra những 

quyết định mua bán tức thời, theo số đông. 

Đối với Chính phủ, Nhà nước, Cơ quan chức năng: Cần chủ động thực 

hiện các biện pháp nghiêm ngặt kịp thời để nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và 

chuẩn bị tốt cho những đợt tấn công tiếp theo của Đại dịch trong tương lai dài 

hạn. Trong đó, sớm hoàn thiện Đề án tiêm chủng nhằm sớm bình thường hóa, 

mở cửa nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ cần có các chính sách kịp thời để hỗ 

trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp phục hồi hậu Đại dịch và tăng trưởng trong tương lai.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN  

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 
 

ThS. Hoàng Thị Phương Anh 

Trần Ngọc Thạch 

Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chịu nhiều ảnh hưởng đến từ đại dịch Covid-

19, lĩnh vực thương mại quốc tế của Việt Nam cũng chịu những tác động đáng 

kể khi nền kinh tế đất nước phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất khẩu. Sự lây lan 

mạnh mẽ của chủng virut Sars-CoV-2 khiến cho nhiều quốc gia phải ban bố tình 

trạng khẩn cấp và đóng cửa nền kinh tế. Từ đó có thể nhận thấy sự ảnh hưởng 

lớn đối với hoạt động xuất khẩu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh 

đó, sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế khiến cho một trong những yếu 

tố quan trọng nhất của kinh tế vĩ mô có sự biến động lớn đó chính là tỷ giá, yếu 

tố góp phần tác động lớn đến giá trị xuất khẩu của mỗi quốc gia. Bài nghiên cứu 

tập trung tìm ra sự tác động của việc sự biến động trong tỷ giá hối đoái sẽ có 

những ảnh hưởng như thế nào đối với giá trị xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời 

đưa ra những dự báo về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Thực hiện việc 

nghiên cứu đối với năm đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam là Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu EU và 

Nhật Bản với mẫu dữ liệu từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 8 năm 2021. Thực 

hiện việc nghiên cứu để tìm ra tác động tích cực hoặc tiêu cực của tỷ giá hối 

đoái và sự biến động đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam để nhận diện những cơ 

hội hoặc rủi ro. Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp của các quốc gia đối tác 

cũng có những ảnh hưởng phần nào đến giá trị xuất khẩu. 

Từ khóa: thương mại quốc tế, giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái, đối tác thương 

mại lớn. 

1. Giới thiệu 

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đang có những 

bước phát triển, những bước đi vững chắc với tổng giá trị sản phẩm quốc nội 

ngày càng lớn. Điều này có được khi mà sự nỗ lực trong việc xây dựng nền kinh 

tế và nâng cao năng suất lao động của Việt Nam đang phát huy được những hiệu 



276 
 

quả. Tất cả các ngành nghề đều đang có triển vọng tăng trưởng lớn trong ngắn 

cũng như dài hạn. Việc nâng cao sức mua dẫn đến sự gia tăng trong sản xuất và 

sự mở rộng tầng lớp trung lưu trong xã hội Việt Nam thì nhu cầu tiêu dùng của 

người dân cũng ngày càng lớn. Cũng từ đó xuất hiện nhiều điểm trao đổi thương 

mại trong nước với ngày càng nhiều các mặt hàng vô cùng phong phú và đa 

dạng cả về chủng loại lẫn thương hiệu, chất lượng.  

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các mặt hàng thuộc nhiều phương diện chứng tỏ 

được năng lực sản xuất trong nước đang được nâng cao. Từ xuất phát điểm là 

một quốc gia mới giải phóng sau chiến tranh và gặp nhiều thiếu thốn cũng như 

từng trải qua một thời kỳ phải hoạt động dưới mô hình kinh tế tập trung với vấn 

đề chủ yếu là không đáp ứng được nhu cầu tiếp cận nguồn cung hàng hóa để 

người dân có được một cuộc sống đầy đủ. Thì ngày nay, việc chuyển đổi sang 

mô hình kinh tế thị trường có định hướng của xã hội chủ nghĩa đã trực tiếp thúc 

đầy việc sản xuất của tất cả các thành phần tham gia cung ứng trong nền kinh tế 

kinh tế, tạo ra nguồn cung dồi dào về hàng hóa trên thị trường. 

Khi nhu cầu tiêu dùng trong nước đã được đảm bảo, nhằm tối ưu hóa việc tận 

dụng năng lực sản xuất hiện tại dẫn đến việc nảy sinh thêm mục tiêu đưa hàng 

hóa ra các thị trường nước ngoài để thu về thêm nhiều nguồn lợi hơn nữa từ nền 

kinh tế toàn cầu. Và hoạt động thương mại quốc tế là một trong những lĩnh vực 

quan trọng góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ cho Việt Nam, thiết lập được 

một hệ thống dự trữ ngoại hối củng cố cho sự ổn định của đồng tiền trong nước 

cũng như là đáp ứng nhu cầu thu mua hàng hóa nước ngoài để tạo ra thêm 

những sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Việt.  

Quá trình đi lên kể trên đã khiến cho Việt Nam dần trở thành một điểm đến của 

rất nhiều công ty đa quốc giá trên thế giới, đồng thời nâng cao vị thế của đất 

nước trên trường quốc tế. Có thể thấy được uy tín đó khi mà dịch bệnh Covid-19 

xảy ra, một thứ đã bộc lộ sự phụ thuộc của kinh tế toàn cầu vào một công xưởng 

của thế giới đó chính là Trung Quốc. Và để hạn chế những tác đông tiêu cực đó, 

Việt Nam đã đạt được sự tín nhiệm của Hoa Kỳ trong việc mời tham gia vào liên 

minh “Tứ Giác Kim Cương” mở rộng, một liên minh thương mại được thành lập 

để tự chủ về chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoạt động 

dựa trên nguyên tắc có được nguồn cung nguyên liệu lớn từ Australia, New 

Zealand; công nghệ sản xuất hiện đại của Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với thế 

mạnh gia công của Việt Nam, Ấn Độ để hướng đến thị trường tiêu dùng hàng 
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đầu là Hoa Kỳ. Việc đánh giá cao vai trò của Việt Nam không phải là không có 

cơ sở, với vị thế là quán quân trong lĩnh vực thương mại toàn cầu khi mà tỷ suất 

thương mại đạt 200% GDP, trong khi Trung Quốc là 38% và mức trung bình của 

thế giới là 60% (Báo Nhịp cầu Đầu tư, 07/2020). Tất cả đều đã khẳng định được, 

lĩnh vực xuất khẩu cùng với năng lực sản xuất của Việt Nam đủ để giúp đất nước 

trở thành một khâu trung chuyển, gia công hàng hóa hàng đầu trên thế giới. 

Với các sản phẩm về may mặc, thủ công, hàng điện tử, thủy sản, lương thực là 

các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác 

hàng đầu về thương mại của thị trường tiêu dùng lớn và khó tính trên thế giới. 

Giá trị xuất khẩu luôn tăng lên qua các năm và ngày càng đa dạng hơn về các 

chủng loại hàng hóa. Uy tín của Việt Nam được thể hiện rõ nhất ngay cả trong 

thời điểm dịch bệnh khi tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến tất cả các đối 

tác thương mại đạt 26,2 tỷ USD chỉ trong tháng 8/2021 bất chấp tình hình dịch 

bệnh vẫn còn đang kéo dài.  

Các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến tỷ giá hối đoái thực là một yếu tố có tác 

động đến mức độ thương mại quốc tế của các doanh nghiệp cũng như của cả 

một nền kinh tế ở mức độ vĩ mô đồng thời cũng là tác nhân dẫn đến rủi ro tỷ giá. 

Một số nghiên cứu chỉ ra tỷ giá hối đoái giữa hai thị trường là bạn hàng của 

nhau sẽ có những tác động tích cực đến từ tỷ giá hối đoái thực đối với giá trị 

xuất khẩu từ quốc gia này đến thị trường đối tác. Biến đông tỷ giá là yếu tố có 

gây ảnh hưởng đến mục tiêu xuất khẩu đi kèm với vấn đề về vận tải hàng hải 

(Chi và Cheng, 2016).  Hay bên cạnh đó là những chính sách tác động đến chế 

độ tỷ giá dẫn đến những biến động cũng sẽ gây ra nhưng tác động đến mối quan 

hệ thương mại song phương giữa hai thị trường (Nishimura và Hirayama, 2013) 

hay những trường hợp mà biến động tỷ giá lại không có sự ảnh hưởng trong 

ngắn hay dài hạn đối với một quốc gia (Asteriou và các cộng sự). Vậy có thể 

thấy, những mục tiêu nghiên cứu trên đều xoay quanh vấn đề về mối quan hệ có 

phần được xem là quan trọng trong biến động tỷ giá đến giá trị xuất khẩu của bất 

cứ một một quốc gia nếu đến các đối tác thương mại quan trọng của quốc gia đó.  

Từ các nghiên cứu trên, chúng ta thấy được rằng tỷ giá có vai trò rất quan trọng 

ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của một quốc gia. Do đó, trong bài nghiên cứu 

này, chúng tôi tiến hành xem xét ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến 

giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến các quốc gia là đối tác thương mại chính. 

Đây là một mục tiêu được rất nhiều người làm chính sách hoặc các doanh 
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nghiệp xuất khẩu quan tâm sâu sắc. Biến động tỷ giá thể hiện sự thay đổi mang 

tầm vĩ mô giữa hai nền kinh tế, chính vì vậy những bước đi trong chiến lược 

phát triển của các chủ thể kinh tế có liên quan cần được tính toán và giám sát 

một cách chặt chẽ, đi đôi với việc đề phòng cũng như ra biện pháp quản trị rủi ro 

một cách cụ thể nhất. Đặc biệt, nghiên cứu này thực hiện trên chuỗi dữ liệu được 

tổng hợp trên khoản thời gian tương đương một thập kỷ bắt đầu tư giai đoạn 

thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và dần dần có sự hồi phục, rồi 

lại gặp những vấn đề mà cả thế giới đều gặp phải trong giai đoạn kế tiếp hay có 

thể kể đến cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, tiếp đó 

lại là một cuộc khủng hoảng xuất phát từ chủng loại Virus tưởng chừng như sẽ 

không thể ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng lại gây ra 

những cú sốc mà không một chuyên gia hay nhà làm kinh tế nào có thể đo lường 

được. Chính vì vậy, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái qua một thời kỳ có quá nhiều 

biến động như giai đoạn thập kỷ 2010 có thể là một nền tảng để các nhà nghiên 

cứu thực hiện các phương án đo lường sự tác động từ biến động lớn của tỷ giá 

hối đoái thực đến giá trị xuất khẩu, không chỉ với năm thị trường đối tác hàng 

đầu mà là tất cả những đối tác thương mại khác trên toàn thế giới trong hiện tại 

cũng như về tương lai. 

2. Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước đây 

2.1. Nền tảng lý thuyết. 

2.1.1. Lý thuyết ngang giá sức mua. 

Lý thuyết kinh tế đề xuất rằng sự biến động tỷ giá hối đoái có cơ sở đến từ việc 

trong một thị trường hoàn hảo, một thị trường mà ở đó không tồn tại sự can 

thiệp đến giá cả của người mua hay người bán, sự cạnh tranh là diễn ra công 

bằng với việc không có sự cản trở về gia nhập hay rút khỏi thị trường,… và tại 

đó, mức giá của cùng một sản phẩm tại quốc gia này sẽ được bán tại một thị 

trường ở quốc gia khác và đảm bảo được sự tuân thủ theo tỷ giá hối đoái thực 

giữa hai đồng tiền của hai quốc gia đó. Và chính vì vậy, tỷ giá hối đoái giữa hai 

đồng tiền phải ngang bằng với tổng mức tỷ lệ giữa giá cả của hai quốc gia đó. 

Và chính vì vậy, tiền tệ của một quốc gia sau khi quy đổi qua tỷ giá hối đoái sẽ 

có sức mua tương đương trong quốc gia còn lại. Đó cũng chính là cơ sở để hình 

thành nên lý thuyết ngang giá sức mua và được xem là nguyên nhân dẫn đến sự 

biến động trong tỷ giá hối đoái. 
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Có thể dễ dàng nhận ra rằng, trên thực tế, thị trường không tồn tại trạng thái 

hoàn hảo trong một quốc gia, và chính vì vậy, trên phạm vi toàn cầu cũng không 

thể hiện sự tương đồng giữa tất cả các nền kinh tế và đó gần như là điều chắc 

chắn. Cũng không có trường hợp loại hàng hóa tại thị trường này cũng là những 

sản phẩm được bày bán tại các quốc gia khác. Và từ những lí do đó, mức giá của 

cùng một loại hàng hóa tại các quốc gia khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Xuất 

phát từ những yếu tố từ thuế quan cũng như chi phí vận chuyển. Và tại mỗi thị 

trường, trình độ phát triển kinh tế cũng có sự chênh lệch cũng khiến giá hàng 

hóa đôi lúc có sự tăng giảm theo sự vận hành chung của cả thị trường.  

Đặc biệt, các chính sách kinh tế và tiền tệ của mỗi quốc gia là nguyên nhân 

chính dẫn đến xuất hiện lạm phát tại từng thị trường. Mỗi một thị trường đều có 

một nguồn cung ứng hàng hóa khác nhau. Số lượng hàng trên thị trường có thể 

đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước hay không sẽ tạo ra 

một mức giá chung của cả thị trường. Sự bất cân xứng trong cung và cầu hàng 

hóa cũng như lượng tiền được bơm ra thị trường từ các chính sách cuar chính 

phủ có thể tạo ra giá trị lạm phát. Và dễ thấy được, tại mỗi thời điểm khác nhau, 

sự chênh lệch lạm phát giữa hai thị trường sẽ phá vỡ nguyên tắc của lý thuyết 

ngang giá sức mua, và cũng từ đó, bắt buộc một trong hai đồng tiền sẽ có những 

sự thay đổi đến đảm bảo được giá cả của chính loại hàng hóa được xem xét có 

thể đảm bảo được quy luật một giá, đảm bảo được tính xác thực của ngang giá 

sức mua. Và khi một trong hai đồng tiền thay đổi cũng kéo theo sự thay đổi của 

giá trị tỷ giá hối đoái. 

2.1.2. Hiệu ứng đường cong J. 

Với các nước phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, một chính sách neo giữ tỷ giá hối 

đoái ở mức thấp cũng là vấn đề dễ hiểu khi đó là một phương án hữu hiệu. Tuy 

nhiên, đôi lúc, nó cũng không phải là hướng đi tốt. Hoạt động kinh tế của một 

quốc gia không chỉ có xuất khẩu, đôi khi có những mặt hàng, có những loại 

hàng hóa mà quốc gia đó phải phụ thuộc vào nguồn cung đến từ các quốc gia 

khác. Và đôi khi, hoạt động thương mại lại có sự xuất hiện của những hợp đồng 

có thời hạn dài thể hiện một cam kết hợp tác giữa những người tham gia hợp 

đồng. Có thể nhận thấy khi xuất hiện những yếu tố khiến tình trạng của đồng 

tiền tại một quốc gia giảm giá so với đồng tiền của quốc gia còn lại, thì hoạt 

động nhập khẩu hàng hóa lại gặp những trở ngại lớn. Dễ thấy được sự tác động 

của tỷ giá hối đoái lên cán cân tài khoản vãng lai của một quốc gia, đặc biệt 
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trong trường hợp có sự xuất hiện trạng thái nhập siêu của một nền kinh tế. Có 

thể là Việt Nam trong giai đoạn khôi phục sản xuất sau đại dịch.  

Để đảm bảo được các đối tác vấn thực hiện các hoạt động nhập khẩu, giá bán 

mới của các sản phẩm có thể sẽ giảm và với cùng một giá trị ngoại tệ, sản phẩm 

đó vẫn có khả năng được lưu thông trên thị trường nước ngoài. Hoặc có thể kể 

đến các nguyên nhân khác khi mà những nhà xuất khẩu không thay đổi giá bán 

của các sản phẩm họ sản xuất thì những đơn vị nhập khẩu cũng không thể tìm 

được nguồn cung thay thế do tính chất của các hợp đồng thương mại đã được ký 

kết. Hoặc cũng có thể là không tồn tại những loại hàng hóa thay thế hay những 

doanh nghiệp tại khu vực kinh tế trong nước cũng không thực hiện việc cung 

cấp các sản phẩm tương tự. 

Và để đảm bảo cho mọi rủi ro sẽ xảy ra với xác suất thấp nhất thì việc giá trị của 

cán cân thương mại có những sự suy giảm là điều khó tránh khỏi khi chính phủ 

một quốc gia chịu ảnh hưởng từ việc giảm giá đồng nội tệ buộc phải thực hiện 

việc chi ngân sách dựa trên nguồn dự trữ ngoại hối của quốc gia đó. Và hiệu ứng 

đường cong chữ J xuất hiện khi mà nền kinh tế của quốc gia đó ổn định được 

sau khi thực hiện các biện pháp hồi phục lại hoạt động thương mại quốc tế. Đây 

có thể là tình trạng Việt Nam sẽ đối mặt trong quá trình hồi phục lại nền kinh tế 

sau một giai đoạn trì trệ vì đại dịch. 

Cán cân thương mại ban đầu sẽ suy giảm khi bắt đầu có những khoản chi trên 

nguồn dự trữ ngoại hối, và theo thời gian đến một giai đoạn nhất định, giá trị 

này dẫn lấy lại được đà tăng và bắt đầu quá trình hồi phục. Đồ thị thể hiện sự 

biến động trong giá trị tài khoản vãng lai của quốc gia đó có hình dạng như một 

chữ J, trạng thái thể hiện một cách chi tiết nhất những vấn đề đã được đề cập. 

2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước đây. 

Các nghiên cứu về tác động của biến động tỷ giá hối đoái được chia thành hai 

kết quả, có các tác động dương hoặc âm đối với giá trị xuất khẩu. Các nghiên 

cứu đều thực hiện trên việc xác định mức độ ảnh hưởng và chiều ảnh hưởng của 

từng yếu tố được đề cập đến giá trị xuất khẩu của từng mặt hàng nhất định cũng 

là tổng khối lượng xuất khẩu của cả một quốc gia. Các nghiên cứu được trình 

bày ở phần dưới đây với hai hình thức, tác động dương và tác động âm. 

2.3.1. Biến động tỷ giá có tác động dương đến giá trị xuất khẩu. 
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Các nghiên cứu trước đây đều được thực hiện dựa trên mục tiêu xác định sự ảnh 

hưởng của các yếu tố về kinh tế và các yếu tố tự nhiên của một quốc gia đến giá 

trị xuất khẩu của tổng các loại sản phẩm hoặc khối lượng của từng loại mặt hàng 

riêng lẻ, cụ thể như sau. 

Haleem và cộng sự (2005) nghiên cứu sự tác động của tỷ giá hối đoái và các yếu 

tố khác đến xuất khẩu cam tươi của Pakistan. Dữ liệu tổng hợp từ năm 1975 – 

2004 và thực hiện đồng liên kết. Kết quả hiển thị giá xuất khẩu, tỷ giá hối đoái 

và GDP quốc gia nhập khẩu tác động dương đến giá trị xuất khẩu. 

Mwinuka & Mlay (2015) đo lường tác động của tỷ giá và các yếu tố khác ảnh 

hưởng đến xuất khẩu đường của Tanzanra sang các quốc gia. Chuỗi thời gian từ 

1977 – 2013. Phương pháp đồng liên kết Johansen cho thấy tỷ giá hối đoái, đơn 

giá xuất khẩu, khối lượng sản xuất nội địa tác động dương đến giá trị xuất khẩu. 

2.3.2. Biến động tỷ giá có tác động âm đến giá trị xuất khẩu. 

Ngược lại với kết quả của các nghiên cứu cũng như là lý thuyết tác động của tỷ 

giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu của cả nền kinh tế hoặc từng mặt hàng. Cụ thể 

được thể hiện qua các nghiên cứu được trích dẫn từ các tác giả trong và ngoài 

nước dưới đây. 

Amoro và Shen (2013) xây dựng những nghiên cứ trên tác động của tỷ giá hối 

đoái cùng với các yếu tố khác đến giá trị xuất khẩu nông nghiệp của châu Phi 

sang các quốc gia. Dữ liệu tổng hợp từ năm 1970 – 2005 bằng với phương pháp 

OLS. Kết quả cho thấy tỷ giá hối đoái FCFA/USD tác động âm đến giá trị xuất 

khẩu cao su. 

Yusoff và Sabit (2015) đã xem xét tác động của tỷ giá hối đoái thực cùng với 

biến động tỷ giá hối đoái trên hoạt động xuất khẩu giữa các quốc gia Đông Nam 

Á đến Trung Quốc. Tổng hợp từ 1992 – 2011 của 5 quốc gia trong khối bao gồm 

Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Phillipines với phương pháp 

GMM. Kết quả thể hiện tỷ giá hối đoái thực song phương, mức độ biến động tỷ 

giá hối đoái tác động âm và GDP Trung Quốc tác động dương đến xuất khẩu của 

Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Phillipines. 

Trong nước, Trần Thanh Long và Phạm Thị Quỳnh Hoa (2015) cũng sử dụng 

lực hấp dẫn trong thương mại để xác định mức độ tác động của các nhân tố tác 

động đến khối lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tổng hợp trong giai đoạn 

2010 – 2014 của 30 quốc gia nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Nghiên cứu hồi 
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quy kết hợp đồng thời phương pháp OLS, FEM và REM bằng phần mềm Eview 

8. Kết quả cho thấy GDP của Việt Nam và các quốc gia nhập khẩu, GDP bình 

quân đầu người quốc gia nhập khẩu, Hiệp định thương mại tác động dương; tỷ 

giá tiền Việt Nam so với các quốc gia nhập khẩu, khoảng cách địa lý đến thủ đô 

các quốc gia nhập khẩu tác động âm. 

Các nghiên cứu phía trên đều tập trung tìm hiểu sự tác động của các yếu tố kinh 

tế vĩ mô, những điều kiện tự nhiên đến giá trị xuất khẩu của từng quốc gia. Có 

thể thấy mỗi yếu tố đều có những sự tác động riêng biệt và trong đó có cả tỷ giá 

hối đoái. Với hai xu hướng tác động âm và tác động dương cụ thể đến tổng giá 

trị xuất khẩu hoặc giá trị xuất khẩu riêng lẻ của từng mặt hàng. 

Mỗi nghiên cứu có được những kết luận khác nhau xuất phát từ những phương 

pháp được áp dụng, các nghiên cứu cũng có những đối tượng thuộc nhiều phạm 

trù khác biệt hay việc thực hiện những công cuộc thu thập dữ liệu vào những 

khoảng thời gian riêng biệt. Tuy vậy, các nghiên cứu đều có được những cơ sở 

phù hợp cho việc thực hiện xu hướng tác động của biến động tỷ giá đến giá trị 

xuất khẩu đến năm thị trường đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam cũng 

như là việc thể hiện được sự đóng góp cho quá trình thực hiện những hoạt động 

hỗ trợ phát triển và phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong lĩnh vực xuất khẩu.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mô tả dữ liệu. 

Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp từ tháng 1 năm 2011 đến hết tháng 8 năm 

2021. Đây là khoảng thời gian tương đương một thập kỷ để có thể thấy được nền 

kinh tế thế giới chịu nhiều tác động lớn. Cụ thể là những năm đầu thập niên 

2010 khi thế giới dần trở lại sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007 – 

2008. Tiếp đến là giai đoạn 2015 với nền kinh tế chịu nhiều khó khăn khi các 

nước phát triển không có sự ổn định, bên cạnh đó là các nước đang phát triển 

gặp nhiều thách thức khi lãi cho vay tăng cũng như giá cả hàng hóa giảm. Và 

giai đoạn thách thức lớn nhất khi có sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 vào 

đầu năm 2020 trên toàn cầu, kéo dài và gần như chưa có hồi kết. Nguồn dữ liệu 

được thu thập từ các trang https://www.gso.gov.vn/; 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/; https://tradingeconomics.com/. 

https://www.gso.gov.vn/
https://www.ceicdata.com/en/indicator/
https://tradingeconomics.com/
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3.2. Mô hình nghiên cứu.  

Mô hình nghiên cứu được mô phỏng theo hàm cầu xuất khẩu được đề xuất như 

là một hàm của thu nhập dựa trên giá trị chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối 

đoái thực song phương và biến động tỷ giá hối đoái theo nghiên cứu của 

Bahmani – Oskooee và Astab (2017), nghiên cứu về tác động bất đối xứng của 

biến động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại. Cụ thể mô hình nghiên cứu 

dưới đây: 

Ln EXi,t = β0 + β1*Ln IIPt + β2*Ln RERt + β3*Ln VOLt + ε 

Trong đó: 

• LnEX: giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến đối tác  

• LnIIP: chỉ số sản xuất công nghiệp tại thị trường đối tác. 

• LnRER: tỷ giá hối đoái thực song phương giữa hai thị trường. 

• LnVOL: biến động tỷ giá hối đoái thực theo thời gian, được đo lường bằng 

VOL=   

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc 

4.1.1.Thống kê mô tả. 

Bảng phía dưới thể hiện thống kê các thông số về số quan sát, giá trị trung bình, 

độ lệch chuẩn cùng với hai giá trị cực đại cùng cực tiểu của chuỗi giá trị thu thập 

thuộc mô hình nghiên cứu đối với Trung Quốc như sau. 

Bảng 1: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Trung Quốc 

Biến 

Số quan 

sát 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn Max Min 

LnEX 128 1680323,5 147139,684 15500593 556062 

LnIIP 128 6,90% 0,002727343 21,30% -1,10% 

LnRER 128 3,36 0,009741377 3,62 3,07 

LnVOL 128 0,11% 0,001889117 5,86% -7,64% 

Trong chuỗi dữ liệu được thu thập, trung bình của giá trị xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam đến Trung Quốc, chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối đoái thực 

song phương và biến động tỷ giá của chuỗi được thu thập lần lượt là 1680323,5 

tỷ đồng, 6,90%, 3,36 và 0,11%. Trong giai đoạn hơn mười năm từ tháng 1 năm 

2011, giá trị xuất khẩu đạt lớn nhất vào giai đoạn tháng 6 năm 2019, nằm trong 
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giai đoạn ngay trước khi mà Trung Quốc gặp cú sốc về kinh tế khi có sự bùng 

phát và lây lan của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên trong giai đoạn sau đó thì 

cũng có những thời điểm giá trị này gần phục hồi và đạt được mức như trước 

khủng hoảng. Thể hiện được mối quan hệ thắt chặt trong lĩnh vực thương mại 

song phương của hai nước. Giá trị thấp nhất của chuỗi dữ liệu về xuất khẩu cũng 

thường xuyên ghi nhận vào các tháng đầu nằm, khi mà trong thời gian này, cả 

Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đang trong giai đoạn của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên 

Đán nên mọi hoạt động có phần chậm lại. Sự biến động tỷ giá hối đoái cũng 

không có biên độ quá lớn khi mỗi mức biến động âm hoặc dương đều ghi nhận 

những giá trị không quá 10% cho từng xu hướng thay đổi. 

4.1.2. Kiểm định tính dừng. 

Với dữ liệu chuỗi thời gian cần xem xét trong chuỗi có tính dừng hay không. 

Nếu một chuỗi không có tính dừng thì sẽ nghiên cứu các tác động cũng như 

hành vi trong một giai đoạn được xem xét. Mỗi chuỗi thời gian có một giai đoạn 

riêng biệt, và chính vì vậy khó thể khái quát được các kết quả của một chuỗi 

trong các khoảng thời gian khác. Và các chuỗi không dừng cũng sẽ không có 

tính ứng dụng trong thực tế.  

Nghiên cứu tiến hành sử dụng kiểm định của hai nhà thống kê và Dickey và 

Fuller để kiểm tra có tính dừng hay không. Có thể kiểm định Dickey-Fuller với 

giả thiết dưới đây. 

H0: p_value > 10%: chuỗi không có tính dừng. 

H1: p_value < 10%: chuỗi có tính dừng. 

Thực hiện kiểm định tính dừng với chuỗi dữ liệu về các nghiên cứu đối với 

Trung Quốc, ta có bảng 2 tổng hợp kết quả dưới đây. 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

value 

5% Critical 

value 

10% Critical 

value 

p-value 

LnEX -9,343 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnIIP -4.100 -4.031 -3.446 -3.146 0.0063 

LnRER -4.275 -4.031 -3.446 -3.146 0.0034 

LnVOL -14.586 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

Qua kết quả trong bảng ta có thể thấy được chuỗi dữ liệu trên các nghiên cứu đối 

với Trung Quốc đều có tính dừng khi mà giá trị tuyệt đối Test Statistic của các 

biến lần lượt là 9.343, 4.100, 4.275, 14.586 đều lớn hơn giá trị tuyệt đối ngưỡng 
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10% là 3.146. Bên cạnh đó các giá trị p-value đều nhỏ hơn 0.1. Chứng tỏ được 

chuỗi dữ liệu có tính dừng và có ý nghĩa thống kê trên thực tiễn. 

4.1.3. Kết quả hồi quy OLS. 

Thực hiện hồi quy theo phương pháp OLS, ta có được kết quả của mô hình được 

thể hiện trong bảng 3 dưới đây: 

 Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 6,0735 1,9877 3,06 0,003 

LnIIP -0,7744 0,1159 -6,68 0,000 

LnRER 5,1159 1,4830 3,45 0,001 

LnVOL -0,0229 0,0330 -0,68 0,489 

Kết quả thực hiện hồi quy OLS cho ta thấy ở trên, khi so sánh giá trị p-value của 

từng biến với 10%, ta thấy được hai biến IIP và RER có ý nghĩa thống kê, tuy 

nhiên với biến biến động tỷ giá VOL thì không.  

Giá trị hệ số β của biến LnIIP theo kết quả hồi quy của mô hình là -0,7744. Có 

thể thấy được khi chỉ số sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tăng lên 1% thì 

đồng thời giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến Hàn Quốc cũng giảm đi 

xấp xỉ 0,8%. Điều này được lí giải thông qua việc Trung Quốc được xem như là 

công xưởng của thế giới. Có thể thấy được năng lực đáp ứng nhu cầu hàng hóa 

tiêu dùng trong nước rất vững chắc, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn đối với 

hàng hóa khi không cần phải cân nhắc đến việc sử dụng hàng nhập khẩu, khi 

mà chủ yếu những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến Trung Quốc đều là 

lương thực, thực phẩm, hàng may mặc,… 

Giá trị hệ số β của biến LnRER theo kết quả hồi quy của mô hình là 5,1159%. 

Điều này mô tả rằng khi có sự biến động trong tỷ giá hối đoái ở mức tăng 1%, 

có nghĩa là đồng VND sẽ giảm giá so với CNY, Việt Nam đạt được lợi thế 

thương mại thì giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến Trung Quốc cũng sẽ gia tăng 

với mức tương ứng là 5,1159%. Có thể thấy đây là một mức tăng đáng kể khi mà 

Trung Quốc đang là đối tác thương mại chính của Việt Nam. Tỷ giá hối đoái 

thực song phương với Việt Nam là đồng nội tệ có giá trị trung bình là 3,36, dẫn 

đến một mức biến đổi nhỏ 1% cũng có thể dẫn đến giá trị thay đổi đáng kể trong 

giá trị xuất khẩu được xem là rất lớn của Việt Nam. 
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4.1.4. Dự báo biến động của cặp tiền tệ CNY/VND. 

Thực hiện kiểm định để xác định có sự tồn tại của hiệu ứng Arch trong chuỗi giá 

trị của cặp tỷ giá CNY/VND về sự bất ổn có thể gặp phải của phương sai thay 

đổi, kết quả xử lý được trình bày trong bảng 4 dưới đây:  

Lag Chi-Square P-value 

1 27,62731 1,43E-08 

2 35,34974 2,11E-08 

3 34,25902 1,74E-07 

4 34,29029 6,50E-07 

5 35,76834 1,06E-06 

Như kết quả có được, ta có thấy rằng với độ trễ của chuỗi giá trị từ 1 đến 5, giá 

trị p-value có thể nói là rất nhỏ so với 5% và có thể giúp ta thực hiện kết luận 

rằng có tồn tại hiệu ứng Arch. Tiếp tục thực hiện việc so sánh giá trị để tìm ra 

mô hình phù hợp thông qua hai chỉ số AIC và BIC ta có.  

Bảng 5: Bảng so sánh mô hình dự phóng chuỗi dữ liệu CNY/VND 

  lag-

ar 

lag-

ma 

lag-arch lag-

garch 

AIC BIC Model name 

1 4 4 4 4 
-

5,847668 

-

5,446602 

ARMA(4,4) + 

GARCH(4,4) 

  
lag-

ar 

lag-

ma 
lag-arch 

lag-

garch 
AIC BIC 

Model name 

1 4 4 2 2 
-

5,820229 

-

5,508288 

ARMA(4,4) + 

GARCH(2,2) 

Qua kết quả xử lý, mô hình hiệu quả nhất khi sử dụng chỉ số AIC là 

ARMA(4,4)+GARCH(4,4) và đối với BIC là mô hình 

ARMA(4,4)+GARCH(2,2). Và để đơn giản thì ta sử dụng mô hình BIC nhằm 

giả lập giá trị của chuỗi dữ liệu CNY/VND với 400 ngày trong tương lai, bắt đầu 

từ ngày 31/08/2021. Kết quả hiện thị cho thấy giá trị cặp tỷ giá này có sự gia 

tăng trong giai đoạn đầu lên cao nhất xấp xỉ 1CNY=3,75VND. Và sau đó thì có 

thể thấy giá trị này giảm dần vào giai đoạn cuối 2021 và đầu 2022. 
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Hình 1: Giả lập cho sự biến động tỷ giá hối đoái CNY/VND 400 ngày trong 

tương lai. 

4.2. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

4.2.1. Thống kê mô tả  

Bảng 6 phía dưới thể hiện thống kê các thông số về số quan sát, giá trị trung 

bình, độ lệch chuẩn cùng với hai giá trị cực đại cùng cực tiểu của chuỗi giá trị 

thu thập thuộc mô hình nghiên cứu đối với Hàn Quốc như sau.  

Bảng 6: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc. 

 

Biến 

Số quan 

sát Trung bình 

Độ lệch 

chuẩn Max Min 

LnEX 128 903722,5 69404,6321 8189888 162824 

LnIIP 128 1,56% 0,003128219 16,21% -9,30% 

LnRER 128 19,47 0,08061655 21,70 17,63 

LnVOL 128 0,05% 0,002324023 10,13% -6,39% 

Qua những thông kê dữ liệu thu thập được, trung bình của giá trị xuất khẩu của 

Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc, chỉ suất sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối 

đoái song phương và biến động tỷ giá lần lượt là 903722,5 tỷ đồng, 1.56%, 

19.47 và 0.05%. Có thể nhận thấy có sự biến động lớn trong chuỗi giá trị biến 

động tỷ giá khi những thay đổi xảy ra theo chiều hướng dương có biến độ lớn 

nhất lên đến 10,13%, dự báo về sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai 

của cặp tỷ giá này và những suy tính đến vấn đề dự báo xu hướng biến động. 
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4.2.2. Kiểm định tính dừng. 

Thực hiện kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc, 

ta có được kết quả trong bảng bên dưới. 

Bảng 7: Kết quả kiểm định tính dừng dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

p-

value 

LnEX -10.256 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnIIP -4.729 -4.031 -3.446 -3.146 0.0006 

LnRER -4.700 -4.031 -3.446 -3.146 0.0007 

LnVOL -14.796 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

Dựa theo kết quả của bảng trên, ta có thể thấy được giá trị tuyệt đối Test 

Statistic của chuỗi dữ liệu trong nghiên cứu đối với Hàn Quốc lần lượt là 

10.256, 4.729, 4.700, 14.796 đều lớn giá trị tuyệt đối của ngưỡng kiểm định 

Dickey-Fuller 10%, đồng thời giá trị p-value của các chuỗi dữ liệu này đều nhỏ 

hơn 0.1. Có thể kết luận được rằng các chuỗi dữ liệu này đều có tính dừng và 

phù hợp trong việc thể hiện thống kê mô tả trên thực tế. 

4.2.3. Kết quả hồi quy OLS. 

Dựa vào chuỗi dữ liệu đã được thống kê các đặc tính cùng với kiểm định tính 

dừng của chuỗi dữ liệu. Ta có thể thực hiện hồi quy OLS để tìm ra mô hình có 

phương sai nhỏ nhất và được các kết quả thông qua bảng dưới đây. 

Bảng 8: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu của Hàn Quốc. 

 Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept -6,0906 2,4628 -2,47 0,015 

LnIIP -0,0159 0,0362 -0,44 0,660 

LnRER 6,5498 0,8205 7,98 0,000 

LnVOL -0,0443 0,0336 -1,32 0,189 

Các kết quả có được từ việc thực hiện phương pháp hồi quy OLS cho ta thấy 

được trong mô hình chỉ có biến tỷ giá hối đoái thực có sự ảnh hưởng đến giá trị 

xuất khẩu của Việt Nam đến Hàn Quốc với giá trị p-value bé hơn 10%.  

Có thể thấy được, Hàn Quốc cũng có xuất phát điểm giống nhưu Việt Nam và 

ngày nay đã có những bước phát triển đáng kể. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt 

Nam đến Hàn Quốc có thể kể đến như linh kiện điện tử và hàng may mặc. Có 

thể đề cập đến việc Hàn Quốc có công nghệ phát triển vượt bậc nên chỉ số sản 

xuất công nghiệp không có sự ảnh hưởng lớn đến giá trị xuất khẩu. 
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Tỷ giá hối đoái thực song phương của VND và KRW cho thấy giá tri trung bình 

ở mức 19,47% và không có sự biến động quá lớn. Sự thay đổi tương đương 1% 

trong tỷ giá hối đoái thực dẫn đến 6.5% tăng trong giá trị xuất khẩu cũng không 

có nhiều vấn đề có thể nói đến khi Việt Nam là nguồn cung cấp cũng như là một 

trong những khâu gia công hàng hóa cho các công ty công nghệ tại Hàn Quốc. 

4.2.4. Dự báo biến động cặp tiền tệ KRW/VND. 

Thực hiện kiểm định để xác định có sự tồn tại của hiệu ứng Arch trong chuỗi giá 

trị của cặp tỷ giá KRW/VND về sự bất ổn có thể gặp phải của phương sai thay 

đổi, kết quả xử lý được mô tả bên dưới.  

Bảng 9: Kết quả kiểm định độ trễ chuỗi dữ liệu tỷ giá hối đoái KRW/VND 

Lag Chi-Square P-value 

1 25,68451 4,02E-07 

2 33,49219 5,33E-08 

3 33,64167 2,35E-07 

4 32,82152 1,30E-06 

5 33,77508 4,17E-06 

Như kết quả có được, ta có thấy rằng với độ trễ của chuỗi giá trị từ 1 đến 5, giá 

trị p-value có thể nói là rất nhỏ so với 5% và có thể giúp ta thực hiện kết luận 

rằng có tồn tại hiệu ứng Arch. Tiếp tục thực hiện việc so sánh giá trị để tìm ra 

mô hình phù hợp thông qua hai chỉ số AIC và BIC ta có được các kết quả cụ thể 

qua bảng tổng hợp AIC và BIC dưới đây để có được sự tương quan so sánh 

nhằm đưa ra lựa chọn phù hợp nhất trong việc sử dụng mô hình để thực hiện 

việc xác định thêm được các giá trị ước lượng có thể đạt được trong tương lai 

của chuỗi tiền tệ KRW và VND nhằm đưa ra các kết luận hợp lý cũng như 

những phương án nghiên cứu kế tiếp. 

Bảng 10: Bảng so sánh mô hình dự phóng chuỗi dữ liệu KRW/VND 

  
lag-

ar 

lag-

ma 
lag-arch 

lag-

garch 
AIC BIC Model name 

1 4 4 4 4 
-

4,673565 

-

4,272498 

ARMA(4,4) + 

GARCH(4,4) 

  
lag-

ar 

lag-

ma 
lag-arch 

lag-

garch 
AIC BIC Model name 

1 4 4 1 1 
-

4,594007 

-

4,326629 

ARMA(4,4) + 

GARCH(1,1) 

Qua kết quả xử lý, mô hình hiệu quả nhất khi sử dụng chỉ số AIC là 

ARMA(4,4)+GARCH(4,4) và đối với BIC là mô hình 
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ARMA(4,4)+GARCH(1,1). Và để đơn giản thì ta sử dụng mô hình BIC nhằm 

giả lập giá trị của chuỗi dữ liệu KRW/VND với 400 ngày trong tương lai, bắt 

đầu từ ngày 31/08/2021. Kết quả hiện thị cho thấy giá trị cặp tỷ giá này có sự gia 

tăng trong giai đoạn đầu lên cao nhất xấp xỉ 1KRW=26,25VND vào đầu năm 

2022 cũng như giảm dần rồi lại có sự biến động tăng đi lên trong giai đoạn sau. 

Điều này có nghĩa sự biến động diễn ra rất mạnh và theo nhiều chiều hướng 

khác nhau. 

 

Hình 2: Giả lập cho sự biến động tỷ giá hối đoái KRW/VND 400 ngày trong 

tương lai. 

4.3. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 

4.3.1. Thống kê mô tả. 

Bảng phía dưới thể hiện thống kê các thông số về số quan sát, giá trị trung bình, 

độ lệch chuẩn cùng với hai giá trị cực đại cùng cực tiểu của chuỗi giá trị thu thập 

thuộc mô hình nghiên cứu đối với Hoa Kỳ như sau. 

Bảng 11: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Hoa Kỳ 

Biến 

Số quan 

sát Trung bình 

Độ lệch 

chuẩn Max Min 

LnEX 128 3085618 156742,4993 7835222 708467 

LnIIP 128 0,12% 0,001372158 6,20% -13,59% 

LnRER 128 22053,84 85,5730653 23245,12 19514,18 

LnVOL 128 0,10% 0,000926068 6,92% -3,06% 

Qua kết quả thống kê mô tả ta có thể thấy được giá trị trung bình của các biến 

trong mô hình bao gồm giá trị xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối 

đoái thực và biến động tỷ giá lần lượt là 3085618 tỷ đồng, 0,12%, 2205384 và 

0,1%. Nhận thấy rõ được giá trị trung bình của tổng giá trị xuất khầu hàng hóa 
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từ Việt Nam đến Hoa Kỳ là rất lớn, ngoài ra sự biến động của tỷ giá cũng nằm 

trong ngưỡng tương đối khi sự chênh lệch với tỷ giá của kỳ trước có biên độ dao 

động dương và âm lần lượt là 6,92% cùng với -3,06%. 

4.3.2.Kiểm định tính dừng. 

Thực hiện kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc, 

ta có được kết quả trong bảng bên dưới. 

Bảng 12: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Hoa Kỳ 

Biến 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

p-

value 

LnEX EX -6.516 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnIIP IIP -9,192 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnRER RER -4.069 -4.031 -3.446 -3.146 0.0070 

LnVOL VOL -12.263 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

Dựa theo kết quả của bảng trên, ta có thể thấy được giá trị tuyệt đối Test 

Statistic của chuỗi dữ liệu trong nghiên cứu đối với Hàn Quốc lần lượt là 6,516, 

9,192, 4.069, 12.263 đều lớn giá trị tuyệt đối của ngưỡng kiểm định Dickey-

Fuller 10%, đồng thời giá trị p-value của các chuỗi dữ liệu này đều nhỏ hơn 0.1. 

Có thể kết luận được rằng các chuỗi dữ liệu này đều có tính dừng và phù hợp 

trong việc thể hiện thống kê mô tả trên thực tế. 

4.3.3. Kết quả hồi quy OLS. 

Dựa vào chuỗi dữ liệu đã được thống kê các đặc tính cùng với kiểm định tính 

dừng của chuỗi dữ liệu. Ta có thể thực hiện hồi quy OLS để tìm ra mô hình có 

phương sai nhỏ nhất và được các kết quả thông qua bảng dưới đây. 

Bảng 13: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu của Hoa Kỳ. 

 Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept -77,5404 5,9938 -12,94 0,000 

LnIIP 0,0204 0,0235 0,87 0,384 

LnRER 9,2505 0,5976 15,48 0,000 

LnVOL -0,0329 0,0204 -1,62 0,109 

Các kết quả có được từ việc thực hiện phương pháp hồi quy OLS cho ta thấy 

được trong mô hình chỉ có biến tỷ giá hối đoái thực có sự ảnh hưởng đến giá trị 

xuất khẩu của Việt Nam đến Hoa Kỳ với giá trị p-value bé hơn 10%.  
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Dễ dàng nhận thấy sự tương đồng của Hoa Kỳ so với Hàn Quốc khi mà cường 

quốc số một thế giới chủ yếu phát triển các hoạt động dịch vụ, tài chính. Và chính 

vì vậy có thể thấy được đất nước này không phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động sản 

xuất và xuất khẩu nên chỉ số sản xuất công nghiệp không tạo ra sự ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó, với giá trị β có được từ mô hình ta nhận thấy khi tỷ giá hối đoái 

tăng 1% thì đồng thời giá trị xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng thêm 9,25%. 

Một điều cần lưu ý rằng Hoa kỳ là quốc gia có chế độ chính sách tỷ giá hối đoái 

biến đổi theo thời gian, và tất nhiên đây cũng là đồng tiền được lưu hành nhiều 

nhất trên thị trường toàn cầu. Và vì vậy sẽ luôn xảy ra những biến động bất ngờ 

đối với đồng tiền này. Và vì vậy cần có được những nhận định về trạng thái của 

cặp tỷ giá USD/VND trong tương lai. 

4.3.4. Dự báo biến động cặp tiền tệ USD/VND. 

Thực hiện kiểm định để xác định có sự tồn tại của hiệu ứng Arch trong chuỗi giá 

trị của cặp tỷ giá USD/VND về sự bất ổn có thể gặp phải của phương sai thay 

đổi, kết quả xử lý được mô tả bên dưới.  

Bảng 14: Kết quả kiểm định độ trễ chuỗi dữ liệu tỷ giá hối đoái USD/VND 

Lag Chi-Square P-value 

1 5,530055 0,01869 

2 7,969106 0,01860 

3 2,673545 0,44447 

4 9,286688 0,05431 

5 12,59488 0,02748 

Kết quả kiểm định trong mô hình cho ta thấy được khi độ trễ lần lượt là 1 và 2 

thì P-value nhỏ hơn 5% để đảm bảo cho chuỗi dữ liệu có xuất hiện hiệu ứng 

Arch, tuy nhiên khi thay đổi độ trễ đến 3 và 4 thì không thể hiện được điều này 

khi mà p-value lớn hơn 5%. Vì vậy ta kết luận trong chuỗi dữ liệu của giá trị tỷ 

giá hối đoái song phương giữa hai đồng tiền của Việt Nam và Hoa Kỳ không có 

xuất hiện hiệu ứng Arch để thực hiện những giả lập trong tương lai. 

4.4. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu giữa Việt Nam và Liên minh Châu 

Âu EU. 

4.4.1. Thống kê mô tả. 

Bảng phía dưới thể hiện thống kê các thông số về số quan sát, giá trị trung bình, 

độ lệch chuẩn cùng với hai giá trị cực đại cùng cực tiểu của chuỗi giá trị thu thập 
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thuộc mô hình nghiên cứu đối với Liên minh Châu Âu EU như sau. 

Bảng 15: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Liên minh Châu Âu EU 

Biến 

Số quan 

sát Trung bình Độ lệch chuẩn Max Min 

LnEX 128 2731186,5 152940,9581 20228443 721282 

LnIIP 128 1,03% 0,005274207 38,58% -28,11% 

LnRER 128 26285,62 132,2847939 30300,23 23568,82 

LnVOL 128 0,12% 0,002157324 7,99% -7,73% 

Qua kết quả thống kê mô tả ta có thể thấy được giá trị trung bình của các biến 

trong mô hình bao gồm giá trị xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối 

đoái thực và biến động tỷ giá lần lượt là 2731186,5 tỷ đồng, 1,03%, 26285,62 và 

0,12%. Nhận thấy rõ được giá trị trung bình của tổng giá trị xuất khầu hàng hóa 

từ Việt Nam đến Châu Âu là rất lớn, ngoài ra sự biến động của tỷ giá cũng nằm 

trong ngưỡng tương đối khi sự chênh lệch với tỷ giá của kỳ trước có biên độ dao 

động dương và âm lần lượt là 7,99% cùng với -7,73%. 

4.3.2. Kiểm định tính dừng. 

Thực hiện kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc, 

ta có được kết quả trong bảng bên dưới. 

Bảng 16: Kết quả kiểm định tính dừng dữ liệu nghiên cứu của Liên minh 

Châu Âu EU. 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

p-

value 

LnEX -10.913 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnIIP -4.036 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnRER -2.163 -4.031 -3.446 -3.146 0.2738 

LnVOL -11.616 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

Dựa theo kết quả của bảng trên, ta có thể thấy được giá trị tuyệt đối Test 

Statistic của chuỗi dữ liệu trong nghiên cứu đối với Châu Âu trên các biến giá trị 

xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp và biến động tỷ giá lần lượt là 10.913, 

4.036, 11.616 đều lớn giá trị tuyệt đối của ngưỡng kiểm định Dickey-Fuller 

10%, đồng thời giá trị p-value của các chuỗi dữ liệu này đều nhỏ hơn 0.1. Tuy 

nhiên biến giá trị tỷ giá hối đoái thực lại không có tính chất tương tự khi Test 

Statistic là 2.163 nhỏ hơn giá trị ngưỡng kiểm định 10% cũng như p-value lớn 

hơn 10%. Chúng ta tiếp tục thực hiện sai phân bậc 1 cho chuỗi giá trị giá trị tỷ 

giá hối đoái thực với kết quả được thể hiện dưới đây. 
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Bảng 17: Kết quả kiểm định sai phân bậc 1 của biến RER. 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% 

Critical 

Value 

p-value 

RER -11.404 -4.031 -3.447 -3.147 0.0000 

Với kết quả thực hiện sai phân bậc 1 cho chuỗi dữ liệu của tỷ giá hối đoái thực, 

ta cũng đã có được toàn bộ các giá trị dữ liệu đều có tính dừng khi Test Statistic 

của biến tỷ giá hối đoái thực lúc này là 11.404 và lớn giá tị tuyệt đối ở ngưỡng 

kiểm định 10% cùng với giá trị p-value là 0.0000. Từ đó bắt đầu thực hiện bước 

hồi quy OLS. 

4.4.3. Kết quả hồi quy OLS. 

Dựa vào chuỗi dữ liệu đã được thống kê các đặc tính cùng với kiểm định tính 

dừng của chuỗi dữ liệu. Ta có thể thực hiện hồi quy OLS để tìm ra mô hình có 

phương sai nhỏ nhất và được các kết quả thông qua bảng dưới đây. 

Bảng 18: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu của Liên minh Châu Âu EU. 

Biến Coefficients Standard Error T- Stat P-value 

Intercept 36,54577 4,791405 7,63 0,000 

LnIIP -0,020021 0,0256434 -0,78 0,436 

LnRER -2,173986 0,4709361 -4,62 0,000 

LnVOL -0,051743 0,0247252 -2,09 0,038 

Các kết quả có được từ việc thực hiện phương pháp hồi quy OLS cho ta thấy 

được trong mô hình có biến tỷ giá hối đoái thực cùng với biến động tỷ giá có sự 

ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến Châu Âu với giá trị p-value 

bé hơn 10%.  

Châu Âu cũng là thị trường có sự phát triển mạnh mẽ về tài chính, dịch vụ và 

các hoạt động thuộc trong ngành công nghiệp không khói. Có thể thấy các sản 

phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến thị trường Châu Âu thuộc nhóm 

hàng nông sản, lương thực cho thấy nhu cầu với hàng hóa nông nghiệp lớn. Tuy 

nhiên lại có sự khác biệt khi ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái thực lên giá trị xuất 

khẩu là tác động ngược chiều khi tỷ giá thay đổi tăng 1% thì lại dẫn đến sự suy 

giảm 2,17% trong giá trị xuất khẩu và cũng được xem là tương đối lớn. Điều đặc 

biệt ở đây đó chính là việc khu vực liên mình Châu Âu cũng là tập hợp của 

nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bên cạnh đó là chế độ thương mại tự do của cả 

một khối thịnh vượng chung. 
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Dựa vài kết quả hồi quy của mô hình khi mà sự biến động tỷ giá gia tăng khoảng 

1% sẽ dẫn đến sự suy giảm ở mức 0,05% trong tổng giá trị xuất khẩu. Điều ngày 

đồng nghĩa với việc biến động tỷ giá diễn ra càng mạnh thì sự thay đổi của giá 

trị xuất khẩu sẽ diễn ra theo chiều hướng tiêu cực nếu như tỷ giá hối đoái thực 

tăng với tốc độ lớn. Để phòng ngừa những vấn đề có thể xảy ra thì có thể tiến 

hành thực hiện mô phỏng giá trị tương lai của tỷ giá hối đoái thực của đồng tiền 

Việt Nam với Liên minh Châu Âu EU. 

4.4.4. Dự báo biến động cặp tiền tệ EUR/VND. 

Thực hiện kiểm định để xác định có sự tồn tại của hiệu ứng Arch trong chuỗi giá 

trị của cặp tỷ giá EUR/VND về sự bất ổn có thể gặp phải của phương sai thay 

đổi, kết quả xử lý được mô tả bên dưới.  

Bảng 19: Kết quả kiểm định độ trễ chuỗi dữ liệu tỷ giá hối đoái EUR/VND 

Lag Chi-Square P-value 

1 11,33153 0,00076 

2 13,6743 0,00107 

3 14,83116 0,00196 

4 14,92713 0,00485 

5 17,00073 0,00449 

Như kết quả có được, ta có thấy rằng với độ trễ của chuỗi giá trị từ 1 đến 5, giá 

trị p-value có thể nói là rất nhỏ so với 5% và có thể giúp ta thực hiện kết luận 

rằng có tồn tại hiệu ứng Arch. Tiếp tục thực hiện việc so sánh giá trị để tìm ra 

mô hình phù hợp thông qua hai chỉ số AIC và BIC ta có. 

Bảng 20: Bảng so sánh mô hình dự phóng chuỗi dữ liệu EUR/VND 

 lag-

ar 

lag-

ma 
lag-arch 

lag-

garch 
AIC BIC Model name 

1 5 5 2 2 
-

5,159124 
-4,80262 

ARMA(5,5) + 

GARCH(2,2) 

 lag-

ar 

lag-

ma 
lag-arch 

lag-

garch 
AIC BIC Model name 

1 5 5 2 2 
-

5,159124 
-4,80262 

ARMA(5,5) + 

GARCH(2,2) 

Qua kết quả xử lý, mô hình hiệu quả nhất khi sử dụng chỉ số AIC là 

ARMA(5,5)+GARCH(2,2) và đối với BIC là mô hình 

ARMA(5,5)+GARCH(2,2). Và để đơn giản thì ta sử dụng mô hình BIC nhằm 

giả lập giá trị của chuỗi dữ liệu EUR/VND với 400 ngày trong tương lai, bắt đầu 

từ ngày 31/08/2021. Kết quả hiện thị cho thấy giá trị cặp tỷ giá này có sự gia 
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tăng trong giai đoạn đầu lên cao nhất xấp xỉ 1EUR=32500VND vào giai đoạn 

giữa năm 2022. Trước đó cũng là giai đoạn mà những biến động xuất hiện lớn 

cũng như việc giá trị tỷ giá hối đoái giảm mạnh vào giai đoạn sau khi đạt giá trị 

cao nhất dẫn đến những lo ngại về việc có những ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị 

xuất khẩu khi mà tác động của tỷ giá là tác động âm. 

 

Hình 4: Giả lập cho sự biến động tỷ giá hối đoái EUR/VND 400 ngày trong 

tương lai. 

4.5. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

4.5.1. Thống kê mô tả. 

Bảng phía dưới thể hiện thống kê các thông số về số quan sát, giá trị trung bình, 

độ lệch chuẩn cùng với hai giá trị cực đại cùng cực tiểu của chuỗi giá trị thu thập 

thuộc mô hình nghiên cứu đối với Nhật Bản như sau. 

Bảng 21: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu của Nhật Bản 

Biến Số quan 

sát Trung bình 

Độ lệch 

chuẩn Max Min 

LnEX 128 1259956,5 25619,91376 2226174 497870 

LnIIP 128 -0,43% 0,007043768 50,40% -25,91% 

LnRER 128 208,83 1,217346926 224,58 168,33 

LnVOL 128 -0,16% 0,002411149 6,15% -8,25% 

Qua kết quả thống kê mô tả ta có thể thấy được giá trị trung bình của các biến 

trong mô hình bao gồm giá trị xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối 

đoái thực và biến động tỷ giá lần lượt là 1259956,5 tỷ đồng, -0,43%, 208,83 và -

0,16%. Nhận thấy rõ được giá trị trung bình của tổng giá trị xuất khầu hàng hóa 

từ Việt Nam đến Nhật Bản là tương đối lớn, ngoài ra sự biến động của tỷ giá 

cũng nằm trong ngưỡng tương đối khi sự chênh lệch với tỷ giá của kỳ trước có 

biên độ dao động dương và âm lần lượt là 6,15% cùng với -8,25%. Điều này cho 
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thấy biến động của tỷ giá hối đoái sẽ có những trở ngại nhất định khi có giá trị 

biên độ cao. 

4.5.2. Kiểm định tính dừng. 

Thực hiện kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu nghiên cứu của Hàn Quốc, 

ta có được kết quả trong bảng bên dưới. 

Bảng 22: Kết quả kiểm định tính dừng dữ liệu nghiên cứu của Nhật Bản. 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

p-value 

LnEX -8.376 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnIIP -5,744 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

LnRER -2.259 -4.031 -3.446 -3.146 0.4565 

LnVOL -20,329 -4.031 -3.446 -3.146 0.0000 

Dựa theo kết quả của bảng trên, ta có thể thấy được giá trị tuyệt đối Test 

Statistic của chuỗi dữ liệu trong nghiên cứu đối với Nhật Bản trên các biến giá 

trị xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp và biến động tỷ giá lần lượt là 8.376, 

5.744, 20.329 đều lớn giá trị tuyệt đối của ngưỡng kiểm định Dickey-Fuller 

10%, đồng thời giá trị p-value của các chuỗi dữ liệu này đều nhỏ hơn 0.1. Tuy 

nhiên biến giá trị tỷ giá hối đoái thực lại không có tính chất tương tự khi Test 

Statistic là 2.259 nhỏ hơn giá trị ngưỡng kiểm định 10% cũng như p-value lớn 

hơn 10%. Chúng ta tiếp tục thực hiện sai phân bậc 1 cho chuỗi giá trị giá trị tỷ 

giá hối đoái thực với kết quả được thể hiện dưới đây. 

Bảng 23: Kết quả kiểm định sai phân bậc 1 của biến RER 

Biến Test 

Statistic 

1% Critical 

Value 

5% Critical 

Value 

10% Critical 

Value 

p-

value 

RER -12.075 -4.031 -3.447 -3.147 0.0000 

Với kết quả thực hiện sai phân bậc 1 cho chuỗi dữ liệu của tỷ giá hối đoái thực, 

ta cũng đã có được toàn bộ các giá trị dữ liệu đều có tính dừng khi Test Statistic 

của biến tỷ giá hối đoái thực lúc này là 12.075 và lớn giá tị tuyệt đối ở ngưỡng 

kiểm định 10% cùng với giá trị p-value là 0.0000. Từ đó bắt đầu thực hiện bước 

hồi quy OLS. 

4.5.3. Kết quả hồi quy OLS. 

Dựa vào chuỗi dữ liệu đã được thống kê các đặc tính cùng với kiểm định tính 

dừng của chuỗi dữ liệu. Ta có thể thực hiện hồi quy OLS để tìm ra mô hình có 

phương sai nhỏ nhất và được các kết quả thông qua bảng dưới đây. 
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Bảng 24: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu của Nhật Bản 

 Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 14.48355 1,747622 8,29 0,000 

LnIIP -0,0129026 0,0165515 -0,78 0,437 

LnRER -0,0956794 0,3249737 -0,30 0,762 

LnVOL -0,0080632 0,0169526 -0,48 0,635 

Các kết quả có được từ việc thực hiện phương pháp hồi quy OLS cho ta thấy 

được trong mô hình không có bất cứ biến độc lập nào có ảnh hưởng đến giá trị 

xuất khẩu của Việt Nam đến Nhật Bản. Có thể các nguyên nhân của việc này 

vẫn còn gây nhiều tranh cãi cũng như chưa có được sự khách quan nhất của 

chuỗi dữ liệu thu thập. 

5. Kết luận 

Qua những phân tích thông qua phương pháp xử lý hồi quy OLS, ảnh hưởng của 

tỷ giá hối đoái lên giá trị xuất khẩu của từng thị trường là các đối tác thương mại 

của Việt Nam là khác nhau. Đối với ba thị trường là Hoa Kỳ, Trung Quốc và 

Hàn Quốc có thể thấy sự biến động tỷ giá hối đoái sẽ trở nên tích cực đối với giá 

trị xuất khẩu khi sự gia tăng 1% trong tỷ giá hối đoái thực đều có thể mang đến 

sự gia tăng trong biến phụ thuộc của mô hình kiểm định. Tuy nhiên cũng chỉ có 

được sự ước lượng về giá trị tỷ giá hối đoái trong tương lai đối với chuỗi giá trị 

trong nghiên cứu đối với Trung Quốc và Hàn Quốc trong khi chuỗi giá trị của 

Hoa Kỳ không tồn tại hiệu ứng Arch để có thể thực hiện giải lập. Và chiều tăng 

của giá trị tỷ giá hối đoái sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với giá trị xuất 

khẩu đến thị trường Châu Âu cũng như đưa ra những dự đoán về việc tỷ giá hối 

đoái có sự thay đổi trong tương lai theo chiều hướng không mong muốn. Có thể 

thấy các đối tác thương mại trên đều rất quan trong với hoạt động trao đổi buôn 

bán hàng hóa của Việt Nam, đem lại nguồn thu ngoại tệ khổng lồ cũng như là 

các lợi ích khác không chỉ trên phương diện kinh tế.  Và chắc chắn việc xác định 

những thay đổi có thể xảy ra để mang đến những biện pháp phòng ngừa tốt nhất 

là điều quan trọng đối với mỗi nhà làm chính sách có vai trò trong hoạt động 

xuất nhập khẩu tại Việt Nam. 

Việc xác định được những xu hướng thay đổi của mỗi cặp tiền tệ cho thấy 

những biến động khác nhau đến từ từng thị trường. Tuy nhiên, với thời điểm bắt 

đầu giả lập các giá trị trong tương lai từ ngày 01/09/2021, là thời điểm nền kinh 

tế Việt Nam có những bước đi đầu tiên cho quá trình mở cửa trở lại. Và một 
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viễn cảnh mà tất cả phải đối mặt đó chính là các khu công nghiệp tại vùng trọng 

điểm phía Nam thiếu hụt người lao động khi mà đã có những đợt di tản của công 

nhân về quê và chưa đảm bảo điều kiện tiêm Vaccine và chưa thể quay lại nơi 

làm việc. Và từ đó các doanh nghiệp không thể gia tăng tình trạng sản xuất để 

đảm bảo được nhu cầu hàng hóa cho người tiêu dùng. Cũng như là nguồn tiền 

dữ trữ của quốc gia đã thực chi quá nhiều cho hoạt động hỗ trợ người khó khăn. 

Nguồn ngân sách nhà nước đã bị suy kiệt. Và hệ quả tất yếu có thể xảy ra đối 

với tình hình kinh tế của Việt Nam đó là sẽ phải đối mặt với xu hướng lạm phát 

rất lớn của đồng tiền. Và theo như lý thuyết ngang giá sức mua, giá trị lạm phát 

tăng cao đồng nghĩa với việc giá trị đồng nội tệ sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Điều 

này tuy có thể thúc đẩy các giá trị của những cặp tỷ giá USD/VND, CNY/VND 

tăng cao nhưng nó sẽ không có lợi đối với các hoạt động thương mại khi Việt 

Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cung ứng hàng hóa trong nước, và cũng 

như là những tác động tiêu cực lên giá trị xuất khẩu đến thị trường Châu Âu. 

Bên cạnh đó, với việc đảm bảo được hàng hóa lưu thông trong nước khi chưa 

thể phục hồi được năng lực sản xuất sau đại dịch thì việc các hoạt động nhập 

khẩu được thực hiện sẽ là điều có thể xảy đến. Sự giảm giá đồng nội tệ có thể tốt 

cho các hoạt động xuất khẩu nhưng tính tương đối sẽ không mang lại những lợi 

ích từ các nguồn hàng nhập khẩu. Và hiệu ứng đương cong chữ J sẽ xuất hiện để 

mô tả cán cân mậu dịch của Việt Nam sau giai đoạn này. Có thể dễ dàng thấy 

được các đồ thị giả lập cho các giá trị của tỷ giá hối đoái thực đều có sự biến 

động với biên độ mạnh bắt đầu tư thời điểm ước tính dự đoán thay đổi. Và bên 

cạnh đó còn là các giá trị đều có xu hướng tăng trong giai đoạn tiếp theo. Điều 

đó thể hiện được rủi ro tỷ giá đến từ những hệ quả sau khoảng thời gian đóng 

cửa kinh tế là rất lớn. 

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu có thể nhận thấy các 

rủi ro này, để đề phòng những vấn đề có thể xảy đến thì các ngân hàng thương 

mại có cung cấp những sản phẩm phái sinh như các hợp đồng kỳ hạn, giao sau 

hàng hóa hay hoán đổi ngoại tệ. Việc thực hiện lựa chọn những hợp đồng này có 

thể phát sinh những chi phí cao nhưng sẽ chắc chắn có được một lượng tiền 

ngoại hối chắc chắn để sẵn sàng bán cho các doanh nghiệp khác thực hiện các 

hoạt động kinh doanh của mình. 
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PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ – TIỀN TỆ TRƯỚC  

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

ThS. Hồ Ngọc Tú  

 Bộ Tài Chính 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính 

sách tiền tệ đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 

kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, lạm phát đã 

được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, một số hạn chế về chính sách 

tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay khi thu ngân sách nhà nước có xu hướng 

tăng trưởng chậm lại và nợ xấu được dự báo sẽ tăng đến cuối năm 2021.  

1. Kết quả đạt được trong điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ trong thời 

gian qua 

Hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh doanh, 

sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 

Từ đầu năm 2021 đến nay, CSTK và CSTT đã được mở rộng nhằm hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid-19 và trong các giai đoạn giãn 

cách xã hội trên diện rộng làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh 

nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và 

các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.  

Các CSTK đã ưu đãi như: Gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế GTGT, thuế 

TNDN, thuế TNCN) và tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay để 

hỗ trợ ngành hàng không; thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ 

chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục giảm mức thu hơn 

30 loại phí, lệ phí từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngoài ra, trước 

làn sóng bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến SXKD, ngày 19/10/2021 UBTVQH đã thông qua Nghị quyết Nghị quyết 

406/NQ-UBTVQH14 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu 

tác động của dịch Covid-19 với trọng tâm: (i) Giảm 30% thuế TNDN phải nộp 

của năm 2021 cho doanh nghiệp (có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và giảm 

so với doanh thu năm 2019); (ii) Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế 
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khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong 

quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 

doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 

2021; (iii) Giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết 31/12/2021 đối với một 

số nhóm hàng hoá, dịch vụ; và (iv) Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 

2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối 

với doanh nghiệp, tồ chức (bao gôm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) 

phát sinh lỗ trong năm 2020. 

Về CSTT: NHNN đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, 

thanh khoản góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác 

động khó lường của dịch Covid-19. NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, 

công bố tỷ giá trung tâm biến động hàng ngày, phù hợp diễn biến thị trường 

trong và ngoài nước, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT. Thị 

trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp 

được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. 

Trong điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tăng trưởng 

tín dụng có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm 

soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi 

trong vay vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, để 

tiếp tục hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch, NHNN 

đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. 

Theo đó, những quy định tại Thông tư 03 và Thông tư 14 đã hỗ trợ được nhiều 

khách hàng (doanh nghiệp) hơn trong việc cơ cấu lại dòng tiền, phục hồi sản 

xuất - kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các NHTM. Đối với các 

lĩnh vực ưu tiên thì trần lãi suất cho vay ngắn hạn hiện nay chỉ ở mức 4,5%/năm. 

Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/6/2021, 16 ngân 

hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thống nhất tiếp tục 

giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm trên dư nợ hiện hữu bằng đồng Việt Nam 

trong 5 tháng cuối năm 2021 đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Theo đó, 16 ngân hàng này đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp 
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dụng từ ngày 15/7/2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách 

hàng ước tính 20.613 tỷ đồng. Riêng 4 ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước 

tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay, 

giảm các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng 

tại các địa phương đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng trưởng tín dụng được duy trì để hỗ trợ các hoạt động kinh tế, tính đến 

ngày 8/10/2021 dư nợ tín dụng tăng 7,42% so với cuối năm 2020 và tăng 

14,14% so với cùng kỳ năm 2020, tổng dư nợ tín hiện tại đạt 9,87 triệu tỷ đồng. 

Cơ cấu tín dụng tập trung vào các đối tượng ưu tiên nhất là lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro 

được kiểm soát chặt chẽ: Dư nợ cho vay BOT, BT giao thông chỉ chiếm 1,07% 

tổng dư nợ tín dụng, tín dụng chứng khoán chỉ chiếm 0,58% tổng dư nợ, trong 

khi tín dụng BĐS phần lớn tập trung vào phục vụ mục đích tự sử dụng không 

phải đầu cơ. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty hàng không Việt Nam 

(VNA) theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, NHNN đã tái cấp vốn cho 

các TCTD sau khi TCTD cho VNA vay với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa theo 

quy định là 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0%, không có tài sản đảm bảo, thời hạn tái 

cấp vốn tối đa bằng thời hạn cho vay của khoản cho vay VNA.  

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 

Bên cạnh đó, CSTK và CSTT đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành giá cả 

và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp 

điều hành giá, đảm bảo ổn định chi phí sản xuất, kinh doanh cũng như ổn định 

tâm lý người tiêu dùng. NHNN cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát tăng 

trưởng cung tiền, tín dụng phù hợp với tăng trưởng kinh tế tránh nguy cơ dòng 

tiền chảy vào các kênh rủi ro gây ra lạm phát cao. Ngoài ra, Bộ Tài chính và 

NHNN thời gian qua thường xuyên trao đổi thông tin trong việc theo dõi và 

đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, biến động thị trường (chứng khoán, tiền tệ, 

ngoại hối…), tình hình giá cả thế giới và trong nước để thống nhất quan điểm 

chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, Bộ Tài chính và NHNN đã phối hợp chặt chẽ, kịp 

thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 

điều hành giá các giải pháp kết hợp điều hành CSTK và CSTT trong quá trình 

điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý. Nhờ vậy, lạm phát trung bình 10 
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tháng đầu năm 2021 đạt 1,81% dưới mục tiêu 4%, giúp tạo dư địa để Chính phủ 

điều chỉnh giá các mặt hàng và dịch vụ Nhà nước quản lý.  

Đảm bảo an sinh xã hội  

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, các chính sách tài khoá đã hỗ trợ người lao 

động thông qua chi trực tiếp tiền mặt cho những người lao động bị tạm hoãn hợp 

đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, lao 

động chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em sẽ giúp 

những người lao động bị ảnh hưởng đến công an việc làm do dịch bệnh Covid-

19 có thêm thanh khoản tiền mặt để chi tiêu tạm thời trong một khoảng thời gian 

trước khi tìm kiếm các công việc mới. Tính đến 3/10/2021, tổng kinh phí thực 

hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền là trên 10,24 nghìn tỷ đồng hỗ trợ gần 6,98 triệu 

đối tượng59. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-

19 nhằm huy động các nguồn lực phục vụ tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, 

nhập khẩu vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước, nghiên 

cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Đến ngày 

9/11/2021, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã huy động được 8.794,6 tỷ đồng. 

Quỹ đã thực hiện đúng quy định, kịp thời chi cho công tác phòng dịch, theo đó, 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi từ quỹ 5,2 nghìn tỷ đồng để mua vắc xin 

(2,55 nghìn tỷ đồng theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 30/6/2021 và 2,65 

nghìn tỷ đồng theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 17/9/2021). 

 Ngoài ra, trong Nghị quyết 68/NQ-CP, CSTT đã hỗ trợ gián tiếp cho người 

lao động thông qua chính sách cho vay đối trả lương ngừng việc, trả lương và 

phục hồi sản xuất. Tính đến 3/10/2021, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách 

xã hội, chính sách cho vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất đã 

có hồ sơ của 927 lượt doanh nghiệp sử dụng lao động và 132.400 lượt người lao 

động được phê duyệt với số kinh phí trên 466,4 tỷ đồng; đã giải ngân gần 462 tỷ 

đồng (chiếm 6,2% kinh phí dự kiến chính sách về vay vốn của Nghị quyết 68), 

hỗ trợ 922 lượt doanh nghiệp sử dụng lao động để trả lương cho 132.400 lượt 

người lao động60. 

 
59 http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Da-chi-tra-ho-tro-gan-158-nghin-ty-dong-theo-Nghi-quyet-68/448567.vgp 
60 http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Da-chi-tra-ho-tro-gan-158-nghin-ty-dong-theo-Nghi-quyet-68/448567.vgp 
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2. Hạn chế, nguyên nhân 

Phối hợp chính sách tài khóa tiền tệ từ đầu năm 2021 đến nay về cơ bản đã 

đạt được các mục tiêu về hỗ trợ người dân nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm 

bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số rủi ro thách thức về chính sách tài khóa 

tiền tệ vẫn còn hiện hữu hiện nay. Về chính sách tài khóa, thu ngân sách nhà 

nước có xu hướng tăng chậm lại. Số thu nội địa đang có xu hướng giảm dần 

trong các tháng gần đây61; đồng thời tốc độ tăng thu so với cùng kỳ năm 2020 

cũng giảm nhanh62, cho thấy nếu dịch bệnh không sớm được kiểm soát thì thu 

ngân sách có khả năng bị ảnh hưởng mạnh. Đầu tư công hiện là một trong yếu tố 

để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng giải ngân vẫn chậm tiến độ, 10 

tháng/2021 ước đạt giải ngân vốn đầu tư công bằng 55,8% kế hoạch năm 2021. 

Đối với CSTT, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang có xu hướng tăng cao ảnh 

hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN dự kiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ 

xấu tiềm ẩn cuối năm 2021 sẽ ở mức từ 7,1% - 7,7%, xấp xỉ 8%63. Ngoài ra, 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng chưa khả quan khi tăng trưởng kinh tế 9 tháng 

đầu năm 2021 chỉ chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước.  

Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của dịch bệnh lan rộng diễn biến 

phức tạp từ tháng 5/2021 đến nay làm trì trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong nền kinh tế khiến hụt thu NSNN và tăng tỷ lệ nợ xấu do nhiều doanh 

nghiệp làm ăn kém hiệu quả, phá sản, giải thể. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi 

thuế, phí, lệ phí trong thời gian qua cũng ảnh hưởng làm giảm số thu NSNN 

trong năm 2021. Đầu tư công giải ngân chậm có nguyên nhân từ các vướng mắc 

về mặt thủ tục, giải ngân vốn đầu tư công, dịch bùng phát và giá cả nguyên vật 

liệu tăng cao đột biến so với thời điểm đấu thầu. 

Ngoài ra, quy mô các gói hỗ trợ tài khóa tiền tệ của Việt Nam được đánh 

giá chỉ ở mức vừa phải so với các nước phát triển trên thế giới. Bộ Kế hoạch và 

đầu tư ước tính các gói hỗ trợ Covid trong năm 202164 là 10,45 tỷ USD, tương 

 
61 Tháng 4 thu được 115,6 nghìn tỷ đồng; tháng 5 thu được 85 nghìn tỷ đồng; tháng 6 thu được 80,5 nghìn tỷ 

đồng; tháng 7 thu được 114,4 nghìn tỷ đồng, nếu không kể 37 nghìn tỷ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh 

nghiệp kê khai và nộp theo quý, thì chỉ thu được 77,4 nghìn tỷ đồng (6,8% dự toán); tháng 8 thu được 63,2 nghìn 

tỷ đồng, giảm 14,2 nghìn tỷ đồng so với tháng 7 (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quý), tháng 9 

thu được 65.200 tỷ đồng. 
62 4 tháng đầu năm tăng 16%, đến tháng 6 chỉ tăng 10,5%, tháng 7 giảm 6,8% và tháng 8 giảm 19,8% so với 

cùng kỳ. 
63 https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/bao-dong-suc-khoe-ngan-hang-khi-no-xau-co-the-len-toi-8-339636.html 
64 Tính cả các khoản hỗ trợ qua các kênh khác như Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, các khoản miễn, giảm cước viễn 

thông, điện, nước, học phí. 
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đương 2,85% GDP năm 2020. Trong khi, theo Quỹ tiền tệ thế giới (tháng 

7/2021) tính đến hết quý 2/2021, thế giới đã cam kết chi 17.910 tỷ USD, tương 

đương 15,9% GDP toàn cầu năm 2020, trong đó khoảng 10.905 tỷ USD (9,7% 

GDP, chiếm 61% tổng các gói hỗ trợ) là các gói hỗ trợ tài khóa, còn lại 7.005 tỷ 

USD (6,2% GDP, chiếm 39%) là các giải pháp tiền tệ. Riêng Mỹ đã đưa ra các 

gói hỗ trợ với tổng giá trị khoảng 5.838 tỷ USD, tương đương khoảng 28% GDP 

của Mỹ năm 2020. Tại khu vực ASEAN, Thái Lan có quy mô gói hỗ trợ dịch 

bệnh tương đương 11,4% GDP, Malaysia khoảng 5,3% GDP. Nguyên nhân, Việt 

Nam là một quốc gia đang phát triển và tiềm lực về ngân sách có giới hạn cùng 

với thị trường tài chính - tiền tệ chưa theo kịp các nước phát triển trên thế giới.  

3. Các giải pháp về chính sách tài khóa – tiền tệ 

Thứ nhất, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế, chính 

trị, xã hội để có các phương án, chủ động phòng tránh, ứng phó đối với các tác 

động bất lợi do căng thẳng chính trị và đại dịch Covid-19 gây ra. Tiếp tục xây 

dựng và củng cố các nền tảng để đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, kết 

hợp hài hòa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu 

về tăng trưởng và kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp. 

Thứ hai, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thu NSNN theo hướng bao quát 

các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới phù hợp với thông 

lệ quốc tế, góp phần bảo đảm dự toán NSNN, trong bối cảnh một phần nguồn 

thu NSNN hiện nay sẽ bị giảm do các chính sách ưu đãi tài khóa được thực hiện 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do tác động của đại dịch 

Covid-19. Cần có các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện 

nay để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ đã đề ra. Chính sách 

tiền tệ cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong những lĩnh vực như chứng khoán, 

bất động sản, và dòng vốn chày vào trái phiếu doanh nghiệp từ hệ thống ngân 

hàng, tăng cường công tác quản trị rủi ro kiểm soát nợ xấu tăng cao đến cuối 

năm 2021.  

Thứ ba, Bộ Tài chính và NHNN cần tiếp tục phối hợp theo dõi sát diễn biến 

của nền kinh tế để ứng phó kịp thời với các cú sốc và triển khai các giải pháp hỗ 

trợ kinh tế phục hồi ngay khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát trong thời 

gian tới. Sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều phải được 
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xem xét kỹ lưỡng các kịch bản nhằm đạt được các mục tiêu vĩ mô và hạn chế tối 

đa các rủi ro tài khóa – tiền tệ đối với nền kinh tế.  

Thứ tư, mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021 vẫn cần 

cải thiện. Tuy nhiên, dư địa để mở rộng chính sách tài khóa hiện nay của Việt 

Nam không còn nhiều do thu NSNN tăng trưởng chậm lại. Trong khi chính sách 

tiền tệ đã nới lỏng hơn tương đối so với cùng kỳ năm 2020 và dư địa để giảm 

thêm lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng không khả 

thi trong thời gian đó. Do đó, ngoài các biện pháp về chính sách tài khóa và tiền 

tệ thì Chính phủ cần tập trung các giải pháp khác để hỗ trợ sản xuất kinh doanh 

như chính sách về thương mại, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong nền kinh 

tế, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ khác. 

Thứ năm, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với NHNN triển khai các gói hỗ 

trợ/cấp bù lãi suất cho một số ngành, lĩnh vực đặc thù, hỗ trợ khôi phục kinh tế 

theo hướng: Căn cứ vào khả năng cân đối của NSNN; NHNN chịu trách nhiệm 

hoàn toàn việc thẩm định, lựa chọn, quyết định cấp tín dụng cho khác hàng 

thuộc thẩm quyền theo luật định đối với các khoản vay được cấp bù lãi suất. 

NHNN đang dự kiến gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng tương đương quy mô dư 

nợ hơn 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, với lãi suất dự kiến 

3 - 4%/năm. 
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TRÁNH THUẾ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

CỦA CÔNG TY: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM 

 

Hoàng Thị Phương Anh65 

 Nguyễn Thị Thu Sang66 

 Vũ Minh Hà67 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt 

Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa tránh thuế, điều hành công ty ảnh 

hưởng đến trách nhiệm xã hội của 80 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng 

khoán TP.HCM trong giai đoạn 2012-2019. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 

cho thấy rằng tránh thuế công ty có tương quan cùng chiều với việc công bố 

thông tin có liên quan đến trách nhiệm xã hội của công ty. Tác giả tìm thấy bằng 

chứng cho thấy rằng các công ty với một hội đồng quản trị có các thành viên là 

người nước ngoài có xu hướng cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến CSR 

hơn. Bên cạnh đó thì một hội đồng quản trị có các thành viên có mối quan hệ gia 

đình với nhau thì có ảnh hưởng xấu đến trách nhiệm xã hội của công ty. Cuối 

cùng, nghiên cứu này chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy tác động của trách 

nhiệm xã hội đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Những phát hiện này có ý nghĩa quan 

trọng đối với những người sử dụng thị trường vốn và nhà hoạch định chính sách 

ở các nền kinh tế mới nổi. 

Từ khóa: Điều hành công ty, tránh thuế, trách nhiệm xã hội của công ty, CSR. 

TAX AVOIDANCE, CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE: EVIDENCE FROM 

This paper examines the relationship between tax avoidance, corporate 

governance, and corporate social responsibility (CSR) disclosure. Using a 

sample include 80 companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange during 

the period 2012-2019. The result show that tax avoidance has a significant and 

positive with corporate social responsibility (CSR) disclosure. Besides, we find 
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that the presence of foreign members, provide more CSR disclosure. In addition 

the presence of family member on the board of director has effect negative on 

CSR disclosure. Finally, this study doesn’t find evidence impact of CSR 

disclosures on stock returns… These findings have important implications for 

capital markets’ users and policymaker in emerging economies. 

Keywords: Tax avoidance; Corporate Social Responsibility; corporate 

governance 

1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển như hiện nay, các 

nhà đầu tư năng động ngày càng nhiều, và họ càng quan tâm đến các thông tin 

mà công ty công bố. Và có thể nói rằng trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) 

đang ngày càng thu hút được sự chú ý từ các nhà đầu tư và từ các bên liên quan 

khác do CSR có thể được sử dụng như là một thước đo để cải thiện hình ảnh của 

công ty. Báo cáo về CSR là một vấn đề mới nổi về tính minh bạch của công ty. 

Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu thông tin của một loạt các bên liên quan, việc 

công bố các thông tin liên quan đến CSR cung cấp cho các nhà quản lý có cơ hội 

xây dựng hình ảnh của công ty bởi việc thực hiện các hành động và các đóng 

góp của các công ty đối với sự phát triển kinh tế và xã hội một cách bền vững. 

Do báo cáo về các thông tin liên quan đến CSR bị ảnh hưởng bởi các quyết định, 

động cơ của người ra quyết định, nên có ý kiến cho rằng các đặc điểm có liên 

quan đến điều hành công ty có ảnh hưởng đáng kể đến việc công bố thông tin 

liên quan đến CSR (Chan và cộng sự, 2014; Haniffa & Cooke, 2005; Jo & 

Harjoto, 2011). Do đó, CSR và điều hành công ty có mối quan hệ với nhau 

(Chan và cộng sự, 2014; Jo & Harjoto 2011). Điều hành công ty đề cập đến hệ 

thống kiểm soát và cân bằng từ bên trong lẫn bên ngoài nhằm đảm bảo các công 

ty vừa có trách nhiệm với các bên liên quan vừa tiến hành hoạt động kinh doanh 

của mình theo cách có trách nhiệm với xã hội (Solomon, 2013). Bên cạnh đó, 

các nghiên cứu trước đây phần nào cho thấy tầm quan trọng của đặc điểm của 

hội đồng quản trị (HĐQT) đến điều hành công ty. Ví dụ, một số người cho rằng 

các thành viên HĐQT nước ngoài đóng vai trò là yếu tố quan trọng để chuyển 

đổi các thông lệ tốt nhất trong điều hành công ty và CSR (Iliev & Roth, 2018). 

Hơn nữa, sự hiện diện của các thành viên gia đình trong HĐQT ảnh hưởng đến 

quan điểm và cách thức vận hành của công ty liên quan đến điều hành và CSR 

(Bloom và cộng sự, 2012; Mullins & Schoar, 2016). 



311 
 

Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các tài liệu liên 

quan đến các lĩnh vực riêng biệt liên quan đến CSR và việc tham gia vào các 

hành động tránh thuế của công ty. Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã xem xét 

các lợi ích có liên quan đến CSR ở các nước phát triển, động cơ thúc đẩy việc 

thực hiện các hành động liên quan đến CSR vẫn chưa được khám phá ở các nền 

kinh tế mới nổi (Brooks và Oikonomou, 2018; Davis và cộng sự, 2016; Lin và 

cộng sự, 2017). Do đó, tác giả tiến hành nghiên cứu này nhằm mục đích cung 

cấp những hiểu biết mới về các khuyến khích và kết quả quả của việc thực hiện 

các hành động có liên quan đến CSR ở một thị trường mới nổi: đại diện là Việt 

Nam. 

Để giải quyết mục tiêu trên, tác giả tập trung trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu 

tiên, tránh thuế có tác động như thế nào đến CSR? Câu hỏi thứ hai, điều hành 

công ty có tác động như thế nào đến CSR? Cụ thể ở câu hỏi này, tác giả sẽ xem 

xét liệu một HĐQT có thành viên có mối quan hệ gia đình với nhau và có thành 

viên là người nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến CSR theo chiều hướng nào? 

2. Tổng quan các nghiên cứu 

2.1 Lý thuyết nền tảng 

Trách nhiệm xã hội của công ty (Corporate Social Responsibility – CSR) 

có thể được hiểu chung là đạo đức, ý thức trách nhiệm của công ty đối với cộng 

đồng và môi trường, nơi mà công ty hoạt động. Theo đó các công ty thực hiện 

hoạt động kinh doanh của mình theo hướng phát triển bền vững. Bên cạnh chú 

tâm vào thành quả kinh doanh thì công ty cũng phải quan tâm đến các bên liên 

quan khác. Có hai lý thuyết chính có thể góp phần giải thích cho mối quan hệ 

này là lý thuyết đại diện và lý thuyết các bên liên quan.  

2.1.1. Lý thuyết các bên liên quan  

Cha đẻ của lý thuyết các bên liên quan là Freeman, lý thuyết này lần đầu 

tiên được ông sử dụng trong cuốn sách: Strategic Management: A Stakeholder 

Approach xuất bản lần đầu tiên năm 1984. Lý thuyết các bên liên quan đề xuất ý 

tưởng rằng “một công ty chỉ có thể tồn tại nếu nó có khả năng đáp ứng nhu cầu 

các bên liên quan – những người có thể ảnh hưởng đáng kể đến phúc lợi của 

công ty”. Ở đây khái niệm "các bên liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hay 

nhóm người nào sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những hành động 

mà công ty thực hiện. Ngoài các cổ đông còn có các đối tượng khác có liên quan 

đến quá trình hoạt động của công ty bao gồm chính phủ, môi trường, khách 
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hàng, nhà cung cấp, nhân viên, chủ nợ. Theo lý thuyết này, từ góc nhìn đạo đức, 

công ty có nghĩa vụ phải đối xử công bằng giữa các bên liên quan. Trong trường 

hợp các bên liên quan xung đột lợi ích, công ty phải có nghĩa vụ đạt được sự cân 

bằng tối ưu giữa các bên liên quan. Từ góc nhìn quản trị, vai trò quan trọng của 

quản lý là để đánh giá tầm quan trọng, của việc đáp ứng nhu cầu của các bên 

liên quan để đạt được mục tiêu chiến lược của công ty. Do kỳ vọng và mối quan 

hệ quyền lực của các bên liên quan thì luôn thay đổi theo thời gian, nên tổ chức 

phải liên tục điều chỉnh các chiến lược điều hành và công bố thông tin để đáp 

ứng nhu cầu của các bên liên quan.  

McGuire và cộng sự (1988) [46] cho rằng “Các nghiên cứu trước về CSR 

đã định nghĩa vai trò của các bên liên quan trong việc tác động lên quyết định tổ 

chức”. Bên cạnh đó, theo Jensen (2001) [34], “các nhà quản lý nên đưa ra các 

nhận định về lợi ích của các bên liên quan trong một công ty/doanh nghiệp. Mặc 

dù, điều này có thể khó để các nhà quản lý xác định những sự đánh đổi cần thiết 

giữa lợi ích cạnh tranh của các bên liên quan khác nhau, các nhà quản lý được 

kỳ vọng làm cân bằng các lợi ích này bên trong lợi ích tốt nhất của tổ chức”. 

Lý thuyết này đã trở thành một trọng tâm quan trọng trong việc nghiên cứu 

đạo đức kinh doanh và là nền tảng để nghiên cứu và phát triển thêm trong các 

công trình nghiên cứu và xuất bản của nhiều học giả.  

Lý thuyết các bên liên quan đã được nhiều tác giả sử dụng để giải thích các 

mô hình trách nhiệm xã hội; các động lực của công ty liên quan đến việc thực 

hành trách nhiệm xã hội. Vì vậy, nghiên cứu này giả định các yếu tố trách nhiệm 

xã hội chính bao gồm trách nhiệm với người lao động, với sản phẩm, với cộng 

đồng và với môi trường đã có ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội 

của công ty. 

2.1.2.  Lý thuyết đại diện 

Lý thuyết đại diện (Agency Theory) có nguồn gốc từ một lý thuyết kinh tế, 

được phát triển bởi Alchian và Demsetz vào năm 1972 [2], và sau đó được 

Jensen và Meckling phát triển thêm vào năm 1976 [35]. Lý thuyết này nghiên 

cứu mối quan hệ giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Ở đây bên ủy quyền 

chính là chủ sở hữu công ty – cổ đông, trao quyền quản lý và đưa ra quyết định 

cho bên được ủy quyền - nhà quản lý. Việc ủy quyền này dẫn đến sự tách biệt 

giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, và do đó hình thành sự mâu thuẩn lợi ích. 

Sự mâu thuẩn này tạo ra một vấn đề gọi là vấn đề đại diện. Theo lý thuyết này, 

các nhà quản lý có thể sẽ đặt lợi ích của mình làm ưu tiên dẫn đến họ sẽ không 
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luôn hành động vì lợi ích của chủ sở hữu và trong một số trường hợp các nhà 

quản lý đưa ra quyết định mà chủ sở hữu phải gánh chịu chi phí. Chi phí này 

được gọi là chi phí đại diện. Theo đó các nhà quản lý của công ty có thể sử dụng 

các nguồn lực của công ty nhằm tăng sự giàu có cho riêng họ thay vì sử dụng 

các nguồn lực này để đầu tư phát triển vào các dự án khác tiềm năng hơn nhằm 

tăng cường hiệu quả tài chính cho công ty từ đó gia tăng sự giàu có của chủ sở 

hữu công ty. 

Với chức vụ của mình trong công ty, nhà quản lý được cho là luôn có xu 

hướng trục lợi và không đủ siêng năng trong công việc, có thể đang cố gắng tìm 

kiếm các lợi ích cá nhân cho mình chứ không phải cho công ty, nhưng các lợi 

ích mà nhà quản lý nhận được là từ chi phí mà công ty và cổ đông phải gánh 

chịu. Theo đó, các nhà quản lý cố gắng sử dụng các nguồn lực của công ty để 

tăng sự giàu có cho riêng bản thân họ thay vì đầu tư vào các dự án tiềm năng có 

thể cải thiện hiệu quả tài chính. Lý thuyết này đề xuất rằng các nguồn lực và các 

khoản đầu tư cho các hoạt động có liên quan đến trách nhiệm xã hội phải được 

chi một cách hiệu quả để cải thiện hiệu quả công ty của nhưng nó lại không giúp 

ích cho lợi ích của nhà quản lý. 

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây 

2.2.1. Tránh thuế và CSR 

CSR đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ cả công ty và giới học thuật. Các 

hoạt động liên quan đến CSR bao gồm bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nỗ 

lực của công ty nhằm tạo ra tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Các 

hoạt động này cũng tập trung vào các vấn đề điều hành của công ty, chẳng hạn 

như tính liêm chính, đạo đức, tính minh bạch và hoạt động hiệu quả của HĐQT. 

Cho đến bây giờ, trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

tránh thuế và điều hành công ty đến CSR được xem xét ở các thị trường vốn và 

khoảng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, không có sự đồng nhất trong kết quả 

giữa các nghiên cứu trước đây. Trong phần này, tác giả sẽ lược khảo các nghiên 

cứu theo từng quan điểm về tác động của tránh thuế và điều hành công ty đến 

CSR.  

Nghiên cứu của Hoi và cộng sự (2013) với mục đích là xem xét liệu CSR và 

tránh thuế liệu có mối quan hệ nào với nhau không. Nhóm tác giả này ước tính 

mô hình hồi quy sử dụng dữ liệu từ ba nguồn: dữ liệu kế toán tài chính từ cơ sở 

dữ liệu của Standard and Poor’s Compustat, dữ liệu về các hoạt động CSR từ cơ 
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sở dữ liệu xếp hạng xã hội của KLD gồm 2.620 công ty duy nhất với 11.006 

quan sát theo năm công ty trong giai đoạn 2003-2009. Bằng cách sử dụng 

phương pháp hồi quy OLS và Logit (Logistic regression), nhìn chung, kết quả 

cho thấy rằng các công ty có các hoạt động CSR thiếu trách nhiệm quá mức sẽ 

tích cực hơn trong việc tránh thuế, cho thấy sự tin cậy cho rằng CSR có thể được 

coi là một khía cạnh của văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc tránh thuế 

của doanh nghiệp. 

Ngược lại với kết quả từ nghiên cứu trên, nghiên cứu của Lanis & Richardson 

(2013) Với mục đích đặt ra của bài báo này là kiểm tra thực nghiệm lý thuyết về 

tính hợp pháp bằng cách so sánh các tiết lộ về CSR của các công ty bị cáo buộc 

tham gia vào các hành động tránh thuế với của các công ty không bị cáo buộc 

tham gia các hành động tránh thuế ở Úc. Một mẫu gồm 20 công ty Úc bị Cục 

thuế Úc cáo buộc tham gia vào các hoạt động tránh thuế trong giai đoạn 2001-

2006.  Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối liên hệ tích cực và có ý 

nghĩa thống kê giữa tránh thuế và việc công khai CSR. Một động cơ khác để 

công bố về CSR nhiều hơn là để gây ấn tượng với các bên liên quan. Có ý kiến 

cho rằng các nhà quản lý sử dụng công bố thông tin công ty và đánh giá của họ 

trong báo cáo tài chính như công cụ quản lý ấn tượng để tác động đến nhận thức 

và quyết định của các bên liên quan.  

Trong nghiên cứu của Laguir, Staglianò và Elbaz (2015) nhằm giải quyết câu 

hỏi sau: Các khía cạnh khác nhau của CSR có ảnh hưởng đến tính quyết liệt về 

thuế của một doanh nghiệp không? Đặc biệt hơn, nghiên cứu xem xét liệu mối 

quan hệ giữa CSR và tính quyết liệt về thuế của công ty có phụ thuộc vào các 

khía cạnh của CSR hay không. Sử dụng mẫu gồm 24 công ty Pháp trong khoảng 

thời gian từ năm 2003-2011. Kết quả chỉ ra rằng mức độ quyết liệt về thuế của 

một công ty phụ thuộc vào bản chất của các hoạt động có liên quan đến CSR mà 

doanh nghiệp tham gia. Cụ thể hơn, mức độ CSR càng cao thì mức độ gây hấn 

về thuế càng thấp và ngược lại. Những phát hiện này mở rộng các tài liệu trước 

đây cho thấy rằng các công ty tham gia nhiều hơn vào các hoạt động CSR sẽ trả 

phần thuế doanh nghiệp thấp hơn thực tế mà họ phải nộp. Hơn nữa, các công ty 

tham gia vào các hoạt động CSR liên quan đến hành vi kinh doanh có nhiều khả 

năng tham gia vào các hoạt động quyết liệt về thuế hơn. 

Phù hợp với các quan điểm nói trên, một nghiên cứu khác của Davis và cộng sự 

(2016), đặt ra vấn đề nghiên cứu liệu CSR có làm cho công ty phải nộp thuế 
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nhiều hơn hay không? Để điều tra câu hỏi này, nhóm tác giả xem xét mối quan 

hệ giữa các thước đo CSR và cả việc nộp thuế doanh nghiệp và hoạt động vận 

động hành lang thuế. Sử dụng một mẫu gồm 407 công ty tại thị tường Mỹ và sử 

dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) và mô hình hồi quy 

đồng thời SEM, kết quả cho thấy các công ty có trách nhiệm với xã hội nhiều 

hơn dường như đóng thuế ít hơn các công ty khác.  

Giả thuyết 1: Công ty tham gia vào các hành động tránh thuế càng cao thì trách 

nhiệm xã hội của công ty càng cao. 

2.2.2. Điều hành công ty và CSR 

2.2.2.1. Thành viên gia đình trong HĐQT và CSR 

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng sự hiện diện của các thành viên gia đình 

trong HĐQT có liên quan đến những khác biệt giữa các công ty gia đình và các 

công ty khác (Bloom và cộng sự, 2012). Do đó các thành viên gia đình dường 

như ảnh hưởng đến triết lý kinh doanh và quan điểm điều hành của công ty.  

Theo nghiên cứu của Dyer & Whetten (2006) được thực hiện để so sánh hiệu 

quả hoạt động của các công ty gia đình và các công ty khác trong S&P 500 có 

trách nhiệm với xã hội bằng cách sử dụng dữ liệu từ năm 1991 đến năm 2000 

của 261 công ty (202 công ty không gia đình và 59 công ty gia đình) được niêm 

yết trên S&P 500. Bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định T-test, kết quả 

nghiên cứu ủng hộ luận điểm rằng các công ty có thành viên gia đình trong 

HĐQT có nhiều khả năng trở thành các tổ chức có trách nhiệm với xã hội hơn. 

Nghiên cứu cho rằng điều này có thể một phần là các công ty dạng này xem hình 

ảnh và danh tiếng của họ gắn bó chặt chẽ với công ty mà họ sở hữu, và do đó sẽ 

không muốn làm tổn hại đến danh tiếng đó thông qua các hành động vô trách 

nhiệm từ phía công ty.  

Ngược lại nghiên cứu của Campopiano & De Massis (2015) phát hiện rằng so 

với các công ty khác, các công ty có thành viên gia đình trong HĐQT phổ biến 

nhiều báo cáo CSR hơn, nhưng ít tuân thủ các tiêu chuẩn CSR hơn.  

Nghiên cứu của Mullins & Schoar (2016) sử dụng dữ liệu từ khảo sát của 823 

CEO từ 22 thị trường mới nổi: 11 nước ở Châu Mỹ Latinh, 6 nước ở Châu Phi 

và phần còn lại ở Châu Á; và được tiến hành trong nửa đầu năm 2007, và nhận 

thấy rằng các công ty với các thành viên trong HĐQT và CEO là thành viên gia 

đình nhiều hơn thì thể hiện sự tập trung vào các bên liên quan nhiều hơn và cảm 
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thấy có trách nhiệm hơn với nhân viên và ngân hàng hơn so với các công ty 

khác. Họ cũng nhận thấy rằng các CEO là người có quan hệ gia đình với các 

thành viên khác trong HĐQT thường bắt chước cách tiếp cận của người sáng lập 

và vẫn thường hỏi ý kiến người sáng lập về các quyết định quan trọng, điều này 

có thể phản ánh rằng họ không có sự nhạy bén trong kinh doanh như các CEO 

chuyên nghiệp hoặc người sáng lập. Do vậy, những CEO này dường như bị hạn 

chế đáng kể, vì người sáng lập dường như giữ quyền kiểm soát nhiều quyết định 

quản lý lớn và cũng hạn chế quyền lực trên thực tế của CEO.  

Trong nghiên cứu Labelle, Hafsi, Francoeur, & Amar (2018) nhằm xem xét sự 

tham gia của các công ty gia đình vào CSR. Trước tiên, nhóm tác giả so sánh 

thành quả hoạt động xã hội của công ty gia đình với các công ty khác. Sau đó, 

theo bằng chứng gần đây về sự không đồng nhất của các công ty gia đình, nhóm 

tác giả tiến hành xem xét hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến CSR trong các công ty 

gia đình: mức độ gia đình kiểm soát và định hướng quản trị của quốc gia mà họ 

hoạt động. Mẫu ban đầu của của bài nghiên cứu bao gồm tất cả các công ty được 

SiriPro xếp hạng CSR vào năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các 

công ty gia đình thể hiện CSR thấp hơn các công ty khác. 

Giả thuyết 2: Sự hiện diện của các thành viên gia đình trong HĐQT làm giảm 

công bố thông tin về CSR. 

2.2.2.2. Thành viên nước ngoài trong HĐQT và CSR 

Trong nghiên cứu của Oh và cộng sự (2011) xem xét tác động của quyền sở hữu 

đối với CSR. Sử dụng một mẫu gồm 118 các công ty lớn của Hàn Quốc được 

niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, nghiên cứu đề xuất giả 

thuyết rằng các loại cổ đông khác nhau sẽ có những động lực khác nhau đối với 

sự tham gia vào CSR của công ty. Nhóm tác giả này đã chia nhỏ quyền sở hữu 

thành các nhóm cổ đông khác nhau: chủ sở hữu tổ chức, quản lý và nước ngoài. 

Áp dụng phương pháp hồi quy OLS để kiểm định mối quan hệ giữa CSR và cấu 

trúc sở hữu của công ty. Kết quả cho thấy mối quan hệ tích cực, đáng kể giữa 

xếp hạng CSR và quyền sở hữu của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.  

Nghiên cứu của Masulis, Wang & Xie (2012) với mục tiêu nghiên cứu xem liệu 

sự xuất hiện của các thành viên nước ngoài trong HĐQT và thành quả hoạt động 

của công ty. Nhóm tác giả nhận thấy rằng các thành viên nước ngoài dường như 

quen thuộc với cấu trúc báo cáo tài chính của nhiều thị trường khác nhau và sở 
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hữu nguồn vốn xã hội và mối quan hệ với các bên liên quan chính, họ cho phép 

các công ty mở rộng sang các thị trường mới, một thị tường mục tiêu mà công ty 

hướng đến để tăng thị phần. Dựa trên tập dữ liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu 

IRRC (hiện tại là RiskMetrics) Directors, bao gồm các công ty trong chỉ số S&P 

500 tại thị trường Mỹ trong giai đoạn từ 1998-2006 và kiểm định giả thuyết 

bằng phương pháp hồi quy OLS họ lập luận rằng bởi vì sự khác biệt về văn hóa, 

cho nên sự hiện diện của người nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

phát sinh các quan điểm mới mẻ, độc đáo trong các cuộc họp HĐQT, đặc biệt là 

về nhu cầu liên quan đến việc cung cấp thông tin của các bên liên quan và các 

thông tin có liên quan đến CSR. Do đó, các công ty có thành viên nước ngoài sẽ 

tham gia nhiều hơn vào CSR. 

Nghiên cứu của Fuente, García-Sanchez và Lozano (2017) tiến hành phân tích 

một mẫu gồm 98 công ty phi tài chính của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2004-

2010. Mục đích của bài ngiên cứu này là phân tích vai trò của ban giám đốc liên 

quan đến việc tiết lộ thông tin có trách nhiệm với xã hội. Bằng cách sử dụng 

phương pháp hồi quy OLS và phương pháp hồi quy Tobit, nghiên cứu nhận thấy 

mối quan hệ tích cực giữa tính minh bạch bền vững và sự hiện diện của các 

thành viên HĐQT không điều hành trong công ty, cũng như sự đa dạng của 

HĐQT (đặc biệt liên quan đến sự hiện diện của các thành viên HĐQT là nữ). 

Kết quả này cho thấy sự minh bạch của công ty liên quan đến tính bền vững có 

liên quan trực tiếp đến tính độc lập và đa dạng của các giám đốc và sự chuyên 

môn hóa các chức năng thông qua việc thành lập một ủy ban CSR cụ thể. Tuy 

nhiên không tìm thấy mối quan hệ nào giữa tỷ lệ thành viên HĐQT là người 

nước ngoài và CSR.  

Giả thuyết 3: Sự hiện diện của các thành viên nước ngoài trong HĐQT góp 

phần gia tăng việc công bố thông tin liên quan đến CSR. 

2.2.3. CSR và tỷ suất sinh lợi (TSSL) cổ phiếu 

Nghiên cứu Limkriangkrai, Koh và Durand (2017). Dựa trên dữ liệu tại thị 

trường vốn Úc, được thu thập từ Cơ sở dữ liệu SIRCA Share Price and Price 

Relative (SPPR) trong giai đoạn 2009-2014. Nghiên cứu này điều tra các tác 

động độc lập của môi trường (E), xã hội (S), điều hành công ty (G) và chỉ số 

CSR đối với TSSL cổ phiếu. Họ chủ yếu gợi ý rằng CSR thể hiện sự đa dạng 

hóa nguồn lực công ty quá tốn kém. Nói cách khác, với chi phí trên giá trị của cổ 
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đông, các nhà quản lý tham gia vào các hoạt động CSR hy sinh các khoản đầu tư 

khác có lợi hơn cho công ty. Do đó, thể hiện một sự đối lập giữa CSR và TSSL 

cổ phiếu.  

Trong nghiên cứu của Garcia, Mendes-Da-Silva và Orsato (2017) cũng chỉ ra 

rằng CSR có liên quan tích cực với khả năng sinh lời. Với mối quan tâm ngày 

càng tăng đối với CSR trên toàn cầu, nghiên cứu này xem TSSL cổ phiếu của 

một công ty có liên quan đến hoạt động môi trường, xã hội và quản trị hay 

không. Xem xét các công ty từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi 

(các nước BRICS) các tác giả tiến hành việc phân tích CSR trong các ngành 

nhạy cảm (tức là những ngành phải tuân theo có nhiều khả năng gây ra thiệt hại 

cho xã hội và môi trường). Dựa trên tập dữ liệu từ 365 công ty niêm yết được 

chọn từ BRICS từ năm 2010 đến năm 2012. Bằng cách tiến hành chạy mô hình 

hồi quy OLS, kết quả cho thấy rằng các công ty trong các ngành nhạy cảm cho 

thấy tác động của việc công bố thông tin về CSR có ảnh hưởng tích cực đến 

TSSL cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu này cho thấy mức độ minh bạch cao hơn về 

CSR sẽ làm giảm sự bất cân xứng thông tin với công chúng, do đó tăng mức độ 

tin cậy của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro, từ đó gia tăng TSSL cổ phiếu 

Giả thuyết 4: Mức độ công bố thông tin liên quan đến CSR càng nhiều thì TSSL 

cổ phiếu càng cao. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Dữ liệu và sự lựa chọn mẫu 

Dữ liệu của bài nghiên cứu được tác giả thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo 

thường niên và báo cáo quản trị của các công ty được niêm yết trên Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2012-2019. 

Ngoài ra các dữ liệu về khối lượng giao dịch và TSSL cổ phiếu được tác giả thu 

thập từ các trang chuyên về chứng khoán như Vietstock.vn, cafef.vn… Trong 

quá trình thu thập dữ liệu, tác giả tiến hành loại bỏ các công ty hoạt động trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán cũng như các công ty 

thiếu dữ liệu liên tục trong giai đoạn nghiên cứu để đảm bảo tính hợp lí, thống 

nhất của bài nghiên cứu. 

Sau đó khi sàng lọc, tác giả thu thập hoàn tất bộ dữ liệu gồm 80 công ty được 

niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với 

640 quan sát.  
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3.2 Phương pháp nghiên cứu 

3.2.2 Mô hình nghiên cứu  

Mục tiêu nghiên cứu thứ nhất: xem xét tác động của tránh thuế và điều hành 

công ty đến CSR. 

Mô hình nghiên cứu: 

CSRi,t =  α + β1 ETRi,t + β2 FAMILYi,t + β3 FOREIGNi,t + β4 SIZEi,t + β5 

PROFITi,t + β6 LEVi,t + β7 CAXTAi,t + β8 YearFixedEffectt + β9 

IndustryFixedEffecti + εi,t  (1) 

Trong đó CSR là trách nhiệm xã hội được đo lường bằng điểm số công bố thông 

tin liên quan đến trách nhiệm xã hội của công ty bao gồm bốn nhóm tiêu chí sau: 

môi trường (ENV), nhân viên (EMP), cộng đồng (COM) và sản phẩm (PRD). 

Dựa trên bài nghiên cứu của tác giả Rouf (2011) [54] điểm số CSR được tác giả 

xác định bằng tổng điểm của hai mươi tiêu chí liên quan đến CSR được chia làm 

bốn nhóm nhỏ như đã đề cập ở trên đó là là môi trường, nhân viên, cộng đồng 

và sản phẩm. Điểm số này phản ánh thành quả kinh doanh, cũng như các cam 

kết và hiệu quả hoạt động của công ty đối với trách nhiệm xã hội. 

Sau khi thu thập các thông tin để xác định điểm số CSR từ báo cáo thường niên 

hoặc cổng thông tin điện tử của công ty, tác giả tiến hành chấm điểm từng tiêu 

chí được liệt kê ở trên. Nếu công ty có công bố thông tin về tiêu chí đó trong báo 

cáo, tiêu chí sẽ được chấm điểm là 1, ngược lại sẽ là 0. Công thức tính điểm số 

CSR dựa trên các nhóm tiêu chí theo như nghiên cứu của Rouf (2011) như sau: 

 

Trong đó:  dj: bằng 1 nếu thỏa mãn tiêu chí j, ngược lại bằng 0; 

n là điểm số tối đa mà công ty có thể đạt được trong nhóm. 

Bảng 1: Các tiêu chí để tính CSR 

Nhóm Tiêu chí 

Nghiên cứu 

thực 

nghiệm 

Nhóm 

môi 

trường 

Thông tin khí thải 

Rouf (2011) 
Thông tin xả nước 

Thông tin xử lý chất thải rắn 

Chính sách môi trường/mối quan tâm của công ty đối 
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với môi trường 

Lắp đặt nhà máy xử lý nước thải 

Chiến dịch chống xả rác và bảo tồn 

Chương trình cải tạo đất và trồng rừng 

Nhóm 

nhân 

viên 

Phát triển nguồn nhân lực 

An toàn của nhân viên 

Giảm hoặc loại bỏ các chất ô nhiễm, chất kích thích 

hoặc các mối nguy hiểm trong môi trường làm việc 

Thông tin về mối quan hệ của công ty/quản lý với 

nhân viên nhằm nỗ lực cải thiện sự hài lòng trong 

công việc và động lực của nhân viên 

Cung cấp thông tin về sự ổn định của nhân viên đối 

với công việc trong trương lai 

Nhóm 

cộng 

đồng 

Quyên góp cho các tổ chức từ thiện 

Quan hệ với người dân địa phương 

Thành lập tổ chức giáo dục 

Cơ sở y tế 

Nhóm 

sản 

phẩm 

Thông tin về các sản phẩm của công ty; 

Thông tin về các dự án nghiên cứu do công ty thiết 

lập để cải thiện sản phẩm của mình; 

Cung cấp thông tin về sự an toàn của sản phẩm của 

công ty 

Thông tin về chất lượng sản phẩm của công ty được 

phản ánh trong các giải thưởng nhận được 

Tránh thế (ETR): Phù hợp với các nghiên cứu trước đây, thuế suất hiệu quả 

(ETR) được sử dụng để đo lường việc tránh thuế (Dyreng và cộng sự, 2010; 

Hope và cộng sự, 2013; Laguir và cộng sự, 2015). ETR thường được sử dụng 

như một đại diện tốt để đánh giá tránh thuế trong nghiên cứu học thuật (Hoi và 

cộng sự, 2013; Hope và cộng sự, 2013; Laguir và cộng sự, 2015; Lanis & 

Richardson, 2013). Các nghiên cứu trước đây đã đưa ra các cách khác nhau để 

xác định ETR, sự khác nhau giữa các cách này chỉ nằm ở mẫu số. ETR bằng chi 

phí thuế thu nhập công ty hiện hành chia cho tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(Chen và cộng sự, 2008; Robinson, Kises, & Weaver, 2010; Wilson, 2009). 

Trong bài nghiên cứu này ETR cũng được tính toán theo công thức trên. Và các 

số liệu dùng để tính toán ETR là thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thu 

nhập trước thuế được thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của 

công ty. Tỷ lệ này có thể phần nào cho thấy mức độ tránh thuế của công ty. 

Mục tiêu nghiên cứu thứ hai: xem xét tác động của CSR đến TSSL cổ phiếu. 

Mô hình nghiên cứu: 
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STOKRETi,t = α + β1 CSRi,t + β2 GROWTHi,t + β3 LOGTVi,t + β4 SIZEi,t + β5 

PROFITi,t + β6 LEVi,t + β7 CAXTAi,t + β8 FAMILYi,t + β9 FOREIGNi,t + β10 ETR 

+ β11 YearFixedEffectt + β12 IndustryFixedEffectt + εi,t (2) 

Cả 2 mô hình nghiên cứu này tác giả kế thừa từ bài nghiên cứu của tác giả 

Abdelfattah và Aboud (2020). 

Để thực hiện kiểm định 2 mô hình này, tác giả sử dụng các phương pháp hồi quy 

như hồi quy gộp (Pooled-OLS), mô hình hiệu ứng cố định (Fixed-Effects), mô 

hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random-Effects) để tiến hành chạy mô hình nghiên 

cứu, sau đó tiếp tục thực hiện các kiểm định Larange-test và kiểm định 

Hausman-test để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Tiếp theo kiểm định các 

khuyết tật tồn tại trong mô hình như: hiện tượng đa cộng tuyến thông qua phân 

tích hệ số phóng đại phương sai, hiện tượng phương sai thay đổi thông qua sử 

dụng kiểm định Wald-test, Breusch and Pagan Lagrangian test, và cuối cùng là 

kiểm định Wooldridge-test để kiểm tra xem mô hình hồi quy có xuất hiện hiện 

tượng tự tương quan hay không.  

Ngoài ra mô hình hồi quy Tobit (mô hình hồi quy bị kiểm duyệt (censored 

regression model)) cũng được sử dụng trong mô hình (1). Theo như Foste và 

Kalenkoski (2013) cho rằng để ước tính mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ 

thuộc và biến độc lập thì chúng ta có thể sử dụng mô hình OLS hoặc mô hình 

tobit thì đều cho kết quả là như nhau. Tuy nhiên, khi biến phụ thuộc có giá trị 

bằng hoặc cao hơn/thấp hơn một ngưỡng nào đó thì chúng ta không thể sử dụng 

OLS được bởi vì uớc lượng OLS sẽ chệch và không vững do không đáp ứng 

được điều kiện E (u) = 0 . Vì vậy, cách tốt nhất để ước lượng mô hình là sử dụng 

hồi qui TOBIT với phương pháp ước lượng maximum likelihood (MLE). Do đó, 

trong mô hình 1, do biến phụ thuộc là biến CSR sẽ nhận giá trị lớn nhất là 1 nêú 

1 công cty có xuất hiện đầy đủ các tiêu chí khi đánh giá trách nhiệm xã hội, vì 

thế việc sử dụng mô hình Tobit là phù hợp cho mô hình này. 

Bảng 2: Tổng hợp các biến trong mô hình 

Biến Tên biến Cách tính 
Nghiên cứu 

thực nghiệm 

CSR 

Trách 

nhiệm xã 

hội của 

công ty 
 

Rouf (2011) 
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STOKRET 
TSSL cổ 

phiếu 

Log (TSSL trung bình trong 12 

tháng) 

Amihud, 2002; 

Daske và cộng 

sự, 2008 

ETR 
Thuế suất 

hiệu quả  

Khaoula và 

Moez (2019) 

FAMILY 

Thành viên 

gia đình 

trong 

HĐQT 

Bằng 1 nếu có các thành viên gia 

đình trong HĐQT, ngược lại 

bằng 0 

Abdelfattah và 

Aboud (2020) 

FOREIGN 

Thành viên 

là người 

nước ngoài 

trong 

HĐQT 

Bằng 1 nếu có các thành viên là 

người nước ngoài trong HĐQT, 

ngược lại bằng 0 

Abdelfattah và 

Aboud (2020) 

GROWTH 
Tốc độ 

tăng trưởng  

Khaoula và 

Moez (2019) 

LOGTV 
Khối lượng 

giao dịch 

Log (khối lượng giao dịch trung 

bình năm) 

Abdelfattah và 

Aboud (2020) 

SIZE 
Quy mô 

công ty 
Log (tổng tài sản) 

Laguir (2015); 

Davis và cộng 

sự (2016) 

PROFIT 

Tỷ số khả 

năng sinh 

lợi  

Abdelfattah và 

Aboud (2020) 

LEV 
Đòn bẩy tài 

chính  

Hahn và cộng 

sự (2016) 

CAXTA 
Tỷ lệ chi 

tiêu vốn 

 
Tổng chi tiêu vốn = Δ PP & E + 

Khấu hao hiện tại. (Trong đó 

ΔPP&E là thay đổi trong bất 

động sản, nhà máy và thiết bị) 

Abdelfattah và 

Aboud (2020); 

Li và cộng sự 

(2018); 

Muraleetharan 

(2019) 

INDUSTR

Y 
Ngành 

Bằng 1 nếu công ty hoạt động 

trong các ngành nhạy cảm với 

môi trường (ví dụ: thăm dò dầu 

khí, hóa chất, thép và các ngành 

kim loại khác, cung cấp và phân 

phối điện, khí đốt và nước), và 

ngược lại bằng 0 

Lin, và cộng 

sự (2017) 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Mối quan hệ giữa tránh thuế, điều hành công ty và CSR 
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Bảng 3: Mối quan hệ giữa tránh thuế và điều hành công ty đến CSR 

Biến 
Mô hình 1 

GLS 

Mô hình 1 

Hồi quy Tobit 

ETR 
-0.1019 ** 

(0.019) 

-0.1768 * 

(0.061) 

BTD   

FAMILY 
-0.0124 

(0.309) 

-0.0125 

(0.393) 

FOREIGN 
0.0059 

(0.544) 

0.0439 *** 

(0.002) 

SIZE 
0.0685 *** 

(0.000) 

0.0861 *** 

(0.000) 

PROFIT 
0.0323 

(0.314) 

0.1383 ** 

(0.011) 

LEV 
-0.0897 *** 

(0.001) 

-0.2266 *** 

(0.000) 

CAXTA 
-0.0002 

(0.975) 

0.0461 

(0.273) 

Constant 
-0.6388 *** 

(0.0000) 

-0.8211 *** 

(0.000) 

Số quan sát 640 640 

F-test 849.21 ***(0.0000): Chọn mô hình FE 

LM test 583.71 ***(0.0000): chọn mô hình RE 

Hausman test 27.87 ** (0.0148) : Chọn mô hình FE 

Modified Wald Test 
4848.51 *** (0.0000): Mô hình bị tự tương 

quan,  chọn mô hình GLS để giải quyết 

Wooldridge test 

149.375 *** (0.0000): mô hình bị phương 

sai thay đổi, chọn mô hình GLS để giải 

quyết 

*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1 (trong ngoặc là giá trị p-value). 

Nguồn: tác giả tự. tính toán 

Tác giả sử dụng mô hình hồi quy (1) để kiểm định 3 giả thuyết đầu. Kết quả của 

hồi quy GLS được sử dụng để kiểm định các giả thuyết H1, H2 và H3. Tuy 

nhiên do biến CSR có thể bị ngưỡng, do đó, chúng tôi kiểm định thêm bằng mô 

hình Tobit. 

Kết quả được trình bày trong Bảng 3. Phù hợp với giả thuyết H1, hệ số ETR là 

âm và có ý nghĩa ở mức 5% (β1 = -0,1019) cho cả mô hình GLS và mô hình 

tobit, cho thấy rằng một công ty tránh thuế có xu hướng tăng cường công bố 

thông tin liên quan đến CSR của mình. Kết quả hồi quy từ một bài nghiên cứu 

của Davis và cộng sự (2016) cho thấy kết quả đồng nhất. Cụ thể, hệ số CSR là -
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0,003, kết quả này cho thấy rằng chỉ số CSR tăng một đơn vị có liên quan đến 

việc giảm 0,3 điểm phần trăm trong ETR. Bên cạnh đó, nghiên cứu của 

Abdelfattah và Aboud (2020) cũng đưa ra kết quả tương tự, kết quả hồi quy cho 

thấy hệ số ETR cũng mang dấu âm (-0,071).  

Theo Armstrong và cộng sự (2015), tránh thuế là một trong nhiều cơ hội đầu tư 

rủi ro cao, có sẵn cho ban lãnh đạo liên quan đến dòng tiền kỳ vọng. Do đó, các 

nhà quản lý cố gắng để có thể giảm số thuế phải nộp nhằm tăng cường sự tham 

gia của họ vào các hoạt động liên quan đến CSR, và do đó, phát triển một nhận 

thức tốt của công chúng và giới truyền thông đối với hành vi đạo đức của họ 

(Laguir và cộng sự, 2015; Lin và cộng sự, 2017; Wilson, 2009). Những phát 

hiện này cũng ủng hộ quan điểm giảm thiểu rủi ro nếu động cơ chính của việc 

công bố CSR là để quản lý rủi ro (Bebbington và cộng sự, 2008; Lanis & 

Richardson, 2013). Những phát hiện này cũng ngụ ý rằng, CSR được coi là một 

hạn chế và việc tham gia vào các chiến lược tránh thuế được coi là quan trọng để 

tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông (Huseynov & Klamm, 2012; Sikka, 2010). 

Từ kết quả nghiên cứu chúng ta thấy rằng sự hiện diện của thành viên gia đình 

và người nước ngoài trong HĐQT dường như không có tác động đến CSR trong 

mô hình GLS, tuy nhiên trong mô hình Tobit thì người ngưỡ ngoài trong hội 

đồng quản trị có tác động tích cực đến CSR. Kết quả nghiên cứu này thì phù hợp 

với các nghiên cứu trước đây như Oh và cộng sự (2011); Masulis và cộng sự 

(2012). 

Đối với các biến kiểm soát, Bảng 3 chỉ ra rằng các công ty lớn hơn cung cấp 

thông tin về CSR chất lượng cao hơn, so với các công ty nhỏ hơn; suy luận này 

dựa trên phát hiện rằng hệ số của SIZE là dương và có ý nghĩa ở các mức 1%. 

Và các công ty có xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn thì có khả 

nâng cao ít công bố các thông tin liên quan đến CSR. Cụ thể hệ số của biến LEV 

là âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Hai biến còn lại là PROFIT và CAXTA 

không có ý nghĩa thống kê. 
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4.2. Mối quan hệ giữa CSR và TSLL cổ phiếu 

Bảng 4: Ảnh hưởng của việc công bố thông tin liên quan đến CSR đến 

TSSL cổ phiếu 

Biến 
(1) 

OLS 

CSR 
0.1121 

(0.392) 

GROWTH 
-0.0279 

(0.312) 

LOGTV 
0.0591 *** 

(0.002) 

SIZE 
-0.1293 *** 

(0.000) 

PROFIT 
0.1638 

(0.298) 

LEV 
0.0925 *** 

(0,002) 

CAXTA 
0.0113 

(0.230) 

FAMILY 
-0.0146 

(0.614) 

FOREIGN 
-0.0479 

(0.137) 

ETR 
0.0721 

(0.749) 

Constant 1.8325 *** 

(0.0000) 

Số quan sát 640 

Breusch-Pagan 

test  

7.67 ***(0.0056): Mô hình bị tự tương quan,  chọn 

mô hình GLS để giải quyết 

Wooldridge 

test 

0.410 (0.5240): mô hình bị phương sai thay đổi, chọn 

mô hình GLS để giải quyết 

*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1 (số liệ trong ngoặc là giá trị p-value) 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp  

Trong giả thuyết H4, tác giả kỳ vọng mối quan hệ tích cực giữa TSSL cổ phiếu 

và việc công bố thông tin CSR. Để kiểm định giả thuyết H4, tác giả thực hiện 

ước lượng mô hình hồi quy (2) được trình bày trong mục 3.2. Kết quả hồi quy 

OLS được trình bày trong Bảng 4. Từ kết quả này tác giả nhận thấy rằng dường 

như việc công ty công bố thông tin liên quan đến CSR không có tác động đến 

TSSL cổ phiếu. Kết quả nhận được từ chạy mô hình hồi quy này đã bác bỏ giả 
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thuyết H4 mà tác giả đã đặt ra trong phần này. Ngược lại Abdelfattah và Aboud 

(2020) cho chúng ta thấy CSR có tác động tốt đến TSSL cổ phiếu. Cụ thể hệ số 

CSR là 0,169. Con số này cho thấy rằng nếu công ty có CSR càng cao thì TSSL 

cổ phiếu càng cao.  

Đối với các biến kiểm soát, Bảng 4 cho thấy hệ số LOGTV và LEV là dương và 

có ý nghĩa thống kê, cho thấy khối lượng giao dịch và mức độ sử dụng nợ càng 

cao thì TSSL cổ phiếu càng cao. Bên cạnh đó hệ số biến SIZE nhỏ hơn không và 

có ý nhĩa thống kê (-0,1293), điều này hàm ý rằng quy mô công ty càng lớn thì 

TSSL cổ phiếu càng giảm. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.  

5. Kết quả nghiên cứu 

Bài nghiên cứu được tác giả thực hiện với mục đích chính là xem xét tác động 

của tránh thuế và điều hành công ty đến CSR. Cụ thể hơn, nghiên cứu này điều 

tra tác động của việc tránh thuế và sự hiện diện của các thành viên gia đình hoặc 

thành viên là người nước ngoài trong HĐQT của các công ty niêm yết tại Việt 

Nam, là hai chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị công ty, ảnh hưởng đến CSR như 

thế nào. Mặc dù các tài liệu về CSR đã nhấn mạnh đến các thông lệ CSR và 

quản trị công ty trong thập kỷ qua, tác động của chính sách thuế thu nhập doanh 

nghiệp và hai chỉ số điều hành công ty còn tương đối ít được nghiên cứu ở các 

thị trường mới nổi. Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành xem xét liệu CSR có thể 

dẫn đến kết quả tốt cho công ty hay không, được đo lường bằng TSSL cổ phiếu. 

Các kết quả chính của tác giả chứng minh rằng khả năng tránh thuế càng cao thì 

mức độ công bố CSR của một công ty càng cao. Những phát hiện này cho thấy 

rằng hành vi thuế của một công ty không nhất thiết phải phù hợp với CSR của 

nó. Nói cách khác, các công ty tham gia vào hoạt động tránh thuế có khả năng 

tăng cường công bố CSR để giảm bớt mối lo ngại tiềm ẩn của công chúng và 

cho thấy rằng họ đang đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng. Do đó, phát hiện của tác 

giả củng cố tầm quan trọng của đề xuất quản trị rủi ro như một động cơ giải 

thích đằng sau CSR. 

Những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng trong nhận thức của công chúng 

và đặc biệt là các bên liên quan về CSR như một yếu tố quan trọng của CSR. 

Tác giả cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự hiện diện của các 

thành viên gia đình hoặc thành viên là người nước ngoài trong HĐQT của các 

công ty niêm yết tại Việt Nam dường như không có tác động đến việc công bố 
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thông tin có liên quan đến CSR. Cuối cùng, kết quả của tác giả chỉ ra rằng TSSL 

cổ phiếu và việc công bố thông tin liên quan đến CSR dường như không có tác 

động lẫn nhau. 
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MỘT SỐ KIẾN GIẢI VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU GIÁ  

TÀI SẢN VÀ KIẾN NGHỊ 

ThS Trương Trọng Hiểu 

TS Châu Thị Khánh Vân 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM 

Tóm tắt 

Mục đích của việc sử dụng phương thức đấu giá trong mua bán là có được giá 

cao nhất cho tài sản mua bán. Tuy nhiên, việc từ chối tiếp tục thực hiện hợp 

đồng mua tài sản trúng đấu giá đã phát lộ những rủi ro khác. Từ những tiếp cận 

về bản chất của mối quan hệ đấu giá tài sản, bài viết phân tích quy định pháp 

luật có liên quan và kiến giải biện pháp thúc đẩy quá trình bán đấu giá hiệu quả 

và thành công.  

Từ khóa: Đấu giá, giá đấu giá, định giá tài sản, tiền đặt trước, vi phạm hợp 

đồng, chế tài. 

1. Dẫn nhập  

  Trước đây, các vấn đề về đấu giá nói chung và giá trúng đấu giá nói riêng 

thường là vấn đề về giá trúng đấu giá thấp hơn giá thị trường, mà nguyên nhân 

của nó xuất phát từ việc một số người mua thông đồng, cạnh tranh không lành 

mạnh. Tuy nhiên, thực tế đấu giá có thể có những biểu hiện ngược lại, đó là giá 

trúng đấu giá được cho là quá cao so với giá thị trường. Giá trúng đấu giá trong 

vài cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian gần đây nổ ra cuộc tranh luận 

về ảnh hưởng của giá trúng đấu giá đến giá của thị trường bất động sản nói 

chung và đến việc định giá bất động sản nói riêng. Có thể thấy có hai luồng quan 

điểm trái ngược nhau qua cuộc tranh luận này. Luồng quan điểm thứ nhất cho 

rằng, giá trúng đấu giá ảnh hưởng tiêu cực đến giá và việc định giá bất động 

sản68. Quan điểm thứ hai không đồng tình với quan điểm này. Giá trúng đấu giá 

thực sự ảnh hưởng như thế nào đến thị trường và vấn đề cần được tiếp cận và 

nhìn nhận như thế nào? Để có thể tiếp tục tìm kiếm giải pháp pháp lý thúc đẩy 

việc thực hiện quy định về đấu giá tài sản có hiệu quả, các phân tích cần nhìn 

 

68 Văn Hưng, Ánh Tuyết, Giáo sư Đặng Hùng Võ: '2,5 tỷ/m2 đất Thủ Thiêm là bất thường', Zingnews, ngày 

11:00 12/12/2021, link bài viết https://zingnews.vn/gs-dang-hung-vo-2-5-tym2-dat-thu-thiem-la-bat-thuong-

post1282881.html; Duy Quang, Đấu giá đất ngàn tỷ ở Thủ Thiêm: Liệu có bất thường? Báo Tiền phong, ngày 

18/12/2021, link bài viết: https://tienphong.vn/dau-gia-dat-ngan-ty-o-thu-thiem-lieu-co-bat-thuong-

post1402259.tpo  

https://zingnews.vn/gs-dang-hung-vo-2-5-tym2-dat-thu-thiem-la-bat-thuong-post1282881.html
https://zingnews.vn/gs-dang-hung-vo-2-5-tym2-dat-thu-thiem-la-bat-thuong-post1282881.html
https://tienphong.vn/dau-gia-dat-ngan-ty-o-thu-thiem-lieu-co-bat-thuong-post1402259.tpo
https://tienphong.vn/dau-gia-dat-ngan-ty-o-thu-thiem-lieu-co-bat-thuong-post1402259.tpo
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nhận rõ mục đích và bản chất của quan hệ đấu giá, ý nghĩa của các quy định có 

liên quan, đặc biệt là điều kiện tham gia đấu giá cũng như các chế tài và gánh 

nặng pháp lý mà bên vi phạm phải gánh chịu.   

2. Tiếp cận chung về pháp luật đấu giá tài sản 

Từ đấu giá theo tiếng Anh là “Auction”. Nghĩa đen của từ Auction có nghĩa là 

tăng lên. Đấu giá, theo Pitchfork Ranch Co. v. Bar TL là “việc bán công khai tài 

sản cho người trả giá cao nhất”69. Trong Đạo luật cấp phép đấu giá và đấu giá 

thống nhất70, thuật ngữ “đấu giá” được định nghĩa là “việc bán công khai bất 

động sản hoặc tài sản, trong đó giá bán của tài sản được tăng lên bằng giá thầu 

cạnh tranh cho đến khi người trả giá cao nhất trở thành người mua”71 Theo Bộ 

luật Đạo đức NAA, đấu giá thường được hiểu là “[một] phương thức bán tài sản 

trên diễn đàn công khai thông qua đấu giá rộng rãi và cạnh tranh”.72  

Không trực tiếp, nhưng bản chất của đấu giá theo quy định của pháp luật Việt 

Nam cũng được hiểu một cách tương tự.73 Như vậy, cả dưới góc độ lý luận và 

luật định, có thể hiểu, đấu giá là phương thức mua bán. Vì lẽ đó, đấu giá có các 

đặc điểm cơ bản của việc mua bán. Trong quan hệ đấu giá, có người bán, người 

mua; quyền, nghĩa vụ cơ bản của người bán và người mua là người mua trở 

thành chủ sở hữu tài sản đấu giá; người mua phải trả tiền cho bên bán theo giá 

trúng đấu giá…  

Tuy nhiên, việc mua bán thông qua đấu giá có những điểm khác biệt. Trong đó, 

có đặc trưng là việc đấu giá mới chỉ là lời mời mà không phải là đề nghị giao kết 

hợp đồng mua bán. Giá do người bán đưa ra chưa phải là giá mua bán mà chỉ là 

giá tối thiểu hoặc tối đa. Trong trường hợp người bán đưa ra giá tối thiểu 

(thường gọi là đấu giá kiểu Anh, hay đấu giá lên), giá mà người bán đấu giá đưa 

ra để làm cơ sở cho những người mua tiềm năng trả giá cao lên. Giá mua bán 

qua phương thức này chính là giá của người trả giá cao nhất. Tất nhiên, giá này 

cao hơn giá tối thiểu. Trong trường hợp đưa ra giá tối đa (thường gọi là đấu giá 

kiểu Hà lan, hay đấu giá xuống),  giá mua bán cũng là giá do người mua trả giá 

 
69 Wyo, Pitchfork Ranch Co. v. Bar TL, 615 P.2d 541, 546-547 (1980). 

70 “The Uniform Auction and Auctioneer Licensing Act” (2006). 

71 UAALA § 1-104 (c). 

72 The Uniform Auction and Auctioneer Licensing Act, link tài liệu:  

https://web.archive.org/web/20071110223711/http://www.auctioneers.org/core/contentmanager/uploads/PDFs/O

fficialNAA/NAA-License-Law-2006.pdf 

73 Điều 3 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 
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cao nhất, nhưng khác với trường hợp đưa ra giá tối thiểu, giá mua bán không 

vượt quá giá tối đa mà người bán đưa ra. Giá tối đa cao hơn giá trị thật của tài 

sản. Đối với đấu giá kiểu Hà lan thì giá trúng đấu giá là giá cao nhất cho tổng số 

tài sản được bán. Do vậy, đấu giá kiểu Hà lan thường được áp dụng đối với 

trường hợp bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Trong trường hợp này, cổ phiếu 

được định giá cao hơn giá trị thật và giá bán là giá cao nhất cho các cổ phiếu 

muốn bán. Sau đó hạ dần giá bán và giá bán trúng đấu giá là giá cao nhất cho 

tổng số cổ phiếu muốn bán. Trên thực tế, việc bán đấu giá có thể thông qua trực 

tuyến hay thông qua mạng điện tử. Tuy nhiên, khác với đấu giá lên, phương thức 

đấu giá này không cho phép những người tham gia đấu giá biết được giá của 

nhau. Trong khi đó, phương thức đấu giá lên được ưa chuộng hơn và thường áp 

dụng khi đấu giá bất động sản và tranh. 

Mặc dù hai hình thức đấu giá này có điểm khác nhau, nhưng thực ra, khi sử 

dụng mua bán qua hình thức đấu giá thì người bán sử dụng phương thức đấu giá 

lên (đấu giá kiểu Anh) hay phương thức đấu giá xuống (đấu giá kiểu Hà lan) 

cũng đều mong muốn tài sản được bán ra với giá cao nhất. Từ phân tích trên có 

thể thấy, mục đích của phương thức đấu giá lên hay xuống cũng đều hướng đến 

việc đạt được mục đích của người bán là bán được tài sản với giá cao nhất. Giá 

trúng đấu giá thông qua việc mua bán nói riêng và việc mua bán nói chung là giá 

thỏa thuận giữa người bán và người mua. Giá này có thể mang tính đại diện cho 

thị trường hoặc có thể không đại diện cho thị trường. 

Ở Việt Nam, pháp luật về bán đấu giá tài sản trước hết phải kể đến quy định 

mang tính nguyên tắc tại Bộ luật dân sự.74 Tiếp theo đó, phương thức bán tài sản 

qua đấu giá được quy định cụ thể hơn trong các luật chuyên ngành, trong đó có 

Luật thương mại và đặc biệt là Luật về đấu giá tài sản. Trong Luật thương mại, 

đấu giá hàng hoá được xác định là một hoạt động thương mại điển hình. Ngoài 

các quy định về cách thức và quy trình đấu giá hàng hoá, văn bản luật này đặc 

biệt đề cập đến cả hai phương thức đấu giá được sử dụng phổ biến trên thế giới 

là đấu giá trả giá lên và đấu giá trả giá xuống.75  

 
74 Điều 541 Bộ luật dân sự 2015; Thực tế, hình thức đấu giá tài sản xuất hiện ở Việt Nam từ lâu trước đó. Tuy 

nhiên, quy chế pháp lý có liên quan chỉ thực sự được định hình sau khi Việt Nam ban hành Bộ luật dân sự 1995. 

Xem thêm. Nguyễn Thị Thu Hồng, Hoàn thiện quy định pháp luật về tài sản công đưa ra đấu giá tài sản công ở 

Việt Nam, Tạp chí Nghề luật, số 9/2020, tr. 7.  

75 Điều 185 Luật thương mại 2005.  
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Đáng chú ý nhất là các quy định của Luật đấu giá tài sản. Đây là quy định về 

đấu giá tài sản nói chung. Trong đó, quyền sử dụng đất cũng được xác định là 

một trong số loại tài sản đấu giá theo quy định của Luật này. Đương nhiên, việc 

chuyển giao quyền sử dụng đất trong trường hợp này bắt buộc phải thông qua 

hình thức đấu giá và quyền sử dụng đất nào được được vào thị trường thông qua 

phương thức đấu giá thì phải căn cứ vào quy định của Luật đất đai.76 Tuy nhiên, 

cách tiếp cận này đã cho thấy, việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ phải tuân thủ 

các quy định của Luật đấu giá tài sản, ngoài các quy định và nguyên tắc đấu giá 

quyền sử dụng đất được đề cập trong Luật đất đai 2013.77 

Có mấy điểm cần lưu ý về quy định của Luật đấu giá tài sản 2016. 

Thứ nhất, ngoài nội dung ghi nhận lại hai phương thức đấu giá trả giá lên và trả giá 

xuống, Luật còn quy định về hình thức đấu giá trực tuyến bên cạnh đấu giá qua 

hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 

cuộc đấu giá và đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp như thường thấy (Điều 40).  

Thứ hai, nếu không thuộc trường hợp bị cấm, các cá nhân, tổ chức đều có quyền 

đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và 

tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản. Trong trường hợp pháp luật có quy 

định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng 

điều kiện đó. Ngoài các điều kiện đó ra, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá 

tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá 

(Điều 38). Trong trường hợp đấu giá đối với các tài sản bắt buộc phải bán thông 

qua đấu giá được đề cập trong chương IV thì Luật này cũng không đưa ra quy 

định cho phép tổ chức đấu giá hoặc người có tài sản đấu giá bổ sung thêm điều 

kiện. 

Thứ ba, người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá (trừ 

trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá78 hoặc từ chối kết 

 
76 Điều 4 Luật đấu giá tài sản 2016.  

77 Xem thêm. Phạm Ngọc Nam, Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất, Tạp chí Tài nguyên 

môi trường, số 3/2014. tr. 19.  

78 Điều 44 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định: “Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như 

không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với 

tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” 
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quả trúng đấu giá79). Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật 

có liên quan (Điều 46). 

Và thứ tư, người tham gia đấu giá được quyền rút lại giá đã trả, giá đã chấp 

nhận. Cụ thể, tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình 

thức đấu giá trực tiếp (bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp), nếu người đã trả giá 

cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì 

cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. 

Trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá 

cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì 

cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề.  

Tại cuộc đấu giá thực hiện theo phương thức đặt giá xuống, người chấp nhận 

mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm mà rút lại giá đã chấp nhận trước khi 

đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu 

từ giá của người xin rút đó. Đương nhiên, người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá 

đã chấp nhận theo quy định vẫn bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá (Điều 52). 

3. Quy định về điều kiện tiền đặt trước   

Quy định về đấu giá không phải chỉ mới được ban hành và hoạt động đấu giá tài 

sản cũng không phải chỉ mới xuất hiện. Điều này hàm ý rằng, các tình huống 

phát sinh, kể cả tình huống xấu nhất, xảy ra trong đấu giá cũng đã được luật 

pháp dự liệu và kiểm soát. Nếu cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện 

đúng theo các quy định này thì chẳng có gì phải e ngại, thậm chí còn phải 

khuyến khích vì bán hàng qua đấu giá luôn được nhìn nhận là phương thức bán 

hàng có lợi cho người bán. Với đấu giá quyền sử dụng đất, đây là còn là phương 

thức được sử dụng để huy động nguồn ngân sách và đặc biệt là phát huy quá 

trình sử dụng đất hiệu quả thông qua việc chuyển giao đất cho các nhà đầu tư 

tiềm năng cũng như có thể được vận dụng để hạn chế tối đa các bức xúc có thể 

xảy ra.80  

 
79 Trong hai trường hợp này, cuộc đấu giá được xem là không thành (Điều 52 Luật đấu giá tài sản 2016). Xem 

thêm. Lê Thị Hương Giang, Đấu giá không thành trong Luật Đấu giá tài sản và một số kiến nghị, Tạp chí Dân 

chủ và Pháp luật, số 9/2021, 48-49; Nguyễn Thị Thu Hồng, Đấu giá tài sản không thành theo quy định của luật 

đấu giá tài sản, Tạp chí Nghề luật, số 6/2020, 45-46. 

80 Nguyễn Tấn Thịnh, Đấu giá quyền sử dụng đất: Công cụ giải quyết bức xúc về đất đai, Tạp chí Tài chính, số 

10/2012, 25-26.  
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Đương nhiên, bên cạnh các quy định mang tính hướng dẫn về việc tổ chức thành 

công một cuộc đấu giá, pháp luật cũng đề cập và đưa ra các chế tài và quy định 

trách nhiệm cho các tình huống vi phạm pháp luật và cản trở cuộc đấu giá. Nội 

dung quy định hiện tại vì vậy cũng đề cập trường hợp bên thắng đấu giá từ chối 

kết quả và thậm chí cả những trường hợp có biểu hiện “phá hoại” cuộc đấu giá.  

Như đề cập ở trên, để bảo đảm độ an toàn cho một cuộc đấu giá, đặc biệt là 

nhằm để bù đắp những khoản chi phí cần thiết để tổ chức cuộc đấu giá, pháp 

luật đặt ra nghĩa vụ đặt tiền trước đối với người tham gia đấu giá. Theo quy định 

tại điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016, khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu 

giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa 

là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Ngoài ra, tổ chức đấu giá tài sản chỉ 

được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm 

việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Hai bên có thể có thoả thuận khác về thời 

điểm này, nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Khi trúng đấu giá, khoản tiền 

đặt trước (và tiền lãi, nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực 

hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện 

nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Đáng lưu ý là, người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và 

được nhận lại tiền đặt trước (và tiền lãi, nếu có) trong trường hợp bên tổ chức 

đấu giá có những điều chỉnh sau đó, như thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, 

chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Ngoài ra, người không 

trúng đấu giá cũng được trả lại khoản tiền này (và tiền lãi, nếu có) trong trường 

hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá. Ngược lại, người tham gia đấu 

giá không được nhận lại tiền đặt trước nếu đã nộp tiền đặt trước nhưng không 

tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả 

kháng, bị truất quyền tham gia đấu giá, từ chối ký biên bản đấu giá, rút lại giá đã 

trả hoặc giá đã chấp nhận hay từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định. Theo 

đó, tiền đặt trước sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người 

có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản. Điều 

đáng nói là, ngoài các trường hợp này, tổ chức đấu giá tài sản không được quy 

định thêm các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt 
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trước trong Quy chế cuộc đấu giá. Điều này một lần nữa cho thấy xu hướng 

khuyến khích và tạo động lực tham gia đấu giá từ quy định của pháp luật là rất lớn.  

Tuy nhiên, từ những vấn đề phát sinh qua thực tế các vụ đấu giá gần đây, có ý 

kiến cho rằng, quy định người mất tiền đặt trước, tối đa bằng 20% mức giá khởi 

điểm đề cập ở trên là không đủ mạnh đối với một số trường hợp tham gia đấu 

giá rồi không ký hợp hợp đồng hoặc ký nhưng không tiếp tục thực hiện. Thực ra, 

mọi quy định được ban hành về mặt lý thuyết đều phải được đánh giá ở nhiều 

góc đó, và cũng không loại trừ đảm bảo rằng tham gia đấu giá là một phương 

thức mua hàng đủ độ hấp dẫn và làm sao để đấu giá tài sản tiếp tục được sử 

dụng phổ biến trên thực tế. Rõ ràng, không thể vì một vài tình huống người tham 

gia đấu giá “bỏ cọc” nảy sinh ý tưởng đặt thêm gánh nặng cho người tham giá 

đấu giá, đặc biệt là ngay khi pháp luật có quy định quyền được bỏ cọc của họ. 

Đặc biệt, theo quy định, khi các bên tham gia đấu giá và thắng đấu giá đã ký hợp 

đồng mua tài sản đấu giá thì kể từ thời điểm đó, quyền và nghĩa vụ của các bên 

được xác định dựa theo hợp đồng và các quy định có liên quan của Bộ luật dân 

sự (Điều 46 Luật đấu giá tài sản 2016). Do đó, khi doanh nghiệp thắng đấu giá 

không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đồng nghĩa với việc họ sẽ mất số tiền đặt 

cọc (được chuyển từ tiền đặt trước khi tham gia đấu giá). Với tỷ lệ 20% mức giá 

khởi điểm, trong nhiều trường hợp, số tiền này là không nhỏ, và đó chính là chế 

tài vật chất phải họ phải nhận. Không phủ nhận thực tế rằng, quy định về xác 

định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua còn bộc lộ 

nhiều bất cập.81 Nhưng đó là vấn đề phát sinh từ việc định giá tài sản ban đầu và 

không xuất phát từ quá trình trả giá trong đấu giá. 

Ngoài những lý do lạ thường qua các tình huống giả định khác, nhau, có thể một 

trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến quyết định dừng thực hiện hợp 

đồng và từ bỏ số tiền đặt cọc xuất phát từ những khó khăn đột xuất về tài chính 

của doanh nghiệp thắng đấu giá. Hoặc có thể bản thân họ đã đưa ra những đánh 

giá, dự báo sai về năng lực tài chính, kết quả kinh doanh của bản thân và hậu 

quả cho những sai lầm đó chính là số tiền đặt trước không thể thu hồi lại được.  

Trong những tình huống như vậy, về mặt lý thuyết, bên tổ chức đấu giá và bên 

có tài sản đấu giá không phải là bên bị thiệt hại. Chi phí tổ chức đấu giá đã được 

 
81 Xem. Đặng Trần Hiếu, Đấu giá quyền sử dụng đất: Những vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài nguyên môi trường, số 

17/2016, 34-35; Trần Thuỵ Quốc Thái và Trần Vang Phủ, Vấn đề xác định giá khởi điểm trong hoạt động đấu 

giá quyền sử dụng đất, Nghiên cứu lập pháp, 8/2017, 43-44. 
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họ tính toán và bù đắp, ít nhất là từ các khoản tiền đặt trước thu được. Thậm chí, 

theo logic, nếu có thiệt hại xảy ra thì điều đó có thể được xem là rủi ro mà hoạt 

động kinh doanh (bán hàng) cũng có khả năng gặp phải. Điều quan trọng là, khi 

tổ chức, cá nhân thắng đấu giá dừng thực hiện hợp đồng, thì tài sản đấu giá vẫn 

thuộc về bên bán, hay quyền sử dụng đất vẫn chưa được chuyển giao cho người 

khác. Một cuộc đấu giá khác vì vậy sẽ được tiến hành. 

4. Giá đấu giá và vấn đề kiểm soát đấu giá bất minh  

Trên thực tế, không hiếm trường hợp các bên tham gia đấu giá từ bỏ ý định tiếp 

tục thực hiện hợp đồng và mua tài sản trúng đấu giá. Hẳn nhiên, một trong 

những lý do và cũng là lý do chính yếu nhất cho việc dừng thực hiện hợp đồng 

sau đấu giá chính là giá thắng đấu giá tài sản là giá cao. Tuy nhiên, “giá cao” 

cần được hiểu dựa trên cơ sở những đánh giá sau này của người thắng đấu giá về 

giá trị và giá trị sử dụng của tài sản đấu giá. Hay nói cách khác, có thể ở thời 

điểm sau đấu giá, nhu cầu sử dụng và giá của của tài sản đấu giá của họ không 

còn lớn so với số tiền mà họ tiếp tục phải bỏ ra để có được tài sản đấu giá đó. 

Hoặc thậm chí cũng có thể là đơn vị thắng đấu giá gặp phải những khó khăn, trở 

ngại về mặt tài chính và việc thực hiện hợp đồng đối với họ là không thể. Đương 

nhiên, như đã nói, việc dừng thực hiện hợp đồng buộc họ phải trả giá khi đối với 

với các chế tài và các loại trách nhiệm khác nhau. Nhưng chính những lập luận 

đó cũng phần nào cho thấy, việc từ chối tiếp tục mua tài sản đấu giá chưa thể 

phản ánh rằng, giá đấu giá tài sản không phản ánh đúng giá trị và giá trị sử dụng 

của tài sản đấu giá. Đấu giá quyền sử dụng đất và giá thắng đấu giá trong đấu 

giá quyền sử dụng đất cũng tương tự như vậy. Hay nói cách khác, bản thân giá 

đấu giá quyền sử dụng đất không phải là nhân tố tác động đến giá đất mà điều 

quan trọng là cách thức nhìn nhận và đánh giá của các bên tham gia thị trường 

về các mức giá này.  

Như trên đã trình bày, giá trúng đấu giá trước hết là giá thỏa thuận giữa bên bán 

và bên mua. Giá này, rõ ràng, chỉ đại diện cho bên mua. Nếu bên mua chỉ là một 

hay một vài người thì giá này chỉ phản ánh nhu cầu của số ít này nên đương 

nhiên không thể coi là giá phổ biến trên thị trường, thậm chí có thể không phải 

là giá thị trường82. Giá trúng đấu giá chỉ trở thành giá phổ biến trên thị trường 

 
82 Các Tiêu chuẩn Định giá Quốc tế định nghĩa giá trị thị trường là "số tiền ước tính mà một tài sản sẽ trao đổi 

vào ngày định giá giữa người mua sẵn sàng và người bán sẵn sàng trong một giao dịch dài hạn sau khi tiếp thị 

thích hợp, trong đó các bên đã hành động một cách có hiểu biết, thận trọng và không có tính chất ép buộc.” Xem, 
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nếu nó mang tính phổ biến, tính đại diện. Việc không nhận thức được bản chất 

này của giá trúng đấu giá hoặc nhận thức được nhưng cố tình lạm dụng có thể 

gây ra các ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường bất động sản và thị trường tài chính 

là một biểu hiện hoàn toàn khác của các chủ thể tham gia thị trường. Do vậy, các 

cảnh báo về tác động tiêu cực, đặc biệt là khả năng tạo thành các mức giá “ảo” 

trên thị trường bất động sản qua các mức giá đấu giá quyền sử dụng đất khá cao 

trong một số trường hợp cần có sự phân tích thấu đáo.83 Không phủ nhận rằng, 

kết quả đấu giá có giá cao sẽ có tác động ít nhiều đến quá trình vận hành của thị 

trường bất động sau đó, đặc biệt là có thể sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến 

kết quả của cuộc đấu giá tiếp theo khi người thắng đấu giá quyết định không 

mua tài sản. Có thể, mức giá đấu giá đối với quyền sử dụng đất được người tham 

gia đấu giá xác định trên cơ sở giá trị đặc thù riêng của thửa đất được đấu giá và 

việc sử dụng kết quả đó bị lợi dụng để kích hoạt các mức giá đất liên quan khác 

trên thị trường nằm ngoài ý muốn của bên tham gia đấu giá. Cho nên, điều quan 

trọng là cần có những phân tích rõ ràng để nhận diện vấn đề nhằm hướng đến 

khắc phục và hoàn thiện quy chế đấu giá tài sản hiệu quả nhất.  

Thực tế cho thấy, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất với mức giá thắng đấu giá 

cao có thể làm xuất hiện hiện tượng lạm dụng để tăng giá bất động sản thế chấp, 

dẫn đến tăng khoản vay của bên thế chấp một cách vô lý.84 Tuy nhiên, cũng cần 

nhìn nhận, nguyên nhân của ảnh hưởng tiêu cực này có thể không hoàn toàn 

xuất phát từ người đấu giá và trúng đấu giá. Ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ 

người trúng đấu giá chỉ khi người trúng đấu giá thắng đấu giá do cạnh tranh 

không lành mạnh khi tham gia đấu giá. Trong trường hợp không có dấu hiệu cho 

thấy người trúng đấu giá cạnh tranh không lành mạnh thì không thể đổ lỗi cho 

người trúng đấu giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản. Chính 

vì lẽ đó, nếu chỉ nhìn nhận một cách phiến diện khi cho rằng nguyên nhân của 

tiêu cực hoàn toàn xuất phát từ người trúng đấu giá là không công bằng với 

người trúng đấu giá và làm cho việc đấu giá có thể trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, 

 
IVSC, IVSC 1 - Market Value Basis of Valuation, 6th Edition, IVSC, 2003, tr. 95 link tài liệu: 

http://www.romacor.ro/legislatie/07-ivs1.pdf  

83 Nhóm PV, Mức đấu giá 2,4 tỷ đồng một m2 đất Thủ Thiêm có bất thường? Vnexpress, ngày 17/12/2021, truy 

cập ngày 22/2/2022, link:  https://vnexpress.net/muc-dau-gia-2-4-ty-dong-mot-m2-dat-thu-thiem-co-bat-thuong 

4404415.html)  

84 Trung Tín, Ai hưởng lợi từ phiên đấu giá đất tỷ USD ở Thủ Thiêm? Báo Vnexpress, ngày 16/12/2021, truy cập 

vào ngày 22/2/2022, link https://vnexpress.net/ai-huong-loi-tu-phien-dau-gia-dat-ty-usd-o-thu-thiem-

4403060.html  

http://www.romacor.ro/legislatie/07-ivs1.pdf
https://vnexpress.net/muc-dau-gia-2-4-ty-dong-mot-m2-dat-thu-thiem-co-bat-thuong%204404415.html
https://vnexpress.net/muc-dau-gia-2-4-ty-dong-mot-m2-dat-thu-thiem-co-bat-thuong%204404415.html
https://vnexpress.net/ai-huong-loi-tu-phien-dau-gia-dat-ty-usd-o-thu-thiem-4403060.html
https://vnexpress.net/ai-huong-loi-tu-phien-dau-gia-dat-ty-usd-o-thu-thiem-4403060.html
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khi người tham gia đấu giá bị buộc tội đã làm giá bất động sản tăng một cách 

không phù hợp hay làm cho việc định giá không đúng chỉ vì giá mà họ đưa ra 

quá chênh lệch so với giá bất động sản trước đó là chưa khách quan, bởi bản 

chất của đấu giá là để tài sản đạt được giá cao nhất. Như vậy, việc buộc tội 

người trúng đấu giá chỉ vì lý do này là hoàn toàn thiếu thuyết phục, làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi chính đáng của chính người này và bên bán tài sản. Đồng thời, các 

cáo buộc này có thể gây ra tâm lý lo ngại cho những người thực lòng muốn tham 

gia đấu giá trong tương lai, vì không biết cần phải ứng xử thế nào để giá đấu giá 

không gây nên tình trạng tiêu cực cho thị trường bất động sản. Dĩ nhiên, người 

tham gia đấu giá không mong muốn mình bị mất cơ hội thắng đấu giá. 

Không có cơ sở để bảo đảm rằng bất kỳ người tham gia và trúng đấu giá nào 

cũng hoàn toàn trung thực. Thực tiễn cho thấy, có việc người đấu giá thực hiện 

“chiêu trò”.85 Đơn cử, người thắng đấu giá và một số người khác tham gia đấu 

giá bắt tay nhau để loại bỏ những người tham gia đấu giá còn lại một cách 

không lành mạnh để từ đó có thể mua được tài sản đấu giá với giá thấp. Theo 

đó, để mua được tài sản đấu giá với giá thấp hơn so với giá tài sản có thể đạt 

được thông qua đấu giá, những người này thỏa thuận với nhau để có một người 

đưa ra giá cao hơn những người khác cho tài sản đấu giá, còn những người còn 

lại sẽ đưa ra giá thấp hơn rất nhiều so với người này. Tuy nhiên, khi người bỏ 

giá cao trúng đấu giá thì người trúng đấu giá không ký kết hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá và tài sản trúng đấu giá sẽ được bán cho người trả giá cao thứ hai. 

Giá này, đương nhiên thấp hơn rất nhiều so với giá trúng đấu giá và thậm chí 

thấp hơn giá thị trường, nhất là quan trọng là thấp hơn so với giá đáng lẽ có thể 

đạt được thông qua đấu giá. Chiêu thức này đã diễn ra trên thực tế trong thời 

gian qua. Như vậy, vấn đề không phải là giá đấu giá cao hay thấp mà chính là sự 

thông đồng để tạo ra giá thấp. Hay nói cách khác, giá trúng đấu giá không phải 

là cơ sở cho việc xác định lỗi. Để ngăn chặn hiện tượng này, pháp luật đã chỉnh 

sửa, bổ sung quy định về điều kiện để xác định người trúng đấu giá, cụ thể, nếu 

trước đây, người trả giá cao thứ hai là người trúng đấu giá, nay bổ sung thêm các 

điều kiện người trả giá cao thứ hai phải đáp ứng điều kiện: Giá mà họ trả cộng 

với tiền mà họ đặt cọc phải bằng giá trúng đấu giá (Điều 51). Rõ ràng với sự can 

thiệp này của Nhà nước, đã khắc phục được phần nào việc bắt tay nhau để làm 

 
85 Xem. Nguyễn Công, Hoàng Nam, Nghệ An: cần thanh tra lại kết quả đấu giá đất tại xã Đại sơn, Tạp chí Người 

xây dựng, số 3+4/2021, 11-12.  
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giá đấu giá không đạt được kỳ vọng một cách không lành mạnh. So với quy định 

xử lý hành vi vi phạm, quy định mang tính phòng ngừa này của Nhà nước ít tốn 

kém hơn vì không cần chứng minh hành vi vi phạm.  

Như vậy, với các tiêu cực có thể gây ra từ giá trúng đấu giá như đã trình bày trên 

đây, Nhà nước cũng cần có nhiều giải pháp khác nhau, trong đó việc ban hành 

các giải pháp pháp lý là điều không thể thiếu. Các giải pháp pháp lý này cần có 

sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong đó, cần tiếp cận theo hướng: 

Thứ nhất, cần xác định giá trúng đấu giá có thể không phải là giá thị trường, giá 

phổ biến trên thị trường. Việc giá trúng đấu giá không phải là giá thị trường là 

hoàn toàn không phải là điều bất hợp lý.   

Thứ hai, cần có quy định để ngăn chặn tình trạng sử dụng giá đấu giá không 

phản ánh giá thị trường làm cơ sở cho việc định giá, thẩm định giá. Trong đó, 

cần đưa ra được tiêu chí để xác định giá thị trường và giá phổ biến trên thị 

trường.  

Thứ ba, pháp luật không nên quy định về mức tối đa khi tiến hành đấu giá. Việc 

quy định về mức tối đa khi tiến hành đấu giá vừa trái với bản chất của việc đấu 

giá, vừa không khả thi và nhất là không cần thiết vì thực ra nếu muốn đưa ra 

mức tối đa thì có thể buộc sử dụng hình thức đấu giá xuống. Mặt khác, theo 

nghiên cứu của nhóm tác giả, quy định pháp luật về đấu giá của các nước không 

đưa ra quy định trực tiếp hay gián tiếp về mức tối đa của giá đấu giá. Các quy 

định được đặt ra chỉ để đảm bảo không có sự hạn chế cạnh tranh trong việc đấu 

giá, không có sự thông đồng để tạo ra giá bất lợi cho người bán.  

5. Kết luận:  Kiến nghị bổ sung điều kiện tham gia đấu giá   

Việc xây dựng và hoàn thiện quy chế pháp lý về bán đấu giá vì vậy cần phải 

hướng đến và bảo đảm nguyên lý chung trong việc hình thành và phát triển của 

chế định. Trước hết, như đã trình bày ở trên, quá trình pháp điển hoá cần phải 

kiên định rằng và xác định rõ phương thức bán tài sản qua đấu giá cần được tạo 

lập trên cơ sở vừa mở ra cơ hội được bán tài sản qua đấu giá, trong đó có cơ chế 

thúc đẩy tham gia của nhiều người mua đặc biệt là người mua có tiềm lực. Điều 

này vừa thúc đẩy quá trình tạo lập cơ chế giá cạnh tranh vừa có thể dễ dàng tìm 

được người sẵn lòng mua tài sản với mức giá cao nhất có thể. Bên cạnh đó, pháp 

luật về đấu giá tài sản phải đặt ra điều kiện, kể cả chế tài cần thiết nhằm bảo toàn 

tiến trình đấu giá diễn ra hiệu quả và đặc biệt là tiết kiệm chi phí nhất có thể. 
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Đương nhiên, việc đặt ra điều kiện cũng như hình thức ràng buộc trách nhiệm 

cần phải tính đến nguy cơ tạo ra những trở ngại và cản trở động lực tham gia đấu 

giá của những người muốn mua tài sản đấu giá. Chính vì vậy, một trong những 

nguyên tắc quan trọng trong đấu giá được Luật đấu giá tài sản 2016 đang ghi 

nhận hiện nay là quá trình đấu giá cần phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người có tài sản đấu giá lẫn người tham gia đấu giá cũng như người trúng đấu 

giá (và cả người mua được tài sản đấu giá ngay tình) (Điều 6 và 7). Nguyên tắc 

pháp lý quan trọng này vì vậy cần được tiếp tục duy trì trong phiên bản Luật đấu 

giá tài sản sửa đổi sắp tới.  

Chúng tôi cho rằng, thay vì đặt ra mức tiền ứng trước quá cao như một số ý kiến 

đề xuất hiện nay, quá trình sửa đổi Luật đấu giá tài sản cần hướng việc tìm kiếm 

giải pháp kiểm soát rủi ro do người trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp 

đồng. Việc đặt ra mức tiền ứng trước quá cao có thể là nguyên nhân kiềm toả 

động lực tham gia đấu giá của những người muốn mua tài sản. Hay nói cách 

khác, tương tự như quy chế về đặt cọc trong ký kết hợp đồng, việc đặt ra quy 

định về tiền đặt trước là phương thức bảo đảm cho việc tham gia đấu giá chứ 

không có chức năng trọng tâm trong phạt vi phạm. Theo quy định, khả năng mất 

tiền ứng trước có thể xảy ra nhưng cần phải được hiểu là khả năng đó xuất hiện 

do việc không tiếp tục tham gia đấu giá đúng như mục đích nguyên thủy trong 

áp dụng quy định này. Lập luận này còn thuyết phục ngay cả khi bên thắng đấu 

giá từ chối tiếp tục thực hiện hợp đồng mua tài sản. Tuy nhiên, ở thời điểm này, 

phạt vi phạm hợp đồng hay các hình thức chế tài khác sẽ được áp dụng theo hợp 

đồng và pháp luật về hợp đồng. Việc từ bỏ thực hiện hợp đồng mua tài sản đấu 

giá cũng như thực tế các bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng ở các loại hợp 

đồng khác trên thực tế. Vì vậy, vấn đề lúc này cần được tiếp tục tiếp cận tương 

tự như hành vi vi phạm hợp đồng của một bên ký kết hợp đồng.  

Những thảo luận ở trên của bài viết cho thấy, pháp luật về đấu giá tài sản trong 

thời gian tới cần điều chỉnh theo hướng bổ sung điều kiện tham gia đấu giá của 

bên mua tài sản. Nhằm thúc đẩy cơ hội thu hút được nhiều người tham gia đấu 

giá, pháp luật hiện nay gần như hạn chế đưa ra điều kiện giới hạn đối tượng 

tham gia. Điều đáng nói là, bên bán tài sản và tổ chức đấu giá cũng không được 

quyền đặt ra điều kiện nào khác ngoài các quy định khá đơn giản sẵn có của 

pháp luật. Rõ ràng, tuỳ vào mỗi loại tài sản cũng như mục đích tổ chức đấu giá 

bán tài sản mà bên tổ chức đấu giá có thể đặt ra những điều kiện bổ sung cho 
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phù hợp. Điều đáng nói là, các điều kiện đó nhằm mục đích góp phần tìm kiếm 

người tham gia đấu giá có năng lực thực sự trong việc thực hiện hợp đồng mua 

tài sản sau đó.  

Từ thực tiễn xảy ra đối với một vài trường hợp từ bỏ thực hiện hợp đồng mua tài 

sản trúng đấu giá thời gian qua, có thể thấy nhu cầu về đánh giá năng lực, đặc 

biệt là năng lực tài chính có thể tiếp tục mua tài sản đấu giá sau đó là rất lớn. 

Pháp luật về đấu giá cần ghi nhận đây là quyền mở rộng đối với bên bán tài sản 

và tổ chức đấu giá. Khi đó, việc chứng minh năng lực tài chính có thể được đưa 

ra. Ngược lại, để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đấu giá, cơ chế 

bảo lãnh tài chính có thể được áp dụng và pháp luật có thể ghi nhận đây là một 

định chế kèm theo trong yêu cầu và điều kiện tham gia đấu giá tài sản trong một 

số trường hợp, đối với một số loại tài sản đặc thù, đơn cử như đấu giá quyền sử 

dụng đất công, các loại tài sản công. Quy định chi tiết về bảo lãnh đấu giá vì vậy 

cần được sửa đổi, bổ sung.  

Thực ra, việc đặt ra rào cản đối với bên bán tài sản và tổ chức đấu giá trong việc 

đặt điều kiện tham gia đấu giá bổ sung như hiện nay một phần xuất phát từ lý do 

hạn chế khả năng họ chủ động loại bớt bên tham gia đấu giá có tiềm năng. 

Những biểu hiện sai lệch trong tổ chức đấu thầu dự án hay mua sắm tài sản công 

là các tình huống điển hình tương tự. Do đó, việc cho phép bên bán tài sản và tổ 

chức đấu giá đưa ra điều kiện như đề xuất ở trên cần phải được nghiên cứu kỹ và 

cần thiết thiết lập cơ chế, giới hạn để kiểm soát nguy cơ này. Yêu cầu này thật 

sự có ý nghĩa đối với quá trình tổ chức đấu giá tài sản công. Ngược lại, pháp luật 

cần có cơ chế mở hơn và trao quyền quyết định cho bên bán tài sản và tổ chức 

đấu giá trong các trường hợp khác.  
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BONG BÓNG GIÁ TÀI SẢN VÀ “LẦN NÀY THÌ KHÁC” 

 

Châu Văn Thành 

Đại học Kinh tế TPHCM 

 

Hơn một thập niên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 

(GFC) kéo theo cuộc suy thoái kinh tế rất sâu, khắp nơi trên thế giới chứng kiến 

các gói cứu trợ khổng lồ cả dưới dạng tài khóa và tiền tệ, nhất là các gói nới 

lỏng định lượng (QE). Nếu bỏ qua hiện tượng lạm phát có xu hướng tăng mạnh 

những tháng cuối của năm 2021, hầu như cung tiền tăng mạnh thời gian qua đã 

không song hành với lạm phát tăng lên. Trong khi đó, giá cả tài sản lại có dấu 

hiệu bùng phát. Nền kinh tế thực dường như chưa thể phục hồi sau gần 2 năm 

đại dịch – nhưng thị trường chứng khoán và bất động sản thì luôn duy trì “phong 

độ” thậm chí có dấu hiệu gia tăng bất thường. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, 

liên tục trong những tháng gần đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp các tựa đề bài viết 

liên quan đến hiện tượng tương tự này, như là “Dòng vốn vào ngân hàng tăng 

chậm, tiền đang “chảy” đi đâu?” Hay “Dòng tiền “bơm căng” thị trường 

chứng khoán đến từ đâu?” Điều này tạo ra nghi vấn đối với lập luận nổi tiếng 

của Milton Friedman “Lạm phát thì luôn luôn và bất kỳ nơi đâu đều là hiện 

tượng tiền tệ” (Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon).  

Mặc khác, cũng đang có nghi vấn về hậu quả của các gói kích thích “nới 

lỏng định lượng” cũng như các chính sách kích cầu ở hầu hết các quốc gia – 

giàu và nghèo hơn – là nguyên nhân làm gia tăng giá tài sản và có thể dẫn đến 

một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Tuy nhiên, như thường lệ, như một lời trấn 

an mang tên “Lần này thì Khác” lại xuất hiện. Đứng trên góc độ kinh tế học vĩ 

mô, nếu bỏ qua hiện tượng lạm phát đang có dấu hiệu bùng lên thời gian gần 

đây vì nhiều nguyên nhân khác (xem bài viết “COVID-19 VÀ NGUY CƠ LẠM 

PHÁT QUAY TRỞ LẠI” tháng 8/2021 của Châu Văn Thành), câu hỏi đặt ra là 

“Tại sao các gói bơm tiền và kích thích kinh tế đã không thực sự hiệu quả đối 

với nền kinh tế thực – hoạt động sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ - nhưng lại 

cũng không thực sự tạo ra lạm phát? (ít nhất là cho đến đầu năm 2021)”. Câu 

hỏi này gần như phù hợp hoàn toàn cho bối cảnh của giai đoạn 2009-2020. Kinh 

tế học đã dựa trên những giả thuyết gì để có thể giúp chúng ta có thể hiểu được 

https://www.vietnamplus.vn/dong-von-vao-ngan-hang-tang-cham-tien-dang-chay-di-dau/731098.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dong-von-vao-ngan-hang-tang-cham-tien-dang-chay-di-dau/731098.vnp
https://thesaigontimes.vn/dong-tien-bom-cang-thi-truong-chung-khoan-den-tu-dau/
https://thesaigontimes.vn/dong-tien-bom-cang-thi-truong-chung-khoan-den-tu-dau/
https://se.ueh.edu.vn/vi/covid-19-nguy-co-lam-phat-quay-tro-lai/
https://se.ueh.edu.vn/vi/covid-19-nguy-co-lam-phat-quay-tro-lai/
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phần nào hiện tượng này? Liệu rằng Milton Friedman và Thuyết Số lượng Tiền 

có bị sai? Liệu rằng “Lần này thì Khác” có thực sự đúng? 

“Lần này thì Khác” là tựa đề của quyển sách bán chạy nhất “This 

Time is Different” của hai giáo sư hàng đầu của Trường Harvard Kennedy 

School (HKS) Carmen Reinhart và Ken Rogoff. 

Bằng chứng thực nghiệm 

Câu chuyện của Anh và Hoa Kỳ là những ví dụ điển hình. Bằng chứng cho 

thấy, giữa năm 2009 đến 2019, Ngân hàng Trung ương Anh đã bơm 425 tỷ bảng 

(# 588 tỷ đô la) tương đương khoảng 22,5% GDP của Anh năm 2012 vào nền 

kinh tế. Theo ước tính, gói bơm tiền này sẽ đẩy lạm phát thực tế ở mức 1,1% 

năm 2009 của Anh sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lên 

mức mục tiêu trung hạn 2%. Tuy nhiên, thực tế là sau hơn một thập niên “nới 

lỏng định lượng, QE” lạm phát ở Anh vẫn duy trì ở mức còn thấp hơn cả mức 

lạm phát của năm 2009, và tăng trưởng GDP chưa hồi phục trở lại được mức xu 

hướng tiền khủng hoảng. Trong khi đó, giá nhà và chứng khoán đã bắt đầu tăng 

tốc trong cùng giai đoạn này.  

Từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 đến tháng 3/2021, BOE đã bơm thêm 

450 tỷ bảng dưới dạng mua lại trái phiếu chính phủ Anh, đưa tổng gói tiền bơm 

vào nền kinh tế nước này lên mức 875 tỷ bảng, tương đương 40% GDP hiện 

hành. Tác động đến lạm phát và sản lượng của gói QE lần này chưa thực sự rõ 

ràng, nhưng một lần nữa giá cả tài sản lại bùng lên đáng kể. Giá nhà ở Anh đã 

tăng 10,2% trong năm cho đến tháng 3/2021, mức tăng cao nhất kể từ tháng 

8/2007.  

Hoa kỳ là một điển hình khác về các gói kích thích kinh tế khổng lồ QE và 

giá tài sản gia tăng đột biến. Ngay sau GFC, Hoa Kỳ tung ngay các gói QE lên 

đến hàng ngàn tỷ đô la cùng với các giải pháp mở rộng tài khóa. Tiếp theo đó là 

2 năm diễn ra đại dịch COVID-19, các gói cứu trợ và nới lỏng định lượng tiếp 

tục được bơm vào nền kinh tế lớn hàng thứ nhất thế giới này. Theo dữ liệu của 

S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Indices, giá nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 

mức 19,7% năm 2020 và tiếp tục tăng năm 2021, thậm chí đang phát ra “tín hiệu 

đỏ”. Hình 1 cho thấy, giá nhà ở Hoa Kỳ giảm sâu sau GFC 2008, nhưng vụt lên 

nhanh chóng giai đoạn ngay sau đó bất chấp chi phí xây dựng không biến động 

nhiều.  
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Hình 1. Giá nhà ở Hoa Kỳ so với các chỉ số vĩ mô qua các thập niên. 

 

Nguồn: Robert J. Shiller (2021)  

Câu chuyện tương tự ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Kể từ sau 

GFC 2008 ít nhất cho đến năm 2020, thế giới chứng kiến rất nhiều các quốc gia 

đua nhau thực hiện giải pháp bơm tiền mang tên “nới lỏng định lượng” 

(Quantitative Easing, QE) nhưng tỷ lệ lạm phát dường như cũng không thực sự 

xuất hiện. Hãy bỏ qua dấu hiệu lạm phát tăng tốc thời gian gần đây. Câu hỏi đặt 

ra về cơ chế kinh tế học đó là tiền này đã đi về đâu?  

Theo dự báo của OECD Economic Outlook ngày 22/09/2021, GDP toàn 

cầu sẽ có thể tăng trưởng ờ mức 5,7% và 4,5% lần lượt năm 2021 và 2022. Cả 

hai đều thấp hơn mức dự phóng ban đầu trước đó. Dù cho tổng GDP toàn cầu 

giờ đây đã vượt mức GDP thời điểm tiền đại dịch (2019) nhưng vẫn còn thấp 

hơn khoảng 3,5 phần trăm so với chỉ số GDP dược dự báo ban đầu trước khi xảy 

ra COVID-19. Các nước tiên tiến đang hồi phục tốt hơn từ cuộc suy thoái sâu 

năm 2020. Nhưng hố cách lớn về sản lượng và việc làm vẫn còn đó ở nhiều 

nước, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi 

(Emerging-Market & Developing Economies - EMDEs).  
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Lý thuyết nói gì về các gói QE và giá tài sản?  

Quay lại với khoảng thời gian của một thế kỷ trước đây, kinh tế học 

(economics) chủ yếu nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực và Thuyết Số lượng 

Tiền. Theo Milton Friedman, lạm phát thì luôn luôn và bất kỳ nơi đâu đều là 

hiện tượng tiền tệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là với rất nhiều gói QE được tung ra 

như vậy ở thập niên qua, nhưng tại sao lạm phát chưa thực sự bùng lên (ít nhất 

là cho đến 2020)? Nhiều nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm cho thấy số 

nhân tiền có xu hướng giảm mạnh, dự trữ tăng lên và vòng quay tiền thấp đã kéo 

theo tương quan giữa khối tiền và mức giá không gia tăng cùng chiều như 

Thuyết Số lượng Tiền mô tả.  

Nhưng dù cho Milton Friedman và mối quan hệ của tăng trưởng cung tiền 

và lạm phát có còn đúng hay không thì một khả năng là các gói nới lỏng định 

lượng QE có thể đang tiềm ẩn hình thành rủi ro tạo ra các chu kỳ bùng phát và 

sụp đổ (boom-and-bust cycles) và bất ổn tài chính do chính chính phủ tạo ra. Vì 

sao vậy? Bằng chứng thực tế cho thấy, tiền đang có xu hướng chảy vào khu vực 

tài chính và giá tài sản đang bùng lên ở nhiều nơi. Đây cũng là một lý giải vì sao 

khối tiền và mức giá đã không như tuyên bố của Thuyết Số lượng tiền trong dài 

hạn. Chính vì thế mà hiện có rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh việc khi nào 

và cách thức nào để có thể kết thúc/đảo nghịch “nới lỏng định lượng” và kiểm 

soát thị trường tài chính cũng như giám sát chặt chẽ các quy định an toàn tài 

chính mà không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục nền kinh tế đang gánh chịu 

quá nhiều tổn thương từ trận đại dịch COVID-19 hoành hành.  

Giáo sư Robert Skidelsky (giáo sư Kinh tế Chính trị thuộc Đại học 

Warwick) đã đưa ra câu hỏi rằng: “Tại sao các gói mua trái phiếu khổng lồ của 

các ngân hàng trung ương ở châu Âu và Hoa Kỳ từ năm 2009 lại có ít tác động 

đến mức giá chung của nền kinh tế đến như vậy?”  

Theo quan điểm của Robert Skidelsky, dường như chỉ một tỷ phần nhỏ của 

lượng tiền từ các gói QE này chảy vào nền kinh tế thực, phần lớn còn lại chủ 

yếu chảy vào khu vực bất động và chứng khoán tài chính làm bùng giá các tài 

sản này và mang lại nguồn lợi của những người nắm giữ chúng. Một phần hiệu 

ứng của cải (wealth effect) gia tăng kéo theo cũng kích hoạt khu vực kinh tế 

thực, nhưng hầu như phần lớn của cải và tài sản lại tiếp tục luân chuyển trong hệ 

thống tài chính. Cơ sở học thuật cho lập luận này là gì?  
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Keynes và dòng tiền di chuyển  

Như chúng ta đã biết, Kinh tế học vĩ mô ra đời từ ý tưởng của John 

Maynard Keynes như là một lý thuyết về sản lượng trên bình diện tổng thể và 

trở nên thịnh hành từ sau thập niên 1940. Đối với những người theo Keynes điển 

hình, ý tưởng trong quyển sách nổi tiếng General Theory của John Maynard 

Keynes thường được dùng để lập luận cho giải pháp tài khóa trong kích cầu kinh 

tế. Theo đó, bất kỳ đợt suy giảm hay sụp đổ của nền kinh tế - với bất kể nguyên 

nhân là gì đi nữa, thì đều dẫn đến kết quả là hành vi nắm giữ tiền mặt (cash) sẽ 

có xu hướng gia tăng mạnh. Các dòng tiền (money) chuyển vào trong dự trữ 

(reserves), tiết kiệm tăng lên và chi tiêu giảm đi. Điều này lý giải lý do vì sao 

Keynes và chính sách kích cầu có phần thiên lệch về hướng chính sách tài khóa. 

Ông lập luận rằng khi nền kinh tế suy giảm, chính sách tài khóa (chứ không phải 

chính sách tiền tệ) nên được chọn để kích thích kinh tế. Chính phủ phải trở thành 

“người chi tiêu cứu cánh cuối cùng” (spender of last resort) nhằm bảo đảm 

lượng tiền mới (new money) được sử dụng vào hoạt động sản xuất thay vì bị giữ 

lại trong dân chúng.  

Bên cạnh đó, trong tác phẩm Khái luận về Tiền tệ (A Treatise on Money), 

Keynes cũng đã đề cập đến “cầu tiền đầu cơ” (speculative demand for money) 

bên cạnh “cầu tiền cho giao dịch” mua bán hàng hóa và dịch vụ (transaction 

motive demand for money). Theo giáo sư Robert Skidelsky, Keynes cho rằng 

trong suốt thời kỳ suy giảm kinh tế sâu (depression), tiền (money) không nhất 

thiết là bị giữ lại, mà các dòng tiền này chảy từ chu chuyển “công nghiệp” 

(industrial circulation) sang chu chuyển “tài chính” (financial circulation).  

Về cơ chế, tiền trong chu chuyển công nghiệp hàm ý nói về dòng tiền hỗ 

trợ cho các tiến trình để sản xuất ra sản lượng (hàng hóa và dịch vụ) đầu ra 

thông thường; trong khi đó, dòng tiền trong chu chuyển tài chính được sử dụng 

cho “việc kinh doanh nắm giữ và trao đổi các giấy tờ có giá và tài sản, bao gồm 

các giao dịch chứng khoán và các giao dịch thị trường tiền tệ”. Một khi xuất 

hiện hiện tượng suy giảm hoạt động kinh tế sâu hay trì trệ, hay khi nền kinh tế 

thực không thể hấp thu dòng tiền một cách đầy đủ, xu hướng lệch lạc và mất cân 

bằng trong chu chuyển dòng tiền sẽ xuất hiện. Tiến trình này được đánh dấu 

bằng sự chuyển dịch tiền từ chu chuyển công nghiệp sang chu chuyển tài chính, 

mà các nhà kinh tế tài chính mô tả là – từ đầu tư (investment) sang đầu cơ 

(speculation).  
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Khác với sự luân chuyển nguồn lực vốn, lao động và công nghệ trong chu 

chuyển công nghiệp hay hệ thống sản xuất giữa hàng ngoại thương và hàng phi 

ngoại thương – khi giá tương đối của hai loại hàng hóa này biến động sẽ kéo 

theo sự biến động cả phía cung và phía cầu cũng như di chuyển hầu như tất cả 

các nguồn lực trong các ngành hàng ngoại thương và phi ngoại thương. Trong 

khi đó, khu vực sản xuất (công nghiệp) và tài sản tài chính (tài chính), thì sự di 

chuyển của dòng tiền là chủ yếu.  

Do vậy, một phần câu trả lời cho câu hỏi “tiền này đã đi về đâu?” hay lý do 

tại sao QE đã không tạo ra bất kỳ hiệu ứng mạnh mẽ nào đối với mức giá chung 

của nền kinh tế có thể là do phần lớn số tiền mới này đã châm ngòi cho hoạt 

động đầu cơ tài sản (asset speculation), từ đó tạo ra các bong bóng tài chính 

(financial bubbles), trong khi giá cả (prices) và sản lượng (output) trên bình diện 

tổng thể vẫn duy trì ổn định như những gì mọi người đang quan sát thấy.  

Hyman Minsky và “Thời khắc Minsky”  

Một hàm ý không kém phần quan trọng về chính sách nói về mối quan hệ 

của các gói QE và bất ổn tài chính. Theo đó, các gói QE có thể tạo ra các chu kỳ 

bùng phát và sụp đổ (boomand-bust cycles). Không như những nhà kinh tế theo 

Keynes chính thống luôn tin vào các cuộc khủng hoảng là do các cú sốc từ bên 

ngoài, nhà kinh tế Hyman Minsky, cha đẻ của khái niệm “thời khắc Minsky” 

(Minsky Moment), nghĩ rằng hệ thống kinh tế có thể tự tạo ra các cú sốc từ 

chính sự vận hành nội tại của nó. Minsky lập luận rằng hoạt động cho vay của 

ngân hàng trải qua 3 giai đoạn có tính thoái trào được ông đặt tên là: (1) phòng 

vệ hay tự bảo hiểm (hedge), (2) đầu cơ (speculation), và (3) Ponzi (lấy tiền từ 

người sau trả cho người trước).  

Mở rộng 3 giai đoạn có tính thoái trào trong hoạt động cho vay của ngân 

hàng này ra lĩnh vực đầu tư và đầu cơ trong thị trường tài chính và bất động sản 

sẽ thấy sự tương đồng của chúng. Trước tiên, thu nhập của người đi vay cần 

phải đủ để hoàn trả cả vốn gốc và lãi của một khoản vay. Tiếp đến, thu nhập của 

người đi vay cần phải đủ cao để chỉ thanh toán cho khoản lãi. Và giai đoạn cuối 

cùng, hoạt động tài chính dơn giản trở thành một ván bài đánh cược vào giá tài 

sản sẽ tăng lên đủ để trang trải cho khoản cho vay. Khi xuất hiện sự đảo ngược 

của giá cả tài sản từ đà đang gia tăng chuyển sang sụt giảm nhanh chóng là 

không thể tránh khỏi sẽ tạo ra một cuộc sụp đổ trong cơn hoảng loạn. Sự gia 
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tăng của cải trên giấy bị xóa sổ, kéo theo nền kinh tế thực bị cuốn theo cơn chấn 

động này. Do vậy, Minsky xem QE như là một ví dụ về sự bất ổn tài chính do 

chính chính phủ tạo ra. Thời gian gần đây, với những gì đang diễn ra trong thực 

tế dường như đã có những tín hiệu đáng quan ngại về hiện tượng này.  

Thời khắc Minsky (Minsky Moment) nói về thời khắc khởi đầu của 

một cuộc sụp đổ thị trường do hoạt động đầu cơ mang tính đánh cược và 

liều lĩnh diễn ra trong một giai đoạn tăng giá tài sản không bền vững. Khái 

niệm này muốn nói đế thời khắc suy giảm đột ngột về mặt tâm lý của các 

tác nhân tham gia trên thị trường cộng hưởng tạo ra sự sụp đổ toàn bộ thị 

trường. 

Liệu “Lần này thì Khác”?  

Với tựa đề của quyển sách bán chạy nhất “This Time is Different” (tạm 

dịch “Lần này thì Khác”) của giáo sư Carmen Reinhart (Giáo sư của Trường 

Harvard Kennedy School (HKS) và đang bắt đầu đảm nhiệm vị trí Kinh tế 

Trưởng của Ngân hàng Thế giới, WorldBank) viết cùng Ken Rogoff. Tác phẩm 

này đã từng trở thành chủ đề mang đậm dấu ấn về lời cảnh báo và các bài học 

đối với cuộc suy thoái sâu và khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 và 

nhiều hơn thế nữa. Quyển sách cũng đã trở thành đề tài tranh luận và bàn luận 

về các hàm ý chính sách trong việc quản lý khủng hoảng tài chính của các nhà 

hoạch định chính sách và giới hàn lâm. Reinhart và Rogoff không phải là những 

người đầu tiên đề cập đến cụm từ “Lần này thì Khác”. Nhưng việc sử dụng rộng 

rãi cụm từ này trong các bình luận về thị trường tài chính thì lại có nguồn gốc 

xuất phát từ ảnh hưởng của tác phẩm này.  

Nôi dung quyển sách chỉ rõ xuyên suốt chiều dài lịch sử, các nước giàu và 

nghèo tiến hành cho vay, đi vay, sụp đổ rồi hồi phục theo cách thức thông qua 

một loạt các cuộc khủng hoảng tài chính rất bất thường. Mỗi lần như vậy, giới 

chuyên gia đều nói: “ Lần này thì Khác” – hàm ý tuyên bố rằng các quy tắc định 

giá cũ (old rules of valuation) không còn được áp dụng nữa và tình hình mới có 

rất ít những tương đồng với các thảm họa đã xảy ra trong quá khứ - và khủng 

hoảng kéo theo có thể không xảy ra, bởi vì “Lần này thì Khác”!. Với tác phẩm 

khác biệt của mình, Reinhart và Rogoff chứng minh rằng nhận định của giới 

chuyên gia là hoàn toàn sai.  

https://books.google.com.vn/books?id=ak5fLB24ircC&lpg=PP1&hl=vi&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Công trình nghiên cứu “Lần này thì Khác” bao phủ 66 quốc gia thuộc 5 

châu lục trải qua 8 thế kỷ trình bày cái nhìn toàn diện về hầu hết tất cả các dạng 

khủng hoảng tài chính – bao gồm các vụ vỡ nợ của chính phủ, hoảng loạn và 

khủng hoảng ngân hàng, và các thời kỳ lạm phát gia tăng đột biến – từ những 

đợt giảm giá tiền tệ thời trung cổ cho đến các thảm họa cho vay thế chấp dưới 

chuẩn ngày nay. Reinhart và Rogoff đã đi đến lập luận mạnh mẽ và đầy tính 

công kích cho rằng các cuộc khủng hoảng hay trục trặc tài chính thì đều có đặc 

tính tương đồng phổ biến ở tất cả các quốc gia, bao gồm các nền kinh tế thị 

trường đã được xác lập hoàn hảo hay các nước thị trường mới nổi.  

Thay lời kết  

Giá tài sản nhất là giá chứng khoán và bất động sản giờ đây cũng đã và 

đang gia tăng tương tự như những gì đã xảy ra ở những năm trước đây. Một điều 

đáng lưu ý đó là “lời cảnh báo” và “dự báo khủng hoảng” thường không phải để 

“cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra” mà là nhằm làm thay đổi cách thức hành xử 

và quản trị hệ thống sao cho các quốc gia và các tổ chức vận hành trong guồng 

máy có thể tránh được những hậu quả xấu xảy ra, đôi khi lây lan thành các cuộc 

khủng hoảng mang tính thảm họa. Do vậy, đôi lúc “dự báo sắp có khủng hoảng” 

nhưng lại góp phần làm cho cuộc khủng hoảng không thực sự xảy ra lại là điều 

tốt. Liệu chúng ta có lặp lại cụm từ quen thuộc “Lần này thì Khác” nữa không 

hay cũng sẽ là một vết mòn phổ quát – cho vay, đi vay, sụp đổ và hồi phục một 

lần nữa như những thông lệ thông thường? Để rồi kết cục là thế giới và các nước 

sẽ lại rơi vào một cuộc khủng hoảng dù đã được cảnh báo sớm – về một chu kỳ 

bùng phát–sụp đổ “cũ rích”. Thời gian sẽ có câu trả lời chính xác cho tất cả 

chúng ta.  
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HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ THÔNG QUA 

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU86 

Võ Tất Thắng 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

 Nguyễn Thị Bích Hiền 

Nguyễn Hoàng Lan  

 Trương Trần Minh Thư 

Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe 

Tóm tắt nôi dung 

Phát hành trái phiếu là một trong những hình thức huy động vốn cho ngân 

sách nhà nước và địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh thâm hụt ngân sách lớn do 

các gói chi tiêu và chương trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Bài nghiên cứu 

này phân tích mối tương quan giữa các yếu tố tác động và dự báo nhu cầu phát 

hành trái phiếu, cũng như giá trị trúng thầu trái phiếu của Việt Nam trong năm 

2021. Kết hợp với bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới cho thấy 

Việt Nam cần tiếp tục xây dựng tiềm lực kinh tế quốc gia để ngày càng thu hút nhà 

đầu tư và kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ, chỉ vay khi có khả năng trả nợ. 

Từ khóa: COVID-19, kinh tế, trái phiếu, Việt Nam 

1 Tổng quan 

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động kinh tế bị trì trệ khiến thu 

ngân sách nhà nước (NSNN) bị ảnh hưởng tiêu cực, trong khi đó nhu cầu chi 

tiêu cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của bệnh dịch lại tăng cao. 

Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách đã kéo dài trong nhiều năm, cùng với việc chính 

sách tiền tệ bị ràng buộc với các mục tiêu về lạm phát và tỷ giá, Việt Nam không 

thể theo đuổi các chính sách vĩ mô theo cách tương tự như các nước lớn trên thế 

giới. Nới lỏng tiền tệ với quy mô lớn có thể dẫn đến mất giá nội tệ, môi trường 

đầu tư trở nên rủi ro hơn, làm trì hoãn các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam. Do đó, để thực hiện các chính sách hỗ trợ bệnh dịch cũng như thiên tai, 

trong thời gian tới, chính phủ nên thực hiện một số biện pháp huy động nguồn 

lực tài chính. 

 
86Miễn trừ trách nhiệm: Bài nghiên cứu phản ánh quan điểm riêng của nhóm tác giả, kết quả nghiên 

cứu không phản ánh quan điểm của tổ chức nơi các tác giả làm việc. 
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Hình 1: Lãi suất trúng thầu trung bình năm của trái phiếu theo kỳ 

hạn Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu từ HNX 

Ngoài việc cắt giảm chi thường xuyên và tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi 

(không lãi suất hoặc lãi suất rất thấp) từ các tổ chức quốc tế, chính phủ có thể 

thực hiện phát hành trái phiếu. Cụ thể, chính phủ có thể phát hành trái phiếu với 

lãi suất thấp (Hình 1) trong điều kiện hệ thống tài chính đang dư thừa thanh 

khoản. Biện pháp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ nên 

được sử dụng ở mức vừa phải để đảm bảo khu vực tư nhân có thể tiếp cận vốn 

dễ dàng(NEU-JICA, 2020). Đặc biệt là khi mức độ tín nhiệm của Việt Nam 

đang được duy trì tốt tạo cơ hội tận dụng nguồn lực tài chính nhằm khôi phục 

kinh tế hậu COVID-19. 

Bảng 1: Xếp hạng mức độ tín nhiệm của Việt Nam 

Agency Xếp hạng Triển vọng Thời gian 
SP BB Tích cực 21/05/2021 
Fitch BB Tích cực 01/04/2021 
Moody’s Ba3 Tích cực 18/03/2021 

Fitch BB Ôn định 08/04/2020 

Moody’s Ba3 Tiêu cực 18/12/2019 
Moody’s Ba3 Đang xem xét 09/10/2019 
Fitch BB Tích cực 09/05/2019 

SP BB Ôn định 05/04/2019 
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Nguồn: Tradingeconomics.com 

Năm 2021, xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam tiếp tục được duy trì ổn định so 

với năm 2020 và 2019, đồng thời, ba tổ chức Standard & Poor’s, Fitch Ratings 

và Moody’s đều nâng triển vọng lên tích cực (Bảng 1). Điều này phản ánh đánh 

giá tích cực của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với các kết quả về 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đay tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt 

Nam trong bối cảnh COVID-19. Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn tới của Việt Nam sẽ rất lớn nhằm phục hồi những tổn thương do 

đại dịch gây ra. Nếu chỉ phụ thuộc vào huy động từ thị trường vốn trong nước là 

không đủ mà còn tạo áp lực lớn lên thị trường tài chính trong nước vốn còn non 

yếu, còn tồn tại các hạn chế cần được củng cố và khắc phục. Do đó, song song 

với thị trường trong nước, Việt Nam có thể phát hành trái phiếu chính phủ trên 

thị trường vốn quốc tế. Bài viết này phân tích các khả năng phát hành trái phiếu 

ở Việt Nam cho nhu cầu sử dụng vốn để phục hồi kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19. 

2 Thị trường trái phiếu Việt Nam và ưu nhược điểm của trái phiếu chính phủ 

Thị trường trái phiếu Việt Nam được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu huy động 

vốn của chính phủ, chính quyền địa phương, ngân hàng chính sách và doanh 

nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu trên, trái phiếu Việt Nam được chia thành 04 loại 

gồm (1) trái phiếu chính phủ, (2) trái phiếu chính quyền địa phương, (3) trái 

phiếu chính phủ bảo lãnh, và (4) trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, ba loại trái 

phiếu chính phủ, chính quyền địa phương và chính phủ bảo lãnh là kênh huy 

động vốn cho ngân sách nhà nước, chính quyền địa phương và các chương trình 

tín dụng có mục tiêu của nhà nước (ABO, 2020; Bộ Tài chính, 2021). Đặc biệt, 

trái phiếu chính phủ đóng vai trò then chốt trên thị trường trái phiếu với hai mục 

tiêu lớn là kênh huy động vốn hiệu quả cho NSNN và là thị trường chuẩn cho thị 

trường tài chính (Hình 2). 
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Hình 2: Giá trị gọi thầu phát hành trái phiếu tại Việt Nam giai đoạn 2012-

2020 Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Phát hành trái phiếu chính phủ đem lại những tác động tích cực lẫn tiêu cực. 

Trong đó, việc phát hành trái phiếu vẫn tồn tại những rủi ro cần phải xem xét. 

Đặc biệt là khi chính phủ thực hiện phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ (chủ yếu 

là USD, Euro) do không thể vay mượn nước ngoài bằng nội tệ, điều này sẽ làm 

mất giá đồng nội tệ. Kết quả là mức nợ công sẽ tăng cao do chi phí lãi vay tăng 

và ảnh hưởng xấu đến ngân sách nhà nước (Brkic, 2021). Vì vậy, bình ổn tiền tệ 

là ưu tiên hàng đầu đối với ngân hàng trung ương khi phát hành trái phiếu. Bên 

cạnh đó, phát hành trái phiếu chính phủ làm giảm khả năng giải quyết các cuộc 

khủng hoảng tài chính (Brkic, 2021). Nguyên nhân là do việc phát hành trái 

phiếu chính phủ kéo theo lạm phát gia tăng, khiến thu nhập cố định sụt giảm, rủi 

ro mà quốc gia gánh phải cũng sẽ tăng khi lãi suất thị trường tăng, thậm chí 

khiến quốc gia đối diện với rủi ro võ nợ, nguy cơ đưa đất nước rơi vào khủng 

hoảng và bất ổn vĩ mô (Chen, James, 2020). 

Tuy nhiên, phát hành trái phiếu chính phủ cũng góp phần giải quyết một số vấn 

đề của quốc gia. Tại Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung, phát 

hành trái phiếu là cách để tạo ra một thị trường vay nợ uy tín nhằm đáp ứng nhu 

cầu vốn vay, từ đó, mở rộng nguồn cung vốn cho thị trường liên ngân hàng. 

Đồng thời, trái phiếu giúp hỗ trợ hoạt động quản lý thanh khoản của ngân hàng 

trung ương. Đặc biệt, đây được xem là giải pháp đầu tư ít hoặc thậm chí không 

có rủi ro cho nhà đầu tư. Ngoài ra, trái phiếu chính phủ cũng góp phần duy trì và 
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phát triển thị trường tài chính hiệu quả; cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường thông 

qua một hệ thống thanh toán và một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh (Lê Thị 

Ngọc, 2019). 

3 Bài học kinh nghiệm 

COVID-19 đã gây nên những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu. Trong 

bối cảnh đó, các chính phủ cần có những hành động cần thiết để tạo ra nguồn tài 

chính đủ để vượt qua và phục hồi sau đại dịch. Nhiều quốc gia đã lựa chọn phát 

hành trái phiếu COVID (COVID bonds). Chỉ tính riêng trong tháng 04/2020, các 

chính phủ trên toàn thế giới (không tính Mỹ) đã phát hành 55 tỷ USD trái phiếu 

trên thị trường quốc tế. Mặc dù không thể khẳng định trái phiếu chính phủ được 

phát hành sau COVID-19 đều có liên quan đến đại dịch, nhưng ít nhất 1/4 trái 

phiếu chính phủ đã phát hành có báo cáo xác nhận việc sử dụng số tiền thu được 

cho mục đích liên quan đến dịch bệnh (Asian Infrastructure Investment Bank, 

2020). 

3.1 Philippines 

Quý I/2021, lãi suất trái phiếu chính phủ của Philippines vẫn tiếp tục tăng nhanh 

hơn so với quý trước. Điều này cho thấy chính phủ đang tăng cường mượn tiền 

từ thị trường trong nước nhằm phục hồi kinh tế và đẩy lùi dịch bệnh. Cụ thể, lãi 

suất trái phiếu chính phủ đã tăng lên mức 6,5% so với mức 5,3% của quý 

IV/2020. Điều này cũng đồng thời gia tăng nợ công của Philippines lên cao hơn. 

Chỉ trong quý I/2021, trái phiếu chính phủ phát hành cho thị trường trong nước 

đã tăng 55,8%, với tổng số tiền là 2.082,4 tỷ PhP (ADB, 2021). 

Nguyên nhân của việc Philippines bổ sung nguồn tiền lớn từ trái phiếu như vậy 

là do thâm hụt ngân sách từ việc giảm thu, trong khi tăng chi cho các biện pháp 

phòng chống COVID-19. Mặt khác, về phía các nhà đầu tư, trái phiếu trở thành 

một kênh đầu tư an toàn trong suốt diễn biến khó lường của đại dịch. Đồng thời, 

với thanh khoản tốt cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư cho nguồn kênh này. 

Bên cạnh đó, Philippines cũng được xếp vào nước có mức nợ công thấp, và 

được đánh giá là quốc gia có mức độ tín nhiệm tích cực (BBB+). Điều này cho 

thấy khả năng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 

vững của Philippines trong bối cảnh COVID-19. Kết quả này đạt được nhờ vào 
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cam kết chặt chẽ của chính phủ với kỷ luật tài chính87 , các cải cách trong nhiều 

lĩnh vực, vị thế của các yếu tố bên ngoài nền kinh tế và tính ổn định của ngân 

hàng (ADB, 2021). 

3.2 Hoa Kỳ 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư đã bán trái phiếu dài 

hạn để tăng nguồn tiền dự trữ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trái 

phiếu Hoa Kỳ. Cụ thể, nhà đầu tư đã bán hơn 500 tỷ USD trái phiếu kho bạc chỉ 

trong quý I/2020. Trước tình trạng này, ngân hàng liên bang buộc phải mua lại 

trái phiếu để giúp ổn định thị trường tài chính. Tuy nhiên, CBO dự báo thâm hụt 

ngân sách trung bình năm của Hoa Kỳ sẽ đạt 1,2 nghìn tỷ USD trong 10 năm tài 

chính tiếp theo, do đó Hoa Kỳ cần phải tiếp tục tăng phát hành nợ (CBO, 2021). 

Kho bạc Hoa Kỳ đã nhanh chóng huy động hàng nghìn tỷ USD để đáp ứng nhu 

cầu tài chính chủ yếu thông qua tín phiếu. Kho bạc Hoa Kỳ thặng dư 2 nghìn tỷ 

USD trong tổng phát hành từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2020 và hơn 1,4 nghìn 

tỷ USD mỗi tháng cho đến tháng 03/2021. Kết quả này là bởi các nhà đầu tư sau 

khi bán trái phiếu, trái phiếu kho bạc và các tài sản tài chính đã đầu tư vào các 

quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ. Các quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ đã 

đầu tư những khoản tiền đó vào tín phiếu kho bạc (GAO, 2021). 

Đến ngày 01/08/2021, mức trần nợ công của Hoa Kỳ đã tăng thêm 22 nghìn tỷ 

USD. Số tiền vay nợ đến từ nhiều nguồn, trong đó có trái phiếu, cũng góp phần 

làm tăng trần nợ công. Cụ thể, lượng trái phiếu phát hành mới đã tăng 40-50% 

kể từ tháng 02/2020, gồm trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 5 năm, 10 năm và 30 năm. 

Vào ngày 04/08/2021, lượng trái phiếu đấu thầu lên đến 126 tỷ USD chỉ trong 

một tuần. Lượng trái phiếu này (gồm trái phiếu 3 năm, 10 năm và 30 năm) đã 

giúp bổ sung thêm 67,4 tỷ USD vào ngân sách liên bang (Congressional Budget 

Office, 2021c). Việc tăng quy mô trái phiếu được phát hành, đặc biệt là trái 

phiếu dài hạn giúp Hoa Kỳ giảm thiểu rủi ro tái cấp vốn và giúp lập kế hoạch 

ngân sách tốt hơn (GAO, 2021). Tuy nhiên, với lượng trái phiếu phát hành lớn 

sẽ khiến khả năng chi trả nợ có thể bị chậm trễ do chính quyền phải chi cho các 

chính sách tài khóa để phục hồi nền kinh tế trong suốt đại dịch (Congressional 

Budget Office, 2021c). 

 
87Kỷ luật tài chính là tổng hợp các quy định bắt buộc thực hiện đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động tài chính 
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3.3 Thái Lan 

Thái Lan đã điều chỉnh việc phát hành trái phiếu trong năm 2021 để phù họp với 

những thay đổi của thị trường và hỗ trọ nhu cầu tài chính của chính phủ. Từ 

ngày 28/02/2021 đến ngày 15/05/2021, lọi suất trái phiếu chính phủ bằng đồng 

nội tệ của Thái Lan có nhiều biến động. Lọi suất của trái phiếu có kỳ hạn từ 10-

15 năm giảm trung bình 3 bps88 , trong khi lọi suất của trái phiếu kỳ hạn từ 16-

30 năm tăng trung bình 10 bps. Sự gia tăng lọi suất ở những trái phiếu có kì hạn 

dài là cách chính phủ Thái Lan huy động nguồn tiền để thúc đẩy nền kinh tế 

phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến gia tăng nọ chính phủ. Vào cuối 

tháng 3, nọ công của Thái Lan ở mức 8,5 nghìn tỷ THB, tương đương 53,3% 

GDP (ADB, 2021). Văn phòng Quản lý Nọ công Thái Lan (PDMO) dự báo tỷ lệ 

này sẽ đạt 58,8% GDP vào cuối năm tài chính 2021 89 (Wichith, 2021). 

Bên cạnh đó, PDMO đã có kế hoạch phát hành trái phiếu tiết kiệm của chính 

phủ "Ying Aom Ying Dai" (càng tiết kiệm, bạn càng kiếm được nhiều). Lượng 

trái phiếu trị giá 50 tỷ bath này với mục đích sử dụng cho các dự án giảm thiểu 

tác động của dịch bệnh COVID-19. Lãi suất của đợt trái phiếu này cao hơn so 

với lãi sất thị trường ở Thái Lan. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ được hưởng mức lãi 

suất 1,8%-1,9% và các tổ chức phi lợi nhuận nhận lãi suất 2,2%/ năm. 10 tỷ 

THB trái phiếu tiết kiệm với kỳ hạn 3 năm được phân phối bởi Ngân hàng 

Krungthai và có sẵn trên ứng dụng ví điện tử "Sasom Bond Mung Kung". 40 tỷ 

THB còn lại được phân phối thông qua Ngân hàng Krungthai, Ngân hàng 

Bangkok, Ngân hàng Kasikornbank và Ngân hàng Thương mại Siam. Các nhà 

đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại quầy, thông qua ngân hàng trực tuyến 

hoặc ứng dụng ngân hàng di động (Subhabhong, 2021). 

4 Phát hành trái phiếu ở Việt Nam 

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị phát hành trái phiếu 

Thị trường trái phiếu bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhưng trong bối cảnh dịch 

bệnh hiện nay có ba yếu tố chủ yếu tác động mạnh đến thị trường trái phiếu gồm 

lãi suất trái phiếu, nguồn thu ngân sách và phản ứng của thị trường trong đại 

địch. 

 
881 điểm cơ bản (bps) = 0.01% 

89Cuối năm tài chính của Thái Lan vào ngày 30 tháng 9 
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Thứ nhất, lãi suất trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà 

đầu tư và tác động đến tình hình nợ công của chính phủ. Tỷ lệ nắm giữ trái 

phiếu lớn đồng nghĩa với việc nhà đầu tư tăng kỳ vọng về lãi suất trong tương 

lai. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu cũng tác động đến khả năng trả nợ của chính 

phủ. Hiện nay, lãi suất trái phiếu phải được duy trì ở mức thấp để nhà nước đủ 

khả năng chi trả và giảm thâm hụt ngân sách (Congressional Budget Office, 

2021b). Đồng thời, trái phiếu có mức lãi suất thấp hơn so với lạm phát sẽ làm 

giảm tính hấp dẫn cho các nhà đầu tư, từ đó, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị 

của trái phiếu (U.S SEC, 2021). 

Thứ hai, nền kinh tế trì trệ cùng các biện pháp tài khóa đang làm giảm nguồn thu 

của chính phủ, dẫn đến khả năng trả nợ chậm và gia tăng nợ công. Cụ thể, các 

biện pháp nghiêm ngặt trong phòng chống dịch đã tác động tiêu cực lên tăng 

trưởng kinh tế, do đó nhiều quốc gia buộc phải giảm thuế và thực hiện các chính 

sách hỗ trợ, điều này làm giảm thu ngân sách nhà nước (Congressional Budget 

Office, 2021a). Ngoài ra, rủi ro đầu tư vào trái phiếu tăng lên, dẫn đến việc nhà 

đầu tư yêu cầu mức lãi suất cao hơn. Hệ quả là tiền lãi có thể làm gia tăng nợ 

công và trở thành gánh nặng với ngân sách nhà nước (Congressional Budget 

Office, 2021b). Do đó, cần phải xem xét nguồn thu từ ngân sách để đảm bảo khả 

năng trả nợ, từ đó giảm rủi ro đầu tư cho nhà đầu tư và tình trạng nợ công của 

quốc gia (Andries et al., 2021). 

Cuối cùng, yếu tố cầu cũng ảnh hưởng đến giá trị và hoạt động của thị trường 

trái phiếu. Cụ thể, sự lo ngại của nhà đầu tư với dịch bệnh cũng tạo áp lực bán ra 

lớn (nhu cầu nắm giữ thấp), dẫn đến thanh khoản thị trường trái phiếu giảm 

mạnh từ đầu đến giữa tháng 3/2020. Trong khoảng thời gian này, giá bán so với 

giá trúng thầu đã giảm mạnh ở nhiều thị trường trái phiếu trên thế giới. Nếu giá 

trị trái phiếu kho bạc biến động lớn dẫn dến việc khó khăn trong cân đối thu chi 

ngân sách, thì rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu càng tăng. Do đó, khối lượng 

giao dịch trái phiếu chính phủ sẽ giảm mạnh và giá trái phiếu tiếp tục giảm sâu 

hơn, ảnh hưởng đến nguồn vốn vay của chính phủ (Stanford Graduate School of 

Business, 2021). 

4.2 Ước tính giá trị phát hành trái phiếu 

Dựa trên các yếu tố tác động đến giá trị phát hành trái phiếu, chúng tôi ước 

lượng giá trị gọi thầu bằng mô hình kinh tế lượng cơ bản như sau: 
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Off ering _vl = [0 + [ ]W inning _itr + [2State _br + [3Demand + u 

Trong đó Offering_vl phản ánh giá trị gọi thầu phát hành trái phiếu của Việt 

Nam trong một năm; Winning_itr là lãi suất trúng thầu trung bình được tính dựa 

trên tỷ trọng của mỗi loại trái phiếu theo kỳ hạn; State_br là giá trị tổng thu ngân 

sách nhà nước Việt Nam; và Demand là tỷ lệ giá trị đăng ký so với giá trị gọi 

thầu phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu Việt Nam. 

Mẫu bao gồm dữ liệu hàng năm của trái phiếu Việt Nam và tổng thu ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2012-2020. Dữ liệu giá trị gọi thầu, giá trị đăng ký, giá trị 

trúng thầu, lãi suất trúng thầu được thu thập từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội (www.hnx.vn); tổng thu ngân sách nhà nước được thu thập từ Tổng cục 

thống kê (www.gso.gov.vn). 

Kết quả dự báo giá trị phát hành trái phiếu trong năm 2021 được ước tính qua 

hai giả định về cầu thị trường như sau: 90 

• Trường hợp 2: Giả định nhu cầu thị trường tiếp tục theo xu hướng của kết 

quả giao dịch trong 8 tháng đầu năm 2021, lãi suất trúng thầu trung bình của 

thị trường trái phiếu là 2,29% và nhu cầu của nhà đầu tư được phản ánh qua 

tỷ lệ giá trị đăng ký so với giá trị gọi thầu là 269,82%. Đồng thời, tiếp tục sử 

dụng dự toán thu ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính trong trường hợp 

này. Kết quả dự báo cho giá trị gọi thầu và giá trị trúng thầu trái phiếu năm 

2021 lần lượt là 544.015,7 tỷ đồng và 399.270,3 tỷ đồng. 

Nhìn chung, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020 tương đối ổn định, các 

yếu tố nền tảng của kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng tích cực, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ ở mức mục tiêu mà 

chính phủ đề ra, thu chi ngân sách và nợ công cơ bản được đảm bảo. Cùng với 

đó, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đều nâng triển vọng kinh tế Việt 

Nam lên tích cực. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ giá USD/VND tiếp 

tục được duy trì ổn định khi tỷ giá trung tâm chỉ tăng 0,2% so với đầu năm 

(VCCI, 2021). Đây là những yếu tố thuận lợi giúp Việt Nam tăng cơ hội phát 

 
90 Trường hợp 1: Giả định nhu cầu thị trường và lãi suất trái phiếu chính phủ năm 2021 tương tự như năm 2020 

dưới tác động của đại dịch COVID-19, cụ thể lãi suất trung bình cả năm 2020 là 2,76%. Tuy nhiên trên thực tế, 

chính phủ Việt Nam có thể đề nghị mức lãi suất thấp hơn, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn của làn sóng 

COVID lần thứ tư. Đồng thời, theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC của Bộ Tài chính thì dự báo thu ngân sách năm 

2021 đạt 1.343.330 tỷ đồng (Bộ Tài Chính, 2020). Kết quả dự báo cho thấy giá trị gọi thầu phát hành năm 2021 

là khoảng 522.766,5 tỷ đồng. Tính toán tương tự như giá trị gọi thầu, kết quả dự báo giá trị trúng thầu trái phiếu 

năm 2021 đạt 374.297,3 tỷ đồng. 

http://www.hnx.vn/
http://www.gso.gov.vn/
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hành trái phiếu trên thị trường vốn nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, kết quả giao 

dịch trái phiếu chính phủ cho thấy phát hành trái phiếu tại nước ngoài đang có 

xu hướng giảm, khối lượng giao dịch giai đoạn 2018-2020 dao động ở mức 

5,5%-8,4% (Hình 3). Do đó, nhóm tác giả nhận định xu hướng giao dịch trái 

phiếu trong năm 2021 trên thị trường vốn quốc tế cũng có thể chiếm tỷ lệ trong 

khoảng 5,5%-8,4% tổng lượng giao dịch. 

 

Hình 3: Tỷ lệ giao dịch trái phiếu trong và ngoài 

nước Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

Gần đây, chính phủ Việt Nam có xu hướng phát hành hai loại trái phiếu chủ yếu 

là trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Chiếm 65%-75% tổng 

giá trị gọi thầu phát hành trong giai đoạn 2018-2020 là trái phiếu có kỳ hạn 10 

năm và 15 năm. Xu hướng này có thể được sử dụng tiếp trong những năm tới. 

Tuy nhiên trong điều kiện COVID-19 chính phủ có thể xem xét các kỳ hạn dài 

hơn, từ 16-30 năm, tương tự như các nước trong bài học kinh nghiệm. 

5 Phân tích kết quả phát hành trái phiếu với các mục tiêu kế hoạch 2021 

Tháng 08/2021, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

xuống mức 4,8% (World Bank, 2021), tương ứng với GDP năm 2021 đạt 

khoảng 6.595.215,96 tỷ đồng91. Từ đây có thể tính giá trị gọi thầu trái phiếu và 

 
91Kết quả tính toán dựa trên GDP sơ bộ năm 2020 (GSO). 
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giá trị trúng thầu năm 2021 lần lượt chiếm 7,93% GDPvà 5,68% GDP (Trường 

họp 1); 8,25% GDP và 6,05% (Trường họp 2). 

Cùng với đó, nhóm tác giả đã thực hiện xây dựng 03 kịch bản hỗ trọ người lao 

động gặp khó khăn trong bối cảnh làn sóng COVID-19 lần thứ tư (Bảng 4). Với 

kịch bản tiêu cực, giá trị gói hỗ trọ trong 04 tháng đã chiếm 3,15% GDP năm 

2021 (Võ Tất Thắng et al., 2021). 

Bảng 2: Kịch bản hỗ trọ người lao động từ tháng 09 - tháng 12 năm 2021 

 Giá trị gói hỗ trọ 

(Tỷ đồng) 

Tỷ lệ so với GDP 

năm 2020 

Tỷ lệ so với GDP 

năm 2021 
Kịch bản tích cực 28.665,68 0,46% 0,43% 
Kịch bản cơ sở 76.466,45 1,22% 1,16% 
Kịch bản tiêu cực 207.938,56 3,30% 3,15% 

Nguồn: Võ Tất Thắng et al. (2021) 

Theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đưọc Quốc hội ban hành ngày 

25/06/2015 quy định, phát hành trái phiếu là một trong những nguồn bù đắp bội 

chi ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nếu các gói an sinh xã hội 

và các chương trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19 gây ra tình trạng thâm hụt 

NSNN, thì nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ đưọc dùng để bù đắp cho khoản 

thâm hụt. Cụ thể, Bộ Tài chính dự toán bội chi ngân sách năm 2021 là 343.670 

tỷ đồng (tương đương 5,21% GDP) với phần lớn ngân sách đưọc sử dụng cho 

chi thường xuyên trị giá 1.036.730 tỷ đồng. Với dự báo giá trị trúng thầu đạt 

5,68% - 6,05% GDP, nguồn vốn này có khả năng bù đắp thâm hụt NSNN trong 

năm 2021 và phần còn lại có thể kết họp cùng ngân sách địa phương trong gói 

chi tiêu hỗ trọ người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, de giâm gânh nang ngân 

sâch, Viêt Nam can cân nhac han che mot so khoân chi chüa can thiet và thüc 

hiên chi tiêu hiêu quâ. Dac biêt, goi chi tiêu tài khoa nham ho tro và on dinh ddi 

song nhân dân (tri giâ 0,43% - 3,15% GDP) düoc xem là muc tiêu quan trong và 

cap thiet hiên nay. 

Trong khi do, Quoc hoi cüng vùa ban hành Nghi quyet so 23/2021/QH15 ve Ke 

hoach tài chinh quoc gia và vay, trâ no công 5 nam giai doan 2021-2025. Theo 

do, Viêt Nam can dâm bâo an toàn no công92 vdi muc tiêu tran no công hàng 

nam không vüot quâ 60% GDP và ngüdng cânh bâo là 55% GDP. Tuy nhiên, dü 

 
92Theo Luât Quân ly nd công so 20/2017/QH14, trâi phieu là công cu no làm phât sinh nghïa vu nd, là 

mot phan cua nd công. 



366 

bâo no quoc gia nam 2021 cua Viêt Nam dâ là 176,96 ty USD93, tüdng düdng 

4.052.743,56 ty dong hay 61,45% GDP (Statista, 2021b). Dieu này cânh bâo cho 

rui ro tang tran no công tù phât hành trâi phieu chinh phu cua Viêt Nam. Dây là 

rui ro mà bat kÿ quoc gia phât hành trâi phieu nào cüng co the gap phâi. Do 

không co mot hê thong tài chinh du manh nhü Hoa Kÿ, Viêt Nam can co cam 

ket chat chë vdi ky luât tài chinh tüdng tü nhü Philippines, câi câch và khac phuc 

nhüng han che con ton tai, on dinh câc yeu to bên ngoài nen kinh te. Tüdng tü 

nhü Thâi Lan, Viêt Nam co the giâm lâi suat doi vdi trâi phieu ngan han và tang 

lâi suat trâi phieu dài han nham thu hut nhieu nhà dau tü tham gia thi trüdng trâi 

phieu, giup huy dong lüong von ldn cho ke hoach phuc hoi kinh te trong tüdng 

lai. 

Xu hüdng sut giâm cua loi suat trâi phieu chinh phu và chi phi di vay phân ânh 

lam phât thap, nhu cau gia tang doi vdi tài sân it rui ro và nguon cung han che 

cua trâi phieu chinh phu (IMF, 2021). Khi lam phât cao hdn lâi suat trâi phieu së 

làm giâm 

tinh hap dan doi vdi câc nhà dau tü (U.S SEC, 2021). Ô Viêt Nam, tù nam 2012 

den 2019, lâi suat trung thau luôn cao hdn lam phât. Dâng lüu y là trong nam 

2020 thi lâi suat trung thau lai thap hdn lam phât, nhüng giâ tri trung thau nam 

2020 van cao hdn so vdi nhüng nam trüdc (Hinh 4). Dieu này cho thay nhu cau 

cua nhà dau tü doi vdi loai tài sân co rui ro thap trong boi cânh khung hoâng 

COVID-19, khi mà câc cd hoi dau tü khâc han che do dich bênh. Nam 2021, lam 

phât cua Viêt Nam düoc dü bâo së tang lên 3,88%, cao hdn so vdi mûc 3,22% 

vào nam 2020 (Statista, 2021a), tuy nhiên, lam phât thüc te 08 thâng dau nam 

2021 mdi chi tang 1,79% so vdi cùng kÿ nam trüdc (GSO, 2021). Tù ket quâ 

giao dich nam 2020, co the ki vong nhu cau cua nhà dau tü doi vdi trâi phieu 

Viêt Nam trong thdi gian tdi van së düoc duy tri d mûc cao, dâp ûng yêu cau huy 

dong von cua chinh phu theo tinh toân. 

 
93Ty giâ hoi doâi vào ngày 09/06/2021 là 1 VND = 0.000043664248 USD. 
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Hình 4: Mối tương quan giữa lạm phát, lãi suất và giá trị trúng thầu tại Việt Nam 

Nguồn: HNX và World Bank 

6 Thay lời kết 

Cần nhấn mạnh là làn sóng COVID lần thứ tư kéo dài đang ảnh hưởng đến niềm 

tin của người dân và nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế quốc gia. Do đó, Việt 

Nam cần thận trọng trong mỗi biện pháp đối phó và phục hồi kinh tế hậu 

COVID-19, đặc biệt chỉ vay khi có khả năng trả nợ và kiểm soát chặt chẽ nghĩa 

vụ nợ. Mặc dù nguồn vốn huy động từ thị trường trái phiếu có thể không đủ cho 

các mục tiêu chính sách trong tương lai, nhưng thay vì gia tăng giá trị vay nợ, 

Việt Nam cần chú trọng cải cách hoạt động đầu tư trong nước mang tính hiệu 

quả và đột phá lớn hơn. 
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH  

CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 
 

Phạm Khánh Duy 

Đại học Kinh tế TP.HCM 
 

Tóm tắt 

Đáp ứng nhu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự xuất hiện 

công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) được xem là nền tảng trong quá 

trình chuyển đổi số của nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là tài 

chính ngân hàng. Hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò huyết mạch, góp phần 

phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là tại các nước mới nổi như ASEAN. Bài 

nghiên cứu lược khảo tổng quan những nghiên cứu trước và khai thác cơ sở dữ 

liệu của Ngân hàng Thế giới (World Development Indicators) để đánh giá tác 

động của CNTT-TT đến hiệu quả hoạt động và ổn định của hệ thống ngân hàng 

tại các quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2004-2019. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy ảnh hưởng tích cực của CNTT-TT đến hiệu suất sinh lời và sự ổn định của 

hệ thống ngân hàng Đông Nam Á. 

Từ khóa: Công nghệ thông tin – truyền thông, hiệu quả hoạt động, ổn định, hệ 

thống ngân hàng, Đông Nam Á, các nước mới nổi 

Abstract 

In the industrial revolution 4.0, the emergence of information and 

communication technology (ICT) is considered the foundation of the digital 

transformation process of various industries and services, especially banking and 

finance. The banking system acts as a bloodstream, supporting economic 

development, especially in emerging markets, such as ASEAN members. This 

study briefly reviews previous literature and exploits the World Development 

Indicators database to assess the impact of ICT on the operational efficiency and 

stability of the banking system in Southeast Asian countries during the period 

2004-2019. Research results show a positive nexus between ICT and bank 

performance and stability in Southeast Asia. 

Keywords: Information and Communication Technology, Bank performance, 

Bank stability, banking system, Southeast Asia, emerging market 
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1. Giới thiệu 

Có thể thấy từ trước đến nay, hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong nền kinh tế giúp điều tiết và tạo môi trường lưu thông tiền tệ để 

phát triển nền kinh tế, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Nền kinh tế của các 

quốc gia mới nổi vận hành và phát triển chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng 

(Vo, Nguyen, & Pham, 2016). Tầm quan trọng của hệ thống ngân hàng đối với 

nền kinh tế các được nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định và chứng minh 

rằng sự ổn định và phát triển của ngân hàng đóng góp quan trọng đến sự ổn định 

và phát triển nền kinh tế (Jokipii, Monnin, & Finance, 2013; Levine, 1997). 

Trước sự thay đổi của thời đại, CNTT-TT đã hỗ trợ các hoạt động ngân hàng và 

nền kinh tế diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Các nghiên cứu trước đã cung cấp bằng 

chứng xác nhận rằng CNTT-TT thúc đẩy tạo ra lợi nhuận cho nền kinh tế vi mô 

và vĩ mô (Cornaggia, Mao, Tian, & Wolfe, 2015).  

Bài nghiên cứu của Beck và cộng sự chỉ ra rằng sự đổi mới tài chính giúp 

ngân hàng tích cực hơn chấp nhận rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng cao 

hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và tăng trưởng kinh tế (Beck, Chen, 

Lin, & Song, 2016). Bên cạnh đó xét trên phương diện kinh tế vi mô cho thấy 

mối tương quan giữa việc ứng dụng một loại công nghệ cụ thể tác động đến hiệu 

quả hoạt động của Ngân hàng. Các nghiên cứu trên thị trường Mỹ so sánh hiệu 

quả hoạt động giữa ngân hàng chỉ hoạt động ngoại tuyến (brick and mortar) và 

ngân hàng kết hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến (click and mortar). Có nhiều 

bằng chứng xác thực rằng sự tăng trưởng Internet banking có tác động tích cực 

đến dịch vụ tiền gửi (R. J. T. J. o. B. DeYoung, 2005), kết quả tương tự đối với 

ngân hàng trong nước Ý (Ciciretti, Hasan, & Zazzara, 2009). Tuy nhiên cũng có 

nghiên cứu trên thị trường khác cũng cho kết quả trái ngược, ví dụ như ở Thổ 

Nhĩ Kỳ, cho thấy Internet banking làm suy yếu hoạt động của ngân hàng (Onay 

& Ozsoz, 2013). 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng công nghệ số và 

tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức 

sản xuất với công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, xã hội của các 

nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các ngân hàng là một trong những 

đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh hoạt động và 

mang lại kết quả nhất định. Các ngân hàng đã nâng cao khả năng ứng dụng công 

nghệ hiện đại để nâng cấp chất lượng, tính năng, tiện ích ... của các sản phẩm, 



373 

dịch vụ của mình, từ đó tăng lợi thế cạnh tranh, giảm nhân lực thủ công, giảm 

chi phí phân phối sản phẩm và nâng cao lợi nhuận; Chuyển đổi kỹ thuật số có 

mở ra cơ hội cho ngân hàng tiếp cận và phục vụ đông đảo khách hàng, thúc đẩy 

toàn diện phát triển tài chính. Hiện nay các tác động của CNTT-TT trong lĩnh 

vực Ngân hàng đã được nghiên cứu rất nhiều. CNTT-TT đã xuất hiện trong 

nhiều hoạt động công nghiệp, tài chính và đã góp phần nâng cao hiệu quả của 

các giao dịch điện tử, dẫn đến cải thiện hiệu suất. Chẳng hạn như: các phương 

thức thanh toán điện tử phát triển đã làm gia tăng cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp và tổ chức tài chính (Alshubiri, Jamil, & Elheddad, 2019). Nghiên cứu 

trên các Ngân hàng Nigeria cũng cho kết quả tương tự (Omotoso, Dada, 

Adelowo, & Siyanbola, 2012). Việc áp dụng CNTT-TT đã ảnh hưởng đến bản 

chất và chất lượng của hoạt động ngân hàng chỉ ra tiềm năng lớn cho việc tái cấu 

trúc quy trình kinh doanh của các Ngân hàng ở Nigeria (John & Kaka, 2011). 

Tác động của sự phát triển vượt bậc của thị trường điện thoại di động, đặc biệt là 

điện thoại thông minh đã làm thúc đẩy sự tăng trưởng cung cấp dịch vụ ngân 

hàng di động (mobile banking) như một giải pháp thay thế kênh cung cấp dịch 

vụ truyền thống (Bhatt, Bhatt, & Commerce, 2016). Các thiết bị di động tác 

cũng động tích cực đến tín dụng tư nhân (Asongu, Biekpe, & Finance, 2018). 

Một số nghiên cứu điều tra điều tra sự cạnh tranh và thách thức của hệ thống 

ngân hàng di động (mobile banking) ở Thái Lan chỉ ra rằng sự phát triển của 

mobile banking sẽ giúp hỗ trợ tương tác trong hệ sinh thái ngân hàng di động trở 

nên linh hoạt hơn. Đặc biệt là, hệ thống thanh toán điện tử (e-payments system) 

được cho là yếu tố đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Thái Lan 

(Wonglimpiyarat, 2014).  

Bên cạnh đó, mặc dù ngân hàng cũng đang thích ứng với kỹ thuật số, 

nhưng các đối thủ trong ngành công nghệ tài chính cũng đang giành “miếng 

bánh” với thị trường truyền thống. Trước sự phát triển mạnh mẽ của Fintech – là 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tự động hóa trong dịch vụ tài chính nhiều bài 

nghiên cứu đã xem xét tác động sự phát triển Fintech ảnh hưởng đến hế thống 

ngân hàng. Ngân hàng tập trung nhiều vào sản phẩm trong khi các công ty 

Fintech tập trung vào trải nghiệm khách hàng (Vives, 2017). Hai lợi thế này 

hoàn toàn sẽ bị ảnh hưởng trước sự phát triển của Fintech đó chính là: thứ nhất, 

từ trước đến nay ngân hàng có thể cho vay lãi suất thấp nhờ vào lợi thế huy động 

vốn với chi phí thấp; thứ hai, ngân hàng nhờ vào lượng khách hàng ổn định từ 
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đó có thể bán thêm, bán chéo các loại sản phẩm. Ngoài ra, những bài nghiên cứu 

khác cũng lập luận rằng ngân hàng và công ty Fintech cũng có những lợi thế 

riêng nhất định trong thị trường tài chính (Stulz, 2019) hay (Romānova & 

Kudinska, 2016) tuy nhiên ngân hàng cần suy nghĩ đến việc tự đổi mới cải thiện 

hoặc hợp tác với công ty Fintech để đạt được nhiều lợi ích hơn. Sự xuất hiện 

Fintech đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của CNTT-TT trong thị trường tài 

chính nói chung với môi trường cạnh tranh hiện tại. 

Trong khi cả thế giới đang trong xu thế cách mạng 4.0, ASEAN cũng 

không thể nằm ngoài làn sóng. CNTT-TT tại ASEAN được xem là lĩnh vực 

đang phát triển rất mạnh mẽ, và hệ thống ngân hàng được xem là còn rất non trẻ 

nhưng cũng rất năng động và hiệu quả. Dựa trên xu thế tất yếu của ứng dụng 

CNTT-TT trong thời đại, đặc trưng và tầm quan trọng của hệ thống Ngân hàng, 

bài nghiên cứu sẽ đóng góp kết quả nghiên cứu thực nghiệm và củng cố nền tảng 

cơ sở lý luận trong việc khẳng vai trò của CNTT-TT đối với các nền kinh tế mới 

nổi, trong đó hệ thống ngân hàng đóng vai trò cốt lõi. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Mô hình REM 

Mối quan hệ giữa phát triển CNTT-TT và hiệu quả hoạt động và ổn định 

ngân hàng được thể hiện qua các yếu tố của CNTT-TT như: băng thông rộng cố 

định, điện thoại có dây, internet, máy rút tiền tự động, điện thoại di động. Tác 

giả xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên công trình của (Del Gaudio, Porzio, 

Sampagnaro, & Verdoliva, 2021). Mô hình REM thể hiện t theo ma trận t mà 

trong đó mô tả  đối với mỗi i, bởi vì  được lấy ngẫu nhiên trong mỗi 

khoảng thời gian nên có mối tương quan giữa các khoảng thời gian này đối với 

mỗi i. 

sau đó: 

1 

Công cụ ước tính REM có dạng bình phương nhỏ nhất được tính tổng tất 

cả các mẫu có trong tập dữ liệu: 



375 

 

Trong đó  được cho theo phương trình (1), có thể trình bày: 

 trong đó  

Bài nghiên cứu tập trung vào tác động của các yếu tố CNTT-TT đến khả 

năng sinh lời và hệ số rủi ro của ngân hàng. Với mục đích này, bài nghiên cứu 

đã thu thập dữ liệu dưới dạng bảng (panel data), từ nguồn dữ liệu của Ngân hàng 

Thế giới của 11 quốc gia Đông Nam Á, giai đoạn 2004-2019. Đối với phương 

pháp phân tích, ước lượng mô hình nghiên cứu theo mô hình tác động ngẫu 

nhiên (REM). Phương pháp này cho phép kiểm tra sự biến động giữa các đơn vị 

có tương quan đến biến độc lập và biến giải thích trong mô hình (trong trường 

hợp các đơn vị giả sử là ngẫu nhiên và không tương quan đến các biến giải 

thích). Theo đó, biến phụ thuộc đại diện cho hiệu quả hoạt động của ngân hàng 

(ROA). Các biến độc lập được đo lường thông qua chỉ số đại diện cho các yếu tố 

CNTT-TT và một số đặc thù của ngân hàng, bên cạnh đó thêm vào biến kiểm 

soát GDP đại diện cho của quốc gia (được liệt kê cụ thể bên dưới). 

 

Trong đó:  

i: là số quốc gia ( i = 1,2...11) 

j: là khoảng thời gian được nghiên cứu (2004 - 2019) 

ICT: là các biến về CNTT-TT, bao gồm:  

Băng thông rộng cố định (fixed boarband): số lượng đăng ký băng thông 

rộng cố định trên 100 người dân. 

Điện thoại có dây (fixed telephone): Đăng ký điện thoại cố định (trên 100 

người). 

Internet: là tỷ lệ phần trăm người dùng Internet so với dân số. 

Máy rút tiền tự động (ATM): tỷ lệ giữa số lượng máy ATM và tổng số chi 

nhánh. 
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Điện thoại di động (mobile): đại diện cho số lượng đăng ký di động trên 

100 người dân. 

Bên cạnh đó, bài nghiên cứu thu thập thêm các dữ liệu kiểm soát là các 

đặc điểm của ngành ngân hàng, bao gồm: tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR), tỷ lệ 

nợ xấu trên tổng các khoản cho vay (NPL) và Tín dụng cho khu vực tư nhân 

(Domestic credit), phản ánh nguồn tài chính do các tập đoàn tài chính cung cấp 

cho khu vực tư nhân. Cuối cùng, thêm biến kiểm soát đặc điểm của các quốc gia 

bằng cách bao gồm tăng trưởng GDP bình quân đầu người. 

2.2 Mô tả dữ liệu 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu hiện tại được thu thập từ Các Chỉ 

số Phát triển do Ngân hàng Thế giới công bố (Xem Bảng 1). Bộ dữ liệu chứa dữ 

liệu hàng năm từ 2004 đến 2019 về ngành ngân hàng của của các nước Đông 

Nam Á. 

Bảng 1: Các định nghĩa và thống kê tóm tắt cho dữ liệu bảng về 11 quốc gia 

ASEAN trong giai đoạn 2004 – 2019 

Biến Định nghĩa Quan sát Độ lệch chuẩn 

ATM 
Máy rút tiền tự động (ATM) (trên 100.000 

người) 

158 30.12141 

Domestic 

Credit 

Tín dụng trong nước cho khu vực tư nhân 

(% GDP) 

166 46.2065 

Fixed 

broadband 

Đăng ký băng thông rộng cố định (trên 

100 người) 

171 7.2148 

Fixed telephone 
Đăng ký điện thoại cố định (trên 100 

người) 

174 11.1848 

GDP Tăng trưởng GDP (% hàng năm) 188 4.1963 

Internet Cá nhân sử dụng Internet (% dân số) 168 27.7623 

Mobile Đăng ký di động (trên 100 người) 176 49.5485 

CIR Tỷ lệ chi phí ngân hàng trên thu nhập (%) 141 10.6521 

NPL 
Các khoản cho vay kém hiệu quả của ngân 

hàng trong tổng các khoản cho vay gộp 

125 2.6355 

ROA Tỷ suất sinh lời tài sản (sau thuế) 135 0.85305 

ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (sau thuế) 138 12.297 

Zscore 

Z-Score ngành ngân hàng: 

ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) 

là độ lệch chuẩn ROA 

132 6.71075 
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3. Kết quả thực nghiệm 

Bảng 2 và 3 cho thấy mối quan hệ: Di động (Mobile) có tác động tích cực 

đến hiệu quả ngân hàng, cụ thể là ROA và ROE của ngành ngân hàng trong khu 

vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, kết quả mô hình còn chỉ ra sự tác động của tín 

dụng khu vực tư nhân và tỷ lệ chi phí ngân hàng trên thu nhập gây ra ảnh hưởng 

tiêu cực đến khả năng sinh lời của tài sản và vốn chủ sở hữu của ngân hàng (Del 

Gaudio et al., 2021; R. DeYoung, Lang, Nolle, & Finance, 2007). Do hoạt động 

của các ngân hàng sau khi gia tăng việc ứng dụng CNTT-TT vào hệ thống ngân 

hàng sẽ làm chi phí hoạt động của các ngân hàng tăng mạnh. Hơn nữa, với phần 

lớn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là những quốc gia đang phát triển 

thì việc công nghệ ngân hàng điện tử trong giai đoạn đầu sẽ đầu tư vốn rất lớn 

để duy trì và phát triển hệ thống. Chưa kể đến ngày càng có nhiều thiết bị công 

nghệ ngân hàng số phát triển đòi hỏi đầu tư vào nhân lực CNTT trong ngân hàng 

cần được đào tạo để xử lý các vấn đề phát sinh, đòi hỏi trình độ cao và xử lý kịp 

thời nên việc phát triển các sản phẩm khác dựa trên các cơ sở hạ tầng về băng 

thông cố định, di động, internet đòi hỏi nhiều sáng tạo đổi mới trong cả con 

người và công nghệ đặc biệt là các quốc gia đang phát triển cụ thể hơn là ở một 

số quốc gia thu nhập thấp. 

Bảng 2: Tác động của CNTT-TT đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 ROA ROA ROA ROA ROA 

ATM 0.004     

 (0.004)     

Fixedbroadband  -0.007    

  (0.020)    

Fixedtelephone   0.015   

   (0.014)   

Internet    0.003  

    (0.007)  

Mobile     0.010** 

     (0.005) 

DomesticCredit -0.004* 0.001 0.001 -0.002 -0.007*** 

 (0.003) (0.006) (0.006) (0.004) (0.002) 

GDP 0.015 0.022 0.027 0.015 0.026 

 (0.013) (0.020) (0.021) (0.017) (0.018) 

CIR -0.027* -0.009 -0.006 -0.016 -0.018 

 (0.015) (0.026) (0.024) (0.020) (0.013) 
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NPL -0.016 0.004 0.003 0.021 0.067 

 (0.031) (0.048) (0.037) (0.063) (0.053) 

Cons 2.781** 1.543 1.136 1.936 1.208 

 (1.090) (2.101) (1.989) (1.882) (1.353) 

N 95 93 96 97 97 

Standard errors in parentheses 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

Bảng 3: Tác động của CNTT-TT đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 ROE ROE ROE ROE ROE 

ATM 0.013     

 (0.020)     

Fixedbroadband  0.242    

  (0.366)    

Fixedtelephone   0.196   

   (0.181)   

Internet    0.106  

    (0.107)  

Mobile     0.164** 

     (0.072) 

DomesticCredit -0.071*** 0.014 0.012 -0.004 -0.058*** 

 (0.008) (0.069) (0.063) (0.046) (0.018) 

GDP 0.009 0.435 0.511 0.663 1.053 

 (0.070) (0.719) (0.769) (0.882) (1.130) 

CIR -0.330*** 0.121 0.159 0.108 0.145 

 (0.066) (0.402) (0.341) (0.325) (0.274) 

NPL 0.029 1.538 1.272 1.370 1.888* 

 (0.214) (1.611) (1.196) (1.256) (1.105) 

_cons 33.538*** -4.216 -6.310 -5.222 -20.292 

 (4.826) (36.105) (31.223) (32.134) (30.304) 

N 95 96 99 100 100 

Standard errors in parentheses 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 Kết quả trong Bảng 4 cho thấy mối liên hệ tích cực giữa CNTT-TT và sự 

ổn định của ngân hàng ở cấp độ từng quốc gia. Cụ thể, cả ba chỉ số về sự phát 

triển của CNTT-TT (cột 1, 2, 4 và 5) đều ảnh hưởng tích cực đến sự ổn định của 

ngân hàng, đặc biệt là băng thông rộng là yếu tố ảnh hưởng đến kể đến sự phát 

triển ổn định của ngân hàng. Các phát hiện ủng hộ lý thuyết rằng việc phổ biến 

thông tin tốt hơn có thể hạn chế rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng 

và cải thiện sự ổn định. Mối quan hệ trên cũng có ý nghĩa và phù hợp với kết 

quả trước đó (R. DeYoung et al., 2007). 
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Bảng 4: Tác động của CNTT-TT đối với rủi ro kiệt quệ tài chính ngành 

ngân hàng. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 Zscore Zscore Zscore Zscore Zscore 

ATM 0.042**     

 (0.019)     

Fixedbroadband  0.219***    

  (0.075)    

Fixedtelephone   0.159   

   (0.127)   

Internet    0.038**  

    (0.017)  

Mobile     0.030*** 

     (0.008) 

DomesticCredit -0.040** -0.015 0.008 -0.028 -0.044*** 

 (0.018) (0.027) (0.022) (0.019) (0.013) 

GDP 0.091 0.164** 0.121*** 0.090 0.083 

 (0.057) (0.075) (0.043) (0.061) (0.064) 

CIR -0.069 -0.063 -0.033 -0.055 -0.075** 

 (0.052) (0.054) (0.045) (0.047) (0.036) 

NPL -0.142 -0.008 -0.161 -0.080 -0.007 

 (0.204) (0.169) (0.182) (0.188) (0.175) 

_cons 16.448*** 14.013** 10.846** 14.975*** 15.040*** 

 (5.256) (6.094) (5.104) (5.395) (4.360) 

N 93 91 94 95 95 

Standard errors in parentheses 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

4. Kết luận 

Nhìn chung CNTT-TT có tác động nhất định đến sự phát triển của ngân 

hàng nhưng chưa thực sự mạnh mẽ đến ngành ngân hàng trong Đông Nam Á, 

một vài lý do để giải thích cho những kết quả này thực nghiệm trên là: 

(1) Lợi thế của ngân hàng vật lý: Nghiên cứu mới được đăng tải trên Forbes94 

chỉ ra rằng ngày này các thế hệ trẻ muốn đến thực hiện các giao dịch tại 

các chi nhánh hữu hình bởi vì sự bất tiện của ngân hàng trực tuyến: không 

có người hỗ trợ, các hỗ trợ không hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng... Bên cạnh đó một số người đến để tiếp xúc và giao tiếp với người 

khác chứ không hoàn toàn đến vì lý do thực sự cần thiết các dịch vụ ngân 

hàng cung cấp. 

 
94 Forbes, New Study: Gen Z And Millennials Use Bank Branches Because Of A Poor Digital Experience, truy 

cập tại: https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/09/28/new-study-gen-z-and-millennials-use-bank-

branches-because-of-a-poor-digital-experience/?sh=70b74f4d80bd ngày 18/9/2021 

https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/09/28/new-study-gen-z-and-millennials-use-bank-branches-because-of-a-poor-digital-experience/?sh=70b74f4d80bd
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/09/28/new-study-gen-z-and-millennials-use-bank-branches-because-of-a-poor-digital-experience/?sh=70b74f4d80bd
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(2) Ưa chuộng tiền mặt: Theo báo cáo Visa (2021), tiền mặt vẫn là phương 

tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi ở khu vực Đông Nam Á. Có thể 

thấy các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hoàn toàn lép vế 

trước sự ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt của người dân của phần lớn 

các quốc gia Đông Nam Á: dẫn đầu là Myanmar (91%) và Campuchia 

(89%), và thấp nhất là Singapore (15%), Malaysia (23%) và Indonesia 

(28%) (Xem Hình 1).  

 

Hình 1:Hình thức thanh toán được ưa chuộng ở các nước Đông Nam Á 

Nguồn: Visa, “Powering the acceleration of digital-first experiences 2021” 

 Mặc dù phương tiện thanh toán bằng tiền mặt đang chiếm ưu thế ở 

hầu hết các quốc gia Đông Nam Á nhưng không thể phủ nhận sự trỗi dậy 

ngày càng mạnh mẽ của phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Ngày nay sở thích thanh toán của người tiêu dùng Đông Nam Á đang đa 

dạng hóa khi trải nghiệm thanh toán kỹ thuật số trở nên phân mảnh hơn. 

Ví dụ, thẻ không tiếp xúc được ưa thích nhất ở Singapore (31%), có thể là 

do sự chấp nhận rộng rãi. Ngược lại, ví trực tuyến dẫn đầu ở Indonesia 

(24%) do vô số người chơi ví điện tử (Hình 2). 
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Hình 2: Thị phần các phương tiện thanh toán ở một số nước Đông Nam Á 

Nguồn: Visa, “Powering the acceleration of digital-first experiences 2021” 

(3) CNTT-TT không phải là thế mạnh của ngân hàng: Trong một báo cáo 

của IDC95 chỉ ra rằng hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT của các phần 

lớn các ngân hàng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung 

không những kém mà còn không làm hài lòng nhu cầu khách hàng bởi 

quy trình chậm và rườm rà, 70% khách hàng cho rằng quy trình ngân 

hàng là nhàm chán, chỉ 30% khách hàng hoạt động trên nền tảng ngân 

hàng số và 22% khách hàng sẵn lòng dùng các dịch vụ mới:chatbot, 

robo-advisory... Đồng thời các ngân hàng còn khá bảo thủ khi vì họ 

vẫn giữ quan điểm truyền thống về chuỗi giá trị mà chưa tận dụng 

được tiềm năng của hệ sinh thái đối tác. 

(4) Cạnh tranh với các công ty Fintech: Các yếu tố về cơ sở hạ tầng thực 

sự phát triển nhưng không tác động đến tỷ suất sinh lời của tài sản và 

vốn chủ sở hữu của ngân hàng bởi sự phát triển này được san sẻ cho 

các công ty Fintech. Trong số người tiêu dùng Đông Nam Á đã sử 

dụng hình thức trả góp, nhiều người được các tổ chức tài chính - cụ thể 

 
95 Fintech And Digital Banking 2025 - Asia Pacific truy cập tại: 

https://disruptionbanking.com/app/uploads/2020/07/Backbase_Fintech_Digital_Banking_2025-1.pdf ngày 

18/9/2021 

https://disruptionbanking.com/app/uploads/2020/07/Backbase_Fintech_Digital_Banking_2025-1.pdf
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là các nhà cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (51%) hoặc ngân hàng 

(29%) cung cấp giải pháp thanh toán này. Gần một phần ba (31%) 

được cung cấp tại các cửa hàng thương mại, đặc biệt là với sự xuất 

hiện của các công ty khởi nghiệp fintech cung cấp giải pháp “Mua 

ngay trả sau” trong khu vực. 

Mặc dù những thay đổi công nghệ thường được coi là gắn liền với sự tăng 

trưởng của toàn bộ nền kinh tế, nhưng tác dụng có lợi và tầm quan trọng của 

CNTT-TT trong ngành ngân hàng vẫn là vấn đề đang được tranh luận. Trong bài 

báo này điều tra vai trò của sự phổ biến CNTT-TT trong ngành ngân hàng: kiểm 

tra xem liệu CNTT-TT có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và khả năng phá 

sản của ngành ngân hàng hay không bằng cách thúc đẩy hiệu suất hoặc tăng 

cường phổ biến thông tin. Tác động tích cực rất rõ rệt đối với sức mạnh công 

nghệ của ngành ngân hàng, đặc biệt thể hiện qua phát triển của điện thoại thông 

minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng chứng về mối liên hệ tích cực giữa lợi 

nhuận của ngân hàng với việc áp dụng và phổ biến CNTT-TT đồng thời ngân 

hàng nên nhanh chóng cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao trải nghiệm khách 

hàng dựa trên việc thu thập dữ liệu về hành vi tiêu dùng của khách hàng nhưng 

vẫn đảm bảo về vấn đề bảo mật thông tin. Tuy nhiên hạn chế nghiên cứu ở bài 

báo này do thiếu số liệu từ một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á: Lào, 

Đông Timo ở một số biến.  

Bên cạnh đó, dưới áp lực của việc chuyển đổi số, nhiều nghiên cứu định 

tính chỉ ra rằng: Fintech sẽ là có thể là cơ hội và cũng có thể là thách thức đối 

với ngành ngân hàng (Navaretti, Calzolari, Mansilla-Fernandez, & Pozzolo, 

2018; Romānova & Kudinska, 2016). Vì vậy có thể xem xét sự việc phát triển 

và áp dụng CNTT-TT của Fintech có thể tác động đến lợi nhuận của ngân hàng 

hay không. 
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THÀNH LẬP TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI TPHCM- 

BƯỚC ĐI TẤT YẾU CHO CHIẾN LƯỢC PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN 

NỀN KINH TẾ  

Nguyễn Quốc Anh 

 Tăng Mỹ Sang 

Đại học Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM 

Tóm tắt 

Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết thực hiện nghiên cứu khái niệm, lợi 

ích và các yếu tố cần thiết để thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Kết quả 

nghiên cứu đã cho thấy Thành Phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để 

phát triển thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Qua khảo lược kinh 

nghiệm tại một số nước như Anh, Mỹ, Hong Kong, Singapore, Nhật, để phát 

triển một trung tâm tài chính quốc tế, cơ quan quản lý cần tập trung vào các vấn 

đề như phát triển đội ngũ chuyên gia tài chính chất lượng cao, chất lượng cuộc 

sống, trình độ sử dụng tiếng Anh của nhân viên, quy tắc và quy định của pháp 

luật, thuế, cơ sở hạ tầng… Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải 

pháp cho Thành phố Hồ Chí Minh như tăng cường hiệu quả hoạt động của các 

tổ chức tài chính, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển cơ sở 

hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ. Đây là hướng đi tất yếu 

trong thời gian tới và cũng là giải pháp giúp cho Thành Phố nhanh chóng vượt 

qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19. 

Từ khóa: Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống tài chính, thể chế, TPHCM 

1. Bối cảnh nghiên cứu 

Trong xu thế hội nhập, việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là 

xu hướng tất yếu mà còn là biểu hiện của một quốc gia năng động. Trung tâm tài 

chính quốc tế không chỉ giúp nâng cao dần chuẩn quốc tế của các dịch vụ hỗ trợ 

tài chính mà còn tăng thêm năng lực thu hút các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. 

Mặc dù Việt Nam chưa có một trung tâm tài chính quốc tế nhưng Việt Nam là 

một trong những nước được đánh giá là đạt được sự thành công nhất định trong 

công cuộc cải cách kinh tế. Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia 

nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong 

vòng một thế hệ. Từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt gần 
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2.800 USD. Cũng trong giai đoạn này, tỉ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) 

giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2% (Ngân hàng Thế Giới, 

2021). Khi đại dịch Covid – 19 xảy ra, Việt Nam là một trong những quốc gia 

nằm trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương.  

Với định hướng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam 

cần phải cải thiện đáng kể hiệu quả thực thi chính sách, đặc biệt trong các lĩnh 

vực tài chính để hỗ trợ chu chuyển nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Muốn 

đạt được điều này thì vấn đề quan trọng trước mắt là cần thành lập các trung tâm 

tài chính quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều lợi thế như nguồn lao 

động nhân lực chất lượng cao, là trung tâm kinh tế tài chính quan trọng của đất 

nước, có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu. Đây là trung tâm 

kết nối kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía nam cũng như kết nối với 

các trung tâm tài chính khu vực châu Á-TBD. Thành phố đóng góp khoảng 23% 

GDP, 27% ngân sách quốc gia, thu hút 33% số dự án FDI của cả nước (Sơn 

Thủy, 2021). Việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế sẽ thu hút 

các định chế tài chính quốc tế và đón đầu các dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước 

ngoài. Với các lợi thế này, bài viết được thực hiện nhằm tìm hiểu những bài học 

kinh nghiệm từ thực tế các Trung tâm Tài chính phát triển, đề xuất các giải pháp 

thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1 Khái niệm 

Trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của 

một quốc gia, chủ đề này nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có một định nghĩa nào mang tính chính thức và được sử 

dụng một cách rộng rãi cho khái niệm trung tâm tài chính quốc tế. Trung tâm tài 

chính quốc tế là một khu vực đô thị có sự tập trung của các định chế chuyên 

biệt, đáp ứng từ cơ bản nhất về các kỹ năng và năng lực quốc tế cần thiết để tạo 

điều kiện thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, thông tin và vốn giữa nền 

kinh tế quốc nội với những nền kinh tế khác trên toàn cầu (Reed, 1980). Đây là 

trung tâm có mức độ chuyên môn hóa cao trong việc cho vay nước ngoài và 

đóng vai trò như một trung tâm thanh toán bù trừ cho các giao dịch giữa các 

quốc gia. Các ngân hàng, những bên môi giới, các đại lý chứng khoán và những 

tổ chức tương tự, sẽ thành lập các chi nhánh tại những trung tâm như vậy 

(Kindleberger, 1974). Như vậy, có thể thấy rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế là 
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một đô thị có mức độ phát triển cao về lĩnh vực dịch vụ tài chính và những lĩnh 

vực liên quan, có sự tập trung của các định chế tài chính và các định chế bổ trợ, 

đóng vai trò như một trung gian chuyên xử lý các giao dịch tài chính giữa các 

quốc gia. 

Trung tâm tài chính quốc tế có 4 đặc điểm bao gồm (1) những nơi dẫn đầu và 

chỉ huy của toàn bộ nền kinh tế thế giới; (2) là địa điểm quan trọng cho lĩnh vực 

tài chính và những công ty cung cấp dịch vụ chuyên biệt – những lĩnh vực đã 

thay thế sản xuất để giành lấy vị trí hàng đầu; (3) các địa điểm sản xuất và cải 

tiến cho những ngành công nghiệp dẫn đầu kể trên; và (4) là thị trường cho 

những sản phẩm và cải tiến được tạo ra (Sassen, 1997). 

2.2 Các cấp độ của trung tâm tài chính quốc tế  

Để phân loại các cấp độ của trung tâm tài chính quốc tế, có hai cách phân loại 

bao gồm phân loại theo 3 cấp độ và phân loại theo 5 cấp độ. 

Theo Tổ chức Tiền Tệ Thế Giới (IMF), Trung tâm tài chính quốc tế được chia 

thành ba loại bao gồm Trung tâm tài chính quốc tế (International Financial 

Centres), Trung tâm tài chính khu vực (Regional Financial Centres) và Trung 

tâm tài chính nước ngoài/ngoại biên (Offshore Financial Centres). Những Trung 

tâm tài chính “quốc tế” (và một số trung tâm “khu vực”) là những trung tâm tài 

chính với đầy đủ dịch vụ và có khả năng tiếp cận trực tiếp tới các nguồn vốn lớn 

từ các định chế tài chính (ngân hàng, các quỹ đầu tư, thị trường chứng khoán, 

công ty bảo hiểm,…), các trung tâm trên còn có thể được gọi bằng cái tên “thành 

phố toàn cầu”. Một số trung tâm tài chính khu vực và các trung tâm tài chính 

nước ngoài có xu hướng cung cấp các dịch vụ về thuế, hoạch định thuế, ngân 

hàng ngầm – hay nói cách khác là đóng vai trò như những “thiên đường thuế”, 

thu hút nguồn vốn từ nước ngoài bằng chính sách thuế của mình. IMF cũng lưu 

ý về sự chồng chéo của các trung tâm nước ngoài và khu vực, một số trung tâm 

vừa có khả năng của một trung tâm tài chính khu vực nhưng cũng đồng thời hoạt 

động với chức năng về thuế của một trung tâm tài chính nước ngoài. 

Theo cách phân loại 5 cấp độ, Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm trung tâm tài 

chính toàn cầu (GFCs), trung tâm tài chính quốc tế (IFCs), trung tâm tài chính 

nước ngoài/ngoại biên (OFCs), trung tâm tài chính khu vực (RFCs), và trung 

tâm tài chính nội địa ở tầng thấp nhất. 
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Trung tâm tài chính nội địa – Domestic Financial Centres (DFCs): các trung tâm 

này gắn liền với một quốc gia cụ thể và phục vụ nhu cầu tài chính của quốc gia 

đó với tệp khách hàng nội địa. Trung tâm này có liên kết với các nhà bán lẻ 

trong nước (người tiết kiệm cá nhân và doanh nghiệp nhỏ), và các nhà cung cấp 

dịch vụ tài chính ở các trung tâm tài chính khác trong khu vực và quốc tế (có thể 

là cả toàn cầu). Hạ tầng tài chính của trung tâm tài chính nội địa thường không 

phát triển như các cấp bậc trung tâm khác do chủ yếu lượng giao dịch là phục vụ 

trong nội địa quốc gia. 

Trung tâm tài chính khu vực – Regional Financial Centres (RFCs): là nơi tập 

trung các định chế tài chính và những thị trường vốn giúp các giao dịch tài chính 

trong khu vực có thể diễn ra hiệu quả.  

Trung tâm tài chính nước ngoài/ngoại biên – Offshore Financial Centres 

(OFCs): Các trung tâm tài chính ngoại biên đóng vai trò là trung gian tài chính 

và tiến hành các hoạt động quốc tế bên ngoài hệ thống tài chính của nước sở tại. 

Đây là các trung tâm tài chính ngoại biên là một nhóm nhỏ cung cấp dịch vụ tài 

chính trung gian, cung cấp dịch vụ trung gian cho người vay không cư trú và cư 

dân tại trung tâm. Thu hút các hoạt động kinh doanh ngân hàng nước ngoài 

(Offshore Banking Business) bằng sự linh hoạt trong các quy định, thuế và các 

khoản thu.  

Trung tâm tài chính quốc tế - International Financial Centres (IFCs): các trung 

tâm tài chính này đóng vai trò là trọng tâm của các hoạt động tài chính ngân 

hàng trên phạm vi quốc tế. Trung tâm thu hút một số lượng lớn các tổ chức tài 

chính từ khắp nơi trên thế giới, tham gia vào hoạt động thu tiền gửi, cấp vốn và 

giao dịch liên ngân hàng, hoạt động ngoại hối, cung cấp các công cụ hoán đổi 

tiền tệ và lãi suất, giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa và các hoạt động tài 

chính khác trên quy mô toàn thế giới. Do đó các trung tâm tài chính này đóng 

vai trò trung tâm trong sự phát triển và mở rộng của thị trường tài chính quốc tế. 

Trung tâm tài chính toàn cầu – Global Financial Centres (GFCs): những đối 

tượng mà các trung tâm này phục vụ trải dài trên phạm vi toàn cầu, đây là cầu 

nối của những định chế tài chính với khách hàng trên toàn thế giới. Đây là 

những trung tâm có mức độ phát triển dịch vụ tài chính bậc nhất, là nơi quy tụ 

những tổ chức tài chính lớn nhất, là thủ phủ của vốn, do vậy lượng giao dịch 

mỗi ngày ở cấp độ trung tâm này là vô cùng khổng lồ. Những trung tâm này có 
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uy tín rất cao trên thị trường tài chính thế giới vậy nên những giao dịch tài chính 

tại trung tâm cấp độ này được xử lý vô cùng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. 

Cấp độ trung tâm này cũng là cấp độ lớn nhất khi nhắc đến một trung tâm tài 

chính quốc tế. Một trung tâm tài chính toàn cầu sẽ hội đủ 4 yếu tố sau đây: có 

nền kinh tế và chính trị ổn định; cộng đồng tài chính giàu kinh  nghiệm và hoạt 

động hiệu quả; có hệ thống liên lạc và dịch vụ hỗ trợ tốt; môi trường pháp lý 

thuận lợi cho việc hoạt động tài chính mà không có sự cản trở đối với các nhà 

đầu tư. 

2.3 Lợi ích của việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế  

Việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc 

gia. Trung tâm tài chính quốc tế có tác động rất lớn đến  nền kinh tế.  

Một trung tâm tài chính sẽ gia tăng sự hội nhập đối với thị trường vốn của quốc 

gia, tối ưu hóa nguồn vốn, phân bổ vốn và huy động vốn, củng cố phát triển hạ 

tầng tài chính cho thị trường vốn địa phương; có tác động tích cực trực tiếp đến 

những lĩnh vực tài chính, luật thuế, vận tải và tác động đến những lĩnh vực khác 

như du lịch vận tải, dịch vụ giải trí, tăng nhu cầu trong việc xây dựng văn 

phòng; và cũng tác động đến nhân sự của các lĩnh vực kể trên. Từ đó, có thể 

thấy lợi ích lớn nhất của Trung tâm tài chính là kênh tạo lập hàng hóa và giúp 

luôn chuyển luồn vốn hiệu quả hơn : thị trường rộng hơn, hàng hóa nhiều hơn 

Trung tâm tài chính cũng tăng doanh thu về thuế cho các nước sở tại cả về thuế 

thu nhập nội địa và phí thành lập của các định chế tài chính. Trung tâm giúp thu 

hút không chỉ nguồn vốn đầu tư nước ngoài mà còn cả dòng chảy tài chính, 

thương mại và công nghiệp trên toàn cầu. Những yếu tố này gían tiếp giúp thúc 

đẩy dòng vốn FDI và liên doanh với các đối tác trong nước giúp cho nền kinh tế 

nước sở tại trở nên có sức nặng và tăng tính cạnh tranh với quốc tế. 

Một lợi ích cơ bản nhất có thể thấy được là nguồn tăng thêm cho khoản thu ngân 

sách nhà nước (từ các loại thuế, phí thành lập,…). Sự có mặt của trung tâm tài 

chính quốc tế tại một quốc gia cũng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong lĩnh 

vực dịch vụ tài chính và những lĩnh vực liên quan. Trung tâm tài chính thu hút 

sự có mặt của các định chế lớn nước ngoài cả về tài chính và các lĩnh vực khác, 

thu hút những tập đoàn, những công ty đa quốc gia với tiềm lực tài chính lớn 

mạnh sẽ là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển không chỉ lĩnh vực tài chính 

mà phát triển cả về các lĩnh vực khác. Sự có mặt của các định chế lớn từ ngoại 
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quốc tại nội địa cũng phần nào gây sức ép lên các doanh nghiệp trong nước, thúc 

đẩy họ làm mới mình, tăng sự cạnh tranh với các công ty ngoại quốc, chính sự 

cạnh tranh này là động lực cho sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các 

công ty nội địa có thể học hỏi từ các công ty ngoại quốc và ngược lại. Các trung 

tâm tài chính đóng vai trò như những kênh dẫn vốn FDI từ nước ngoài vào trong 

nền kinh tế nội địa, thực tế đã chứng minh khi có các trung tâm tài chính thì nền 

kinh tế nội địa sẽ được hưởng lợi khi mà dòng vốn được thu hút vào trong nội 

địa, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế nội địa. Không chỉ như vậy, các 

trung tâm tài chính còn đóng vai trò tối ưu hóa số lượng vốn bằng cách dẫn vốn 

thặng dư đầu tư ra những nơi có nhu cầu vốn tại nội địa và nước ngoài. Một khía 

cạnh khác của nền kinh tế cũng được thúc đẩy một cách tích cực đó là thị trường 

việc làm, một khi có trung tâm tài chính thì cơ hội việc làm sẽ được mở ra 

không chỉ với mỗi ngành tài chính mà còn mở ra với các lĩnh vực liên quan do 

sự cần thiết nguồn nhân lực dồi dào có trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu 

xử lý các giao dịch dịch vụ tài chính xuyên quốc gia cũng như các ngành nghề 

liên quan cũng sẽ có nhu cầu tương tự. 

Bên cạnh đó, Trung tâm tài chính quốc tế còn có tác động mạnh đến hệ thống tài 

chính. Sự tập trung của các định chế tài chính, ngân hàng, và các lĩnh vực liên 

quan như kế toán, kiểm toán, thuế, các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,… tại một 

khu vực sẽ mang lại những lợi ích cho các hoạt động tài chính diễn ra trong khu 

vực. Các giao dịch tài chính trong trung tâm sẽ được lợi về mặt phạm vi giao 

tiếp, khi mà các trụ sở công ty, ngân hàng, sàn chứng khoán, các bên liên quan 

đều quy tụ lại thì việc giao tiếp giữa các bên trở nên rất dễ dàng, khiến cho việc 

xử lý các giao dịch trở nên trơn tru hơn, an toàn hơn. Ngoài ra, việc tập trung 

như vậy cũng sẽ có lợi về mặt thông tin, thông tin được truyền đi dễ dàng và dễ 

tiếp cận khiến cho việc khai thác nguồn thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn. 

trung tâm tài chính không chỉ mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính và 

những ngành liên quan cho các dân cư nội địa, mà còn thu hút cả những nhân sự 

đến từ nước ngoài, đây là những nhân sự có chất lượng, trình độ chuyên môn 

cao. Việc họ bị thu hút đến làm việc không chỉ khiến chi phí đào tạo nhân lực, 

chi phí tuyển dụng giảm bớt mà còn khiến cho sức cạnh tranh của trung tâm tăng 

lên do có nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng tốt. 

2.4 Các yếu tố cần thiết để hình thành trung tâm tài chính quốc tế 

Theo Mainelli và cộng sự (2007), để hình thành trung tâm tài chính quốc tế, có 5 
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yếu tố trụ cột bao gồm:  

- Môi trường kinh doanh: ổn định chính trị và luật pháp; môi trường thể chế 

và quy định; môi trường kinh tế vĩ mô; cạnh tranh về thuế phí; mức độ tự 

do kinh tế và mức độ dễ dàng của việc kinh doanh; 

- Nguồn nhân lực: sự sẵn có của nhân lực có chuyên môn; thị trường lao 

động linh hoạt; giáo dục và phát triển; chất lượng cuộc sống. 

- Cơ sở hạ tầng: xây dựng kiến trúc; ICT - Information and 

Communications Technology (Công nghệ thông tin và truyền thông); vận 

tải; phát triển bền vững. 

- Mức độ phát triển của ngành tài chính: chiều sâu và bề rộng của ngành 

công nghiệp; sự sẵn có của nguồn vốn; mức độ thanh khoản thị trường; 

sản lượng kinh tế. 

- Danh tiếng: thương hiệu và mức độ thu hút của thành phố; mức độ đổi 

mới; sự hấp dẫn và đa dạng văn hóa; vị thế so sánh với các trung tâm 

khác. 

2.5 Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam 

Nhìn chung giai đoạn 2016 – 2020 của Việt Nam là một giai đoạn tăng trưởng 

vượt bậc trên mọi mặt trận, năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam ngày 

càng được nâng cao. Với một nền kinh tế đang trên đà phát triển hội nhập sâu và 

rộng với nền kinh tế toàn, việc thành lập một trung tâm tài chính mang tầm quốc 

tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển không chỉ của riêng thành phố 

địa phương đó mà còn là động lực đối với nền kinh tế cả nước.  

Sau hơn 30 năm đổi mới kể từ 1985, Việt Nam từ vị trí là một trong những nước 

nghèo nhất đã vươn lên thành một nền kinh tế đầy triển vọng khi chuyển từ nền 

kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang nền kinh tế hỗn hợp phụ thuộc hơn vào thị 

trường. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định 

Thương mại Tự do như EVFTA, EVIPA, CPTPP. Năm 2020, Việt Nam ký kết 

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định EVFTA chính 

thức có hiệu lực vào tháng 8 sau khi được các bên EU và Việt Nam thông qua 

lần lượt vào tháng 2 và tháng 6. EVFTA được cho là động lực thúc đẩy nền kinh 

tế Việt Nam nhất là trong giai đoạn hậu Covid-19. Cùng năm 2020, Việt Nam là 

chủ tịch ASEAN đồng thời là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo 

an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, đây là cơ hội để Việt Nam tiến sâu 

trên quá trình hội nhập trong khu vực và toàn cầu. 
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Về dòng vốn FDI, tuy tình hình dịch bệnh gây cản trở không ít tới các nguồn 

đầu tư nhưng Việt Nam vẫn thu hút dòng vốn đầu tư FDI vào nội địa, vốn đăng 

ký cấp mới tính tới ngày 29/12/2020 đạt 75% năm 2019 với số vốn là 28,5 tỷ 

USD, vốn thực hiện vẫn duy trì ở mức 98% cùng kỳ năm trước. Đây là một kết 

quả đáng nói trong giai đoạn dịch bệnh vẫn hoành hành. Trong năm 2020 nguồn 

vốn FDI đầu tư vào 19 ngành tại Việt Nam, trong đó ngành chiếm tỷ trọng cao 

nhất là công nghiệp chế biến với 13,6 tỷ USD (47,7% trên tổng vốn đăng ký); 

theo sau là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện; kinh doanh bất động sản; bán 

buôn; bán lẻ. 

Xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ thứ 88 năm 2016 lên 

thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh 

tế. Trong sự thành công vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam không thể thiếu sự 

đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.6 Bối cảnh phát triển của Thành Phố Hồ Chí Minh 

Về môi trường kinh doanh, tuy đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một 

thành phố thành một trung tâm nhưng thực chất yếu tố này lại chịu tác động đến 

từ các quyết định cấp cao ở trung ương chứ không nằm trong phạm vi quyền hạn 

của cấp Thành phố. 

Về tình hình ổn định chính trị, theo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020. Chỉ số này được đánh giá thông qua 8 

nội dung bao gồm Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch 

Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực 

công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; 

Quản trị điện tử. TP.HCM dẫn đầu trong các mục Cung ứng dịch vụ công; Quản 

trị điện tử, nằm trong nhóm thấp nhất của các mục Kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công và Quản trị môi trường, các hạng mục còn lại TP.HCM ở mức 

trung bình. Kết quả đánh giá cho thấy TP.HCM đứng thứ 46/63 giảm 15 bậc so 

với năm 2019.   

Về thể chế và quy định, mọi quyết định đều đến từ phía Trung ương, Chính 

quyền Thành phố dường như chưa đủ thế chủ động trong sự phát triển của mình. 

Sự dễ dàng trong việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh cũng là 

một vấn đề được nhắc tới khi nói đến các thể chế và quy định. 
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Về nguồn nhân lực, Thành Phố Hồ Chí Minh đã có sự điều chỉnh, chú trọng đào 

tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ ở TP.HCM phù hợp với tiến trình và 

nhu cầu phát triển của TP.HCM theo xu hướng quốc tế. Tuy hiện nay các 

chương trình đại học trở lên đối với hầu hết các ngành đều chú trọng phát triển 

chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế nhưng thực chất vẫn còn khá hình thức 

chứ chưa đi sâu vào đào tạo đúng chuẩn.  

Về cơ sở hạ tầng, cơ bản có thể nói là đủ để đáp ứng nhu cầu với hệ thống văn 

phòng hiện đại bậc nhất cả nước và nguồn cung văn phòng tại trung tâm khá lớn, 

chi phí về không gian văn phòng rẻ cũng là một lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, 

quy hoạch hạ tầng chung là vẫn chưa hợp lý khi có sự quy hoạch không đồng 

đều giữa các khu vực, có những khu vực có cơ sở hạ tầng rất tốt nhưng cũng có 

những khu vực vẫn tồn tại cơ sở hạ tầng yếu kém, không tương xứng với hình 

ảnh của thành phố. 

Tại TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là 

một trong hai sàn giao dịch chứng khoán phát triển nhất cả nước bên cạnh HNX, 

mức độ phát triển của HOSE được đánh giá là vượt xa HNX khi chỉ tại HOSE 

mới có những công cụ như các chứng quyền có bảo đảm, chứng chỉ quỹ và trái 

phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là nơi tiên phong trong việc giao dịch liên tục 

khớp lệnh, giao dịch trực tuyến, phát triển các bộ chỉ số (điển hình là VN30), 

phát triển các công cụ tài chính như Chứng quyền có bảo đảm (CW) tại Việt 

Nam. HOSE cũng là nơi niêm yết của đa số các doanh nghiệp có vốn hóa tỷ đô 

như Vinhomes, Vietcombank, Petrolimex,…, là một điểm hấp dẫn đối với nhà 

đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Tính đến cuối năm 2020, đã có 12 ngân hàng có 

hội sở tại TP.HCM với tổng tài sản đạt 2,2 triệu tỷ đồng và vốn điều lệ đạt 

127.798 tỷ đồng, lần lượt gấp 5.300 lần và 3.650 lần so với năm 1990. TP.HCM 

cũng là nơi có mật độ tập trung của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính cao 

nhất cả nước. Ngoài ra, có tổng số 2.164 đơn vị tổ chức tín dụng hoạt động trên 

địa bàn TP.HCM, trong đó, ngân hàng liên doanh và nước ngoài là 89 đơn vị; 

văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là 27 đơn vị; NHTM là 

1.967 đơn vị. 

Về danh tiếng, TP.HCM là đô thị phát triển bậc nhất, là trung tâm văn hóa, giáo 

dục, kinh tế thương mại,  của Việt Nam, thường khi nhắc tới Việt Nam thì 

TP.HCM sẽ là cái tên được nêu đến đầu tiên. Đây cũng là thành phố thu hút 

lượng khách du lịch trong và ngoài nước bậc nhất của Việt Nam. 
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Về vị trí địa lý, TP.HCM nằm ở trung tâm vùng Nam Bộ, nối liền Nam và Tây 

Nam Bộ. Thành phố là đầu mối giao thông của cả nước trên mọi phương diện 

(bộ, thủy, hàng không) khi giáp ranh với nhiều tỉnh thành và có hệ thống cảng 

biển Sài Gòn thuận lợi cho việc giao thương kinh doanh, có sân bay Tân Sơn 

Nhất với các đường bay từ nội địa cho đến quốc tế. 

2.7 Kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế  

2.7.1 Hoạt động và những đóng góp của TTTCQT tại một số QG  

2.7.1.1 Singapore 

Được biết đến như một trung tâm trung thương mại thuộc địa của Anh vào năm 

1819, Singapore lúc bấy giờ với vị trí địa lý chiến lược đã là một trung tâm trung 

chuyển thương mại lớn, đồng thời là nơi đóng quân của hải quân Anh. Đây được 

xem là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành dịch vụ tài 

chính của Singapore. Tuy sự phát triển của giao thương lúc bấy giờ là một trong 

những yếu tố mật thiết đến sự hình thành của các dịch vụ tài chính của 

Singapore, nhưng chỉ đến khi Singapore độc lập khỏi Malaysia (1965) thì 

Singapore mới có những bước tiến dài để trở thành một trung tâm tài chính lớn 

như hiện nay, điều này khác với sự phụ thuộc vào Trung Quốc của Hong Kong – 

cái tên thường được đặt lên bàn cân so sánh với Singapore khi nhắc đến những 

trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực Châu Á do sự tương đồng của 2 trung 

tâm này (về tính chất thuộc địa và ưu điểm múi giờ). Những ngày đầu độc lập 

của Singapore là sự thiếu hụt về nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, năng lực nông 

nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng từ các quốc gia láng giềng, với những 

bất lợi như vậy nên Singapore đã xác định hướng đi của mình trong lĩnh vực 

dịch vụ tài chính để tạo ra nguồn tăng trưởng và doanh thu bất chấp những 

khiếm khuyết của mình.  

Chính phủ Singapore đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của 

Singapore với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế. Sự phát triển của 

Singapore gắn liền với các biện pháp can thiệp chính sách của nhà nước, ý chí 

chính trị và tầm nhìn của nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ tài 

chính, sự tích cực của chính phủ trong công tác định hướng sự phát triển của 

lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng góp phần kích thích và thúc đẩy sự tăng trưởng 

của lĩnh vực này. 
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Sự thành công của Singapore với tư cách là một Trung tâm Tài chính Quốc tế có 

lẽ công đầu thuộc về tầm nhìn và các chính sách đúng đắn đến từ Chính phủ 

Singapore, kể từ khi mới giành được độc lập thì Chính phủ đã xác định con 

đường của Singapore trên lĩnh vực dịch vụ tài chính – là hướng phát triển phù 

hợp nhất thời điểm hiện tại khi mà nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên đều thiếu. 

Môi trường quản lý công trong sạch không có tham nhũng hối lộ cũng là một lý 

do khiến cho tình hình chính trị của Singapore duy trì ổn định, niềm tin vào 

Chính phủ cao. 

Chính sách mở cửa đối với vốn đầu tư nước ngoài là một yếu tố quan trọng đóng 

góp vào sự thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế Singapore, sự dễ dàng 

thành lập và hoạt động kinh doanh ở đây cũng là một nhân tố thể chế chính sách 

giúp tăng sức cạnh tranh của Singapore với các nước khác.  

Hệ thống thuế suất cũng là một điểm cộng của Singapore như là một Trung tâm 

Tài chính Quốc tế với các ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp hoạt động kinh 

doanh tại đây. Mức thuế suất hiện hành là 17% tuy nhiên thực tế số thuế phải trả 

của các doanh nghiệp sẽ không nhiều như vậy do được hưởng các ưu đãi về thuế 

phí. Singapore cũng ưu đãi về thuế suất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm 

thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng. 

Vấn đề vốn nhân lực là vấn đề được chú trọng ở Singapore khi Singapore vừa 

chú trọng thu hút nhân lực chất lượng cao vừa chú trọng đào tạo nhân lực. Các 

chính sách bồi dưỡng, đào tạo nhân tài được Chính phủ Singapore đầu tư. Nền 

giáo dục cũng được chú trọng phát triển, là điểm đến du học của nhiều du học 

sinh trên thế giới và trong khu vực. 

Ngoài lợi thế đến từ các quy định, chính sách của chính phủ thì múi giờ tự nhiên 

và vị trí địa lý thuận lợi là một lợi thế lớn của Singapore khi thành lập Trung 

tâm Tài chính Quốc tế. Singpore được biết đến như là một điểm đến du lịch với 

những trung tâm mua sắm hiện đại đầy đủ tiện nghi. 

Hạ tầng cơ sở vật chất của Singapore cũng được quy hoạch vô cùng hiện đại, 

tầm nhìn cho hạ tầng được tính trước tới dài hạn, đô thị cũng được quy hoạch 

theo lối bền vững. Hệ thống sân bay Changi của Singapore cũng là hệ thống sân 

bay hiện đại hàng đầu trong khu vực và thế giới, tuy không phải là một danh lam 

thắng cảnh nhưng sân bay Changi vẫn là nơi thu hút người đến tham quan du 

lịch và mua sắm, đây là một kiến trúc có tính biểu tượng của Singapore. 
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Một yếu tố khác đóng góp vào trong thành công của Singapore là sự phát triển 

của thị trường tài chính. Theo đánh giá GFCI 30, Singapore chiếm những thứ 

hạng cao đối với các lĩnh vực tài chính dịch vụ. 

Singapore đóng vai trò như một ngân hàng trong khu vực và thế giới, là một 

nước có tỷ lệ đầu tư lớn trong khu vực. Các ngân hàng nội địa DBS, UOB và 

OCBC chiếm những vị trí trên bảng xếp hạng ngân hàng thế giới, trong đó DBS 

là ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á và hơn một nửa lượng giao dịch của nó 

được xử lý tại Singapore. Các ngân hàng kể trên nói riêng và ngành ngân hàng 

nói chung đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế đất nước 

Bên cạnh sự phát triển của ngành ngân hàng, thị trường vốn của Singapore cũng 

phát triển không kém với đầy đủ các công cụ tài chính thu hút người đầu tư, 

SGX có gần 800 công ty niêm yết và phát triển đầy đủ các công cụ phái sinh 

hàng hóa. Singapore vừa là trung tâm phái sinh lãi suất OTC lớn nhất Châu Á 

cũng là. Singapore cũng là nơi có thị trường tiền tệ phát triển với thị trường 

ADM tương đương với thị trường Eurodollar. 

Singapore là một trung tâm quản lý tài sản hàng đầu khu vực (đứng thứ 2 trong 

BXH Trung tâm Quản lý Tài sản 2018 của Deloitte) và toàn cầu do sự chú trọng 

phát triển về lĩnh vực này, một phần cho sự thành công của lĩnh vực quản lý tài 

sản là do đây là nơi tìm đến của các cá nhân có tài sản lớn và một phần khác là 

do lĩnh vực ngân hàng nước ngoài phát triển của Singapore. 

Danh tiếng của Singapore trên trường quốc tế cũng là yếu tố khiến cho 

Singapore thành công với vị thế là một IFC hàng đầu của khu vực và thế giới. 

Yếu tố đổi mới cũng là động lực thu hút nguồn nhân lực, doanh nghiệp đến hoạt 

động kinh doanh tại Singapore khi hiện tại Singapore hướng đến phát triển tài 

chính công nghệ, và phát triển bền vững cả về tài chính lẫn cuộc sống. 

2.7.1.2 Busan 

Kế hoạch thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Busan (BIFC) được Chính phủ 

Hàn Quốc đề ra vào năm 2009 để phát triển một trung tâm tài chính dựa trên ưu 

thế về cảng biển lớn nhất nước của mình, bên cạnh tài chính hàng hải Busan còn 

được chú trọng phát triển thị trường giao dịch phái sinh – đây là hai mảng cốt lõi 

được xác định là trụ cột của Trung tâm Tài chính Busan bên cạnh chú trọng vào 

phát triển khối văn phòng. Tuy nhiên để nói là đặt nền móng là từ năm 2003 với 

“Đường hướng phát triển Trung tâm Tài chính Đông Bắc Á” được Chính phủ 
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đưa vào chính sách phát triển. Tháng 12/2007 Hàn Quốc ban hành luật và các 

sắc lệnh liên quan đến việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tạo điều kiện 

cho việc thành lập các IFC trong nước. Tới năm 2008 xác định các thành phố để 

định hướng phát triển thành IFC trong đó 2 đại diện tiêu biểu là Seoul và Busan.  

Từ sau năm 2009 Chính phủ Hàn quốc từ đó đã phát triển rất nhiều các chính 

sách để đẩy mạnh phát triển của các định chế tài chính tại Busan, cấu trúc môi 

trường kinh doanh để tăng tính cạnh tranh của Busan với các trung tâm khác. 

Tháng 8/2014, Busan hoàn thành xây dựng tòa nhà BIFC với 63 tầng là khối trụ 

sở cho các hoạt động trong trung tâm, tới cuối năm 2014 đây là trụ sở của các 

định chế tài chính công và định chế tài chính trong khu vực. (5 định chế công, 3 

định chế khu vực, 4 định chế tài chính hàng hải và 3 định chế độc lập) 

Cùng với sự phát triển của CN-TT, Busan đã dần bắt kịp với xu thế hội nhập của 

thế giới khi hướng đến sự phát triển của Fintech và các sản phẩm của Fintech 

như các công nghệ Blockchain, tiền mã hóa, hướng đến thị trường tài chính phi 

tập trung khi được xác định là một vùng phi luật lệ cho lĩnh vực này. Năm 2020, 

Trung tâm Tài chính Quốc tế Busan chính thức được khánh thành. 

Gần đây Chính phủ đặt mục tiêu cho Busan trở thành một thành phố thông minh 

và định hướng phát triển bền vững, đồng thời phát triển một hệ sinh thái thu hút 

các doanh nghiệp khởi nghiệp. Busan được GFCI nhận định là một trong những 

trung tâm sẽ trở nên hùng mạnh hơn trong thời gian sắp tới. 

Yếu tố thành công của Busan đầu tiên có thể kể đến sự ưu đãi đến từ mặt vị trí 

địa lý, đây là cảng biển lớn nhất của Hàn Quốc và lớn thứ 6 của thế giới. Busan 

có khả năng liên kết với vùng Đông Bắc Á và Thái Bình Dương và sự giao 

thương không giới hạn với các cảng biển khác, Busan là cửa ngõ vào lục địa Á- 

Âu. Đây cũng là thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc sau Seoul. 

Sự phát triển nhanh chóng của Busan một phần là do sự ưu ái đến từ Chính phủ 

Hàn Quốc khi tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh quá trình phát triển của 

BIFC với các chính sách và tầm nhìn phát triển đúng đắn về tiềm năng của 

Busan. 

Các ưu đãi đến từ thể chế chính sách và thuế là một trong những nhân tố tạo nên 

sự thu hút của BIFC đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chính sách thuế hiện 

tại đối với cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp nước ngoài là miễn 

thuế thu nhập và thuế tài sản có thời hạn bên cạnh giảm thuế mua sắm các thiết 
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bị trang bị cho công việc. Các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech tại Busan cũng 

được tạo rất nhiều điều kiện cho sự phát triển của mình, đơn cử là việc được 

cung cấp văn phòng miễn phí tại trụ sở BIFC trong tối đa 25 năm với quy định 

là văn phòng khi thuê được sử dụng trong 3 năm và sau đó gia hạn tiếp. 

Thị trường tài chính phát triển ở Busan cũng là một trong các yếu tố kiến thiết 

nên sự thành công của BIFC. Đây hiện là nơi được chỉ định để thực hiện các 

giao dịch chứng khoán phái sinh ở Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc 

(Korean Exchange – KRX) – cũng được đặt trụ sở ở Busan, là cơ quan điều 

hành chứng khoán duy nhất của Hàn Quốc. Mật độ tập trung của các định chế tài 

chính quan trọng tại Busan cũng là một ưu thế đối với thị trường tài chính của 

Busan, một số cái tên có thể kể đến ngoài KRX là:  KAMC – Công ty Quản lý 

tài sản Hàn Quốc; trụ sở của Ngân hàng Hàn Quốc (BoK); Ngân hàng Busan; 

Công ty Tài chính Công nghệ Hàn Quốc; …. 

Thị trường phái sinh của Busan thực ra không phải là mới phát triển gần đây mà 

đã bắt nguồn từ thời trung cổ đã xuất hiện thị trường tương lai cho hàng hóa là 

gạo. Thị trường phái sinh ở Hàn Quốc cũng là một trong số các thị trường phái 

sinh hoạt động vô cùng tích cực, có mối quan hệ mật thiết với thị trường phái 

sinh của Mỹ. Tuy có quy mô lớn nhưng các nhà đầu tư chủ yếu là các ngân hàng 

và tỷ trọng đầu tư trong năm 2020 do có sự ảnh hưởng của Covid-19 nên có sự 

sụt giảm đối với các công cụ phái sinh tiền tệ, tuy nhiên có sự tăng trưởng trong 

số lượng các công cụ phái sinh vốn. 

Với thế mạnh là cảng biển, ngành công nghiệp vận tải biển và Logistic ở Busan 

vô cùng phát triển. Trong năm 2020, Busan được xếp hạng là cảng container lớn 

thứ 7 trên toàn thế giới. Busan đứng thứ 10 trong Bảng xếp hạng các Thủ đô 

Hàng hải của Thế giới và đứng thứ nhất trong các chỉ số về Công nghệ Hàng hải 

(nhà máy đóng tàu, công nghệ sáng chế, giá trị thị trường của các tàu tại nhà 

máy) của Menon năm 2019.  

Đánh giá khía cạnh hạ tầng, đây là một thế mạnh của Busan để cạnh tranh với 

các trung tâm khác. Với hạ tầng mới được xây dựng, quy hoạch đô thị tốt, hệ 

thống giao thông thuận tiện cả về đường bộ, hàng không và đường thủy thì đây 

chính là một môi trường có tính kết nối tốt với các vùng trong nước và với các 

trung tâm khác. Đô thị được quy hoạch chặt chẽ theo hướng bền vững và thông 

minh, các phương tiện giải trí, chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, thể dục thể thao 
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đầy đủ là một lợi thế để thu hút các nguồn lực tập trung tại đây. Hiện nay Busan 

đang triển khai 2 dự án là Eco Delta City và Green Smart City hướng tới sự giao 

hòa giữa công nghệ và môi trường sinh thái, cùng với những tiện ích sinh hoạt 

và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

Với mục tiêu là phát triển thành một thành phố thông minh thì cơ sở hạ tầng 

viễn thông cũng được chú trọng phát triển, Hàn Quốc cũng là quốc gia đứng đầu 

thế giới về tốc độ mạng cũng như là một nước đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu 

công nghệ, viễn thông, truyền thông đa phương tiện trên thế giới. 

Tính đổi mới của Busan cũng được thấy rõ qua sự bắt nhịp với các xu hướng 

đang nổi lên ở thế giới về phát triển bền vững và công nghệ tài chính, tài chính 

phi tập trung, thành phố thông minh. Sự linh hoạt đổi mới là quan trọng để có 

thể bắt kịp đà với những trung tâm phát triển trong khu vực và thế giới. Đổi mới 

với công nghệ cũng được Busan áp dụng vào lĩnh vực Logistic với chủ trương 

xây dựng Cảng Logistic thông minh kết hợp với công nghệ để tối ưu hóa quá 

trình giao vận, tăng tính kiểm soát và an toàn. 

Hàn Quốc có một nền giáo dục được đánh giá là phát triển nhất thế giới, các đại 

học hàng đầu của Hàn Quốc cũng , tỷ lệ điểm trên các bài kiểm tra đánh giá 

thuộc hàng top tuy nhiên đây cũng được đánh giá là một nền giáo dục vô cùng 

áp lực. Nguồn nhân lực Hàn Quốc được đánh giá là dồi dào và linh hoạt, tỷ lệ 

nhân lực có chất lượng cao cũng đã được cải thiện qua các chính sách phát triển 

và thu hút nhân lực có trình độ của Chính phủ. Tuy nhiên, độ hội nhập với toàn 

cầu là chưa cao do vẫn tồn tại những rào cản về ngôn ngữ, điều này có lẽ là do 

chính sách giáo dục chưa chú trọng phát triển ngoại ngữ của Hàn Quốc.  

Nhìn chung, Busan hội tụ khá đầy đủ điều kiện đề có một Trung tâm Tài chính 

Quốc tế, với cơ sở hạ tầng phát triển và tốc độ đổi mới nhanh chóng, có thể nói 

Busan sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn trong thời gian sắp tới. 

2.7.1.3 London 

London được biết đến như một trung tâm tài chính lớn ngay sau năm 1795 khi 

Cộng hòa Hà Lan đầu hàng trước quân đội của Napoléon. Đây là thời điểm các 

nhà tài chính từ Amsterdam chuyển tới tới London, những người này sau đó đã 

phát triển ngành ngân hàng ở London – nền tảng để biến London thành trung 

tâm tài chính toàn cầu về sau.  
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Giới tinh hoa tài chính London được củng cố bởi một cộng đồng Do Thái lớn 

mạnh từ khắp châu Âu có khả năng làm chủ các công cụ tài chính tinh vi nhất 

thời bấy giờ. Sự tập trung nhân tài độc đáo này đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

từ Cách mạng Thương mại sang Cách mạng Công nghiệp. Vào cuối thế kỷ 19, 

Anh Quốc là quốc gia giàu có nhất, và London là trung tâm tài chính hàng đầu.  

Những cuộc Thế chiến là nguyên nhân khiến cho London từ vị trí đầu tiên mà 

tụt lại sau New York. Sau cuộc Thế chiến I, nền kinh tế nước Anh nói chung và 

London nói riêng đã rất chật vật để phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính đến 

từ sự thù địch kéo dài giữa các quốc gia khiến cho ưu thế của nền kinh tế nước 

Anh – hệ thống thanh toán quốc tế bị đứt đoạn, khiến nước Anh không chỉ bị 

buộc phải từ bỏ việc nắm giữ những chứng khoán của Mỹ mà còn khiến Anh trở 

thành con nợ của Mỹ. Điều này đã gây sức ép rất lớn lên vị thế của London 

khiến cho London tụt lại phía sau New York. Giai đoạn 1920s London cùng với 

sự phát triển nhanh chóng của thị trường ngoại hối, vẫn giữ vững vị thế là một 

trung tâm tài chính quốc tế quan trọng do vị trí của London trong hệ thống thanh 

toán của thế giới là không thể so bì. Tuy nhiên khủng hoảng tài chính năm 1931 

đã giáng một đòn đau vào nền kinh tế của nước Anh khi mà Anh buộc phải từ bỏ 

chế độ bản vị vàng, đây cũng là một giai đoạn khó khăn của toàn bộ nền kinh tế 

nước Anh sau chiến sự. Từ 1939 cho đến khi Thế chiến II kết thúc vào 1945, 

New York chính thức thay thế London trở thành trung tâm tài chính quốc tế 

hàng đầu. 

Giai đoạn 1950s và 1960s với sự phát triển của thương mại toàn cầu đã mở ra cơ 

hội cho sự hồi phục của nền kinh tế Anh trong 2 thập kỷ này. Anh loại bỏ các 

biện pháp kiểm soát ngoại hối được đặt ra lúc Thế chiến II vào tháng 10/1979, 

điều này đã đem đến những tích cực cho London như một trung tâm tài chính 

toàn cầu. 

Cuối những năm 1980s đánh dấu “cú nổ lớn” đối với thị trường tài chính của 

London khi mà phí hoa hồng cố định được loại bỏ, sự gia nhập thị trường của 

những công ty nước ngoài và việc chuyển sang giao dịch chứng khoán bằng 

hình thức điện tử đã củng cố thêm vị trí của London trên thị trường thế giới.  

Cho tới hiện tại, ngành tài chính cũng như nền kinh tế của London nói riêng và 

nước Anh nói chung đã trải qua những thăng trầm và phát triển, tuy là một trung 
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tâm có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhưng giờ đây với sự trỗi dậy của New York, 

các thay đổi địa chính trị đặc biệt là Brexit đang dần đe dọa vị thế của London. 

Sự thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế London thực chất không phải là 

chuyện khó đoán khi ta đối chiếu với lịch sử phát triển của nền kinh tế nước Anh 

nói chung và London nói riêng.  

Môi trường thể chế thích hợp với việc hoạt động kinh doanh, nước Anh có thể 

chế pháp luật hoàn thiện, thuộc thông luật (Common Law), tuân theo thông lệ 

phán quyết, rất coi trọng việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và người 

đầu tư, mức độ thích ứng cao với sự thay đổi của hiện thực tài chính. Có thể chế 

giám sát tài chính chặt chẽ và linh hoạt, đứng thứ 11/179 nước trong chỉ số PCI 

về tham nhũng năm 2020. 

Một trong những yếu tố thuận lợi của London đó là vị trí địa lý nằm ở trung tâm 

của nước Anh, London phát triển thành một trung tâm tài chính đầu tiên là nội 

địa sau đó mới tiến hành quốc tế hóa. London được xem là trung tâm giao dịch 

ngoại hối, múi giờ của London ở giữa múi giờ 24 tiếng, là thời điểm giao dịch 

của các thị trường lớn trên thế giới, London kết nối liền mạch với thị trường của 

châu Á và Mỹ, có ưu thế múi giờ lớn hơn Hong Kong (Trung Quốc) và New 

York. 

Đây là một trung tâm toàn cầu về văn hóa, giáo dục, thương mại giải trí, thời 

trang, truyền thông đa phương tiện và tài chính. Với lịch sử phát triển lâu đời, 

đây từ lâu đã là một điểm đến du lịch của du khách trên toàn thế giới. 

Trước năm 1914, tuy London đã là một Trung tâm Tài chính Quốc tế nhưng 

thực chất tài chính không phải là ngành chi phối trong cơ cấu nền kinh tế mà 

chính là các hoạt động giao thương thương mại. Có thể nhận định rằng vị thế 

Trung tâm Tài chính Quốc tế của London được xây dựng nên dựa trên vị thế 

trung tâm về thương mại của nó.  

Sự xuất hiện từ sớm của các nhân tố trong lĩnh vực tài chính cũng là một nhân tố 

dẫn đến sự thành công của London như là một Trung tâm Tài chính Quốc tế. Từ 

đầu thế kỷ 20, tại London đã có sự tập trung đông đúc của các định chế tài chính 

như ngân hàng, nhà phát hành chứng khoán, các công ty đầu tư và các công ty 

môi giới hơn bất cứ nền kinh tế nào khác. London trước Thế chiến I đã là thị 

trường tiền tệ, vốn và chứng khoán lớn nhất thế giới đồng thời là trung tâm 

thương mại toàn cầu. Các công cụ của thị trường tài chính của London lúc bấy 
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giờ cũng được phát triển dựa trên nhu cầu với hoạt động kinh doanh của thành 

phố. Cùng với sự phát triển của liên lạc điện báo trên thế giới đã tạo điều kiện 

cho London trở thành thị trường tập trung của nhiều loại phái sinh, cho phép các 

vị thế được điều chỉnh liên tục và do đó tránh được những cú sốc đột ngột do 

lường trước được các vấn đề và chia sẻ rủi ro. Điển hình là thị trường bảo hiểm 

hàng hóa vận chuyển hay chức năng phân phối các loại đá quý cũng là động lực 

để London phát triển thị trường dành cho mặt hàng này.  

Hiện nay, London là nơi đặt trụ sở của các sàn giao dịch, ngân hàng, nhà môi 

giới, nhà quản lý đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ, các công ty cổ phần tư nhân, 

công ty bảo hiểm và thị trường tái bảo hiểm. Hơn một nửa trong số 100 doanh 

nghiệp niêm yết hàng đầu của Vương quốc Anh (FTSE 100) và hơn 100 trong số 

500 doanh nghiệp lớn nhất châu Âu có trụ sở tại trung tâm Luân Đôn. Hơn 70% 

FTSE 100 nằm trong khu vực đô thị của London và 75% các doanh nghiệp trong 

danh sách Fortune 500 có văn phòng tại London. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của 

các định chế lâu đời như Ngân hàng Anh Quốc (BoE), Lloyld’s London cho lĩnh 

vực bảo hiểm và Baltic Exchange cho vận chuyển.  

Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) thành lập năm 1801 là một trong 

những sở giao dịch chứng khoán lâu đời nhất. Tính tới cuối năm 2019, có 384 

doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên LSE chiếm 7.1% tổng niêm yết nước 

ngoài trên toàn cầu. LSE chiếm 4,4% vốn hóa thị trường cổ phiếu và 2% giá trị 

giao dịch cổ phiếu toàn cầu. Điều này cho thấy tầm quan trọng của London đối 

với thị trường giao dịch cổ phiếu toàn cầu. Tỷ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu 

trên GDP của Vương quốc Anh là một trong những tỷ lệ cao nhất của các nước 

G7 (chiếm 148%).  

Bên cạnh đó, khi nhắc tới London trong lĩnh vực tài chính toàn cầu không thể 

không nhắc đến vị thế dẫn đầu trong thị trường giao dịch ngoại hối (chiếm 41% 

của thế giới), có thể nói rằng London giao dịch USD nhiều hơn cả New và giao 

dịch đồng Euro nhiều hơn tổng các nước Euro giao dịch. 

Lĩnh vực tài chính là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành kinh tế và 

đóng góp lớn vào cán cân thanh toán của nước Anh. Với danh tiếng lâu đời như 

một trung tâm tài chính phát triển, một nơi xuất khẩu dịch vụ tài chính lớn trên 

toàn cầu và hệ thống ngân hàng phát triển bậc nhất, đây là nơi giao dịch của các 

định chế trên toàn cầu. Hệ thống ngân hàng ở London cũng là một hệ thống 
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nòng cốt của thị trường tài chính London với mức độ phát triển bậc nhất thế 

giới, đây là trụ sở chính của HSBC và Barclays. Mật độ tập trung của các ngân 

hàng tại đây cũng thuộc hàng cao nhất với trên 300 trụ sở của các ngân hàng 

trên toàn cầu. 

Ngôn ngữ là tiếng Anh cũng được xem là một lợi thế đối với London do đây là 

ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn cầu. Nguồn nhân lực ở London trong lĩnh vực 

tài chính và các lĩnh vực liên quan được đánh giá là thuộc hàng cao nhất trong 

khu vực Châu Âu và thế giới. Cơ cấu nguồn nhân lực đa dạng cũng là một điểm 

cộng đối với London, điều này cho thấy sự thu hút của London đối với nguồn 

nhân lực có chất lượng cao khi nguồn nhân lực trên toàn thế giới đều quy tụ tại 

đây. Hệ thống giáo dục của Anh Quốc nói chung và London nói riêng luôn nằm 

trong vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới, London theo một báo cáo của 

PWC năm 2014 được đánh giá là nguồn vốn cao học của toàn cầu, nơi đây là địa 

điểm tốt nhất để du học của sinh viên trên toàn thế giới. Việc học tập và nghiên 

cứu tại nước Anh cũng được tạo vô số điều kiện thuận lợi, đây là môi trường 

tuyệt vời cho việc nghiên cứu khoa học. Chính vì sự chú trọng giáo dục nên 

nguồn nhân lực có trình độ của Anh Quốc và London nói riêng luôn dồi dào và 

là nền tảng cho việc vận hành nền kinh tế. 

 Cơ sở hạ tầng cũng là một thế mạnh của London với mức độ quy hoạch tốt và 

khối văn phòng hiện đại. Hệ thống giao thông vận tải đầy đủ và thuận tiện, 

phương tiện công cộng vô cùng phát triển với mạng lưới tàu điện ngầm và xe 

bus. London cũng được xếp hạng là thành phố tốt nhất theo Báo cáo Thành phố 

tốt nhất 2021 của Resonance.  

Tuy hiện tại vấn đề về Brexit đang gây ra những thay đổi sâu sắc về cả chính trị 

lẫn nền kinh tế của nước Anh nói chung và vị thế của Trung tâm Tài chính Quốc 

tế London nói riêng nhưng nhìn chung London được đánh giá là sẽ giữ vững vị 

thế của mình. 

2.7.2 Những vấn đề cót lõi cần xem xét 

Từ sự thành công của các trung tâm tài chính quốc tế lớn nhất trên thế giới bao 

gồm như London, Busan, Singapore, New York, Hong Kong, Singapore, 

Mumbai và Tokyo…., có thể nhận thấy rằng để xây dựng được trung tâm tài 

chính quốc tế, các vấn đề cốt lõi sau đây cần được chú trọng:  
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- Phát triển đội ngũ chuyên gia tài chính chất lượng cao: nguồn nhân 

lực là một trong những nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển của một 

Trung tâm tài chính. Thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân 

viên chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà ban 

lãnh đạo cao nhất của bất kỳ ngân hàng đầu tư nào của các Trung tâm này 

đã thực hiện.  

- Chất lượng cuộc sống: Việc tìm kiếm và giữ chân các chuyên gia giỏi sẽ 

dễ dàng hơn nếu công ty có thể tạo ra một môi trường làm việc mà các 

chuyên gia thành công muốn gắn bó. Bởi vì CEO hay giám đốc điều hành 

hàng đầu của các công ty cũng vẫn là con người, họ có sở thích riêng về 

nơi sinh sống, sở thích có thể tạo nên quyết định về vị trí tổng thể của 

công ty. “Chất lượng cuộc sống” cao là một đánh giá mang tính chất khá 

chủ quan, nhưng thường bao gồm các nội dung như sau: (1) Sự hấp dẫn 

của nhà và căn hộ; (2) Dịch vụ văn hóa, giải trí và thể thao tốt; (3) Nhà 

hàng tuyệt vời; (4) Trường học theo tiêu chuẩn quốc tế; (5) Mức độ ô 

nhiễm, rác rưởi và tiếng ồn thấp; (6) Lộ trình đi làm không quá xa. 

- Trình độ sử dụng tiếng Anh của nhân viên: hoạt động kinh doanh quốc 

tế ngày nay chủ yếu được thực hiện bằng tiếng Anh và điều này đặc biệt 

đúng với lĩnh vực tài chính. Vấn đề này càng trở nên cần thiết hơn bởi 

tầm quan trọng của các hợp đồng pháp lý trong lĩnh vực tài chính, được 

thực hiện theo luật của Anh hoặc Hoa Kỳ. Do đó, một trung tâm tài chính 

quốc tế thực sự cần một lượng lớn những người sử dụng tiếng Anh thông 

thạo. 

- Quy tắc của pháp luật: Doanh nghiệp không thể phát triển mạnh nếu 

thiếu những quy tắc hợp lý, dễ hiểu và rõ ràng. Điều này đặc biệt quan 

trọng đối với loại giao dịch tài chính, sự phức tạp của các quy tắc pháp 

luật có thể tạo ra rất nhiều sự mơ hồ.  

- Quy định phù hợp: do đặc điểm của ngành, các công ty tài chính hoạt 

động dưới sự điều chỉnh của một mạng lưới luật và quy định cực kỳ phức 

tạp. Tuy nhiên, các tổ chức này cần có những quy định của chính phủ để 

đảm bảo sự ổn định của hệ thống. Để xây dựng một trung tâm tài chính 

quốc tế, các quy định đặt ra cần phải đạt được sự cân bằng giữa các quy 

định quá mức khiến chi phí hoạt động quá cao và các quy định quá nhẹ 

khiến Trung tâm tài chính phải đối mặt với bất ổn tài chính. Những quy 

định quá nhẹ so với mức chuẩn có thể nhận thấy sẹ dẫn đến sự e dè về 
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những hậu quả tiềm ẩn của các bên tham gia từ đó không khuyến khích 

được sự tham gia thật sự. Việc tìm kiếm sự cân bằng này trên thực tế đã 

gặp nhiều khó khăn. Rất ít cơ quan quản lý có chuyên môn sâu để hiểu 

được bản chất hoạt động của các tổ chức tài chính chủ chốt để đưa ra 

quyết định phù hợp.  

- Tránh đánh thuế quá mức: Thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân đóng 

một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc chi phí và lợi nhuận 

tổng thể của các tổ chức tài chính. Trong quá trình ra quyết định mở rộng 

chi nhánh tại nước ngoài, thuế là một trong những yếu tố được quan tâm 

hàng đầu. Nếu đánh thuế quá cao đối với các tổ chức tài chính sẽ dẫn đến 

tính kém hấp dẫn của Trung tâm tài chính quốc tế. Tuy nhiên, để xác định 

mức nào là “quá mức” là một công việc tương đối khó. Thông thường, 

mức thuế phù hợp thường được xác định dựa trên tổng chi phí hoạt động; 

mức thuế cao hơn có thể chấp nhận được nếu chi phí được bù đắp bởi các 

yếu tố khác, thuận lợi hơn.  

- Gần gũi với khách hàng: các trung tâm tài chính quốc tế tồn tại trên quy 

mô lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác giữa các tổ chức tài 

chính và khách hàng của họ. Các Trung tâm tài chính quốc tế không nhất 

thiết phải đặt liền kề với các nhà đầu tư hoặc người đi vay, vì các ngân 

hàng đầu tư lớn có văn phòng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các Trung 

tâm tài chính thật sự gần gủi với khách hàng thì sẽ thu hút được những 

người gửi tiền và đi vay với nguồn vốn lớn. 

- Cơ sở hạ tầng cốt lõi: các Trung tâm tài chính quốc tế đòi hỏi cơ sở hạ 

tầng được đầu tư một cách chỉnh chu, từ điện, viễn thông đến nước sinh 

hoạt. Một trong những vấn đề rất quan trọng là việc mất điện có thể ảnh 

hưởng rất lớn đến cơ hội tìm kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư. Tương 

tự, những yếu kém trong cơ sở hạ tầng cốt lõi sẽ làm giảm nghiêm trọng 

chất lượng cuộc sống của đội ngũ nhân sự chủ chốt mà các doanh nghiệp 

cần. 

- Các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao: kinh nghiệm phát triển các Trung 

tâm tài chính quốc tế cũng cho thấy các dịch vụ hỗ trợ như luật, cách dịch 

vụ kế toán, các cơ quan tài phán.. cũng đóng vai trò quan trọng tạo nên sự 

thành công cho quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Các tổ 

chức tài chính cần tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, hoạt động với 

trình độ chuyên môn cao và chất lượng.  



406 

- Mở cửa cho sự gia nhập của nước ngoài: Các trung tâm tài chính quốc 

tế hiện tại đã có sự hiện diện mạnh mẽ của người nước ngoài. Do đó, mức 

độ mà nhân viên và tổ chức nước ngoài cảm thấy thoải mái và được đối 

xử công bằng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các trung tâm tài chính. 

2.8 Bài học kinh nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh 

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể thấy rằng việc hiến kế để thúc đẩy Thành phố 

Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam có tầm quan 

trọng rất lớn. Dựa vào kinh nghiệm phát triển của các nước khác, nhóm tác giả 

đề xuất các nhóm giải pháp như sau: 

1. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính: bởi vì các tổ 

chức tài chính là nơi gắn kết nguồn vốn của nền kinh tế, muốn phát triển Thành 

phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế thì hoạt động của các tổ chức này phải 

có hiệu quả và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, ngân hàng là tổ chức tài chính 

quan trọng nhất trong vai trò chu chuyển nguồn vốn. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt 

động của các ngân hàng lại chưa cao, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau 

trong đó có nguyên nhân rất quan trọng cần phải có giải pháp hiệu quả hơn để 

xử lý đó là vấn đề nợ xấu. Nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian 

qua do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân này có thể chia thành 

hai nhóm bao gồm các nguyên nhân khách quan và các nhóm nguyên nhân chủ 

quan.   

Nhóm nguyên nhân khách quan bao gồm các yếu tố bên ngoài, có tác động bất 

lợi đối với hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng. Các nguyên nhân của 

nhóm này có thể là những yếu tố như sự bất ổn chính trị, tác động của chu kỳ 

kinh tế và khủng hoảng trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới, thị trường bất 

động sản đóng băng, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, kinh nghiệm 

quản trị doanh nghiệp còn yếu kém, chính sách vĩ mô thiếu tính ổn định, cơ chế 

chính sách về xử lý tài sản chưa hiệu quả, còn gặp nhiều vướng mắc chưa xử lý 

được, khách hàng vay thiếu thiện chí trả nợ, thị trường vốn còn chưa phát triển 

tương xứng…. Để xử lý những khoản nợ trong nhóm này, cần phải hoàn thiện 

và thực thi các chiến lược và thể chế pháp luật trong lĩnh vực tài chính – ngân 

hàng. Xây dựng Sàn giao dịch nợ cũng là một giải pháp cần thiết.   

Nhóm nguyên nhân chủ quan bao gồm các yếu tố nội bộ ngân hàng như quy 

trình tín dụng chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, năng lực quản trị rủi ro còn hạn chế, 

công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa tốt, tính tuân thủ các quy chế chưa cao, 
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các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ cận tín dụng ngân hàng chưa được quan 

tâm, rủi ro về đạo đức của cán bộ ngân hàng, năng lực tài chính hạn chế. Để có 

thể xử lý những khoản nợ này thì các ngân hàng cần theo đuổi một cách nghiêm 

túc các nguyên tắc quản trị theo thông lệ quốc tế, thực hiện quản trị theo Basel 2, 

tiến tới tuân thủ các nguyên tắc quản trị theo Basel 3. 

Khi hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung tăng lên, hệ thống tài 

chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng sẽ mạnh hơn và phát triển bền 

vững hơn. Từ đó, việc chuyển đổi thành trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ 

thuận lợi hơn. 

2. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao: để thu hút người tài, mức 

lương thưởng cần được điều chỉnh một cách hợp lý để thu hút lao động chuyên 

nghiệp, chất lượng. Theo kinh nghiệm phát triển của các nước có thể thấy rằng 

môi trường làm việc và sinh sống cũng là một trong những yếu tố giúp thu hút 

và giữ chân nhân tài. Trong quá trình quy hoạch đô thị, về lâu dài cần chú trọng 

để gia tăng sự hấp dẫn của các căn hộ hoặc nhà ở, tạo môi trường sống trong 

lành hơn, tăng mãng xanh cho đô thị, chú trọng đến các dịch vụ văn hóa, giải trí 

và thể thao để tạo tính hấp dẫn hơn đối với người lao động, phát triển trường học 

theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, giảm mức độ ô nhiễm, rác rưởi và tiếng ồn. 

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh cho người 

lao động. Để thực hiện được điều này thì tăng cường giao tiếp và sử dụng tiếng 

Anh trong giảng dạy tại các trường đại học là điều cần thiết để tạo nguồn nhân 

lực có nền móng tiếng Anh tốt trong tương lai. Chú trọng đổi mới giáo dục (gồm 

cả các lĩnh vực đào tạo mới như Fintech, AI, Data science…); phổ cập kiến thức 

tài chính (finedu). Đối với nguồn nhân lực hiện tại, để đẩy mạnh khả năng sử 

dụng tiếng Anh trong công việc, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức 

những ngày sử dụng tiếng Anh trong công sở.  

3. Phát triển cơ sở hạ tầng: cần phải có các biện pháp để quản trị đô thị trong 

nước, cần quy hoạch đô thị một cách có kế hoạch và hướng tới sự bền vững. 

Phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh áp dụng các thành tựu công nghệ 

thông tin. Chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân, dễ dàng tiếp cận 

hơn đến các tiện ích cơ bản như y tế, nhà ở, giáo dục,…. Khắc phục các vấn đề 

còn tồn đọng như việc cấp thoát nước hay đường sá còn lồi lõm. Hạ tầng giao 

thông cũng cần được hiện đại hóa để thuận tiện cho việc di chuyển, phát triển 

các phương tiện công cộng để xanh hóa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hạ 

tầng công nghệ, đa phương tiện trong nền kinh tế số đóng vai trò rất quan trọng, 
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vậy nên việc chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tích cực trong 

công tác đổi mới là một động lực quan trọng để có thể cạnh tranh với các nước 

khác. 

4. Thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ như luật, kế toán, 

kiểm toán… để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc các doanh 

nghiệp có nhu cầu. Cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán và 

Luật Kiểm toán độc lập, xây dựng các Luật Kế toán, Kiểm toán theo hướng tiếp 

cận thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam và giải quyết căn bản các 

tồn tại, hạn chế, làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về kế toán, 

kiểm toán. Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo 

môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì 

vậy, cần hoàn thiện môi trường pháp luật theo hướng minh bạch, thông thoáng, 

ổn định đảm bảo sự bình đẳng, an toàn cho các chủ thể tham gia hoạt động 

thương mại có hiệu quả. Chỉnh sửa kịp thời những bất cập trong các văn bản 

hiện hành. Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới 

trong nền kinh tế số và tài chính - tiền tệ số (bao gồm cả tiền kỹ thuật số); xây 

dựng lộ trình phát triển hệ thống tài chính xanh. Tiếp tục xây dựng những văn 

bản pháp luật điều chỉnh các dịch vụ thương mại mới như: bảo lãnh ngân hàng, 

cho thuê tài chính, bao thanh toán… theo chuẩn mực quốc tế.  

Như vậy, có thể thấy rằng để có thể chuyển mình thành công, trở thành Trung 

tâm tài chính quốc tê thì cần phải có sự phối hợp nhiều giải pháp khác nhau. 

Trong đó, các giải pháp cần phải được chú trọng quan tâm đặc biệt bao gồm 

tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính, phát triển nguồn nhân 

lực có chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả 

của các dịch vụ hỗ trợ. Trong tình hình đại dịch diễn ra và có tác động mạnh đến 

hoạt động đến các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, nền kinh tế bị kiệt quệ 

thì việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong 

thời gian tới cũng sẽ giúp mang lại nhiều nguồn vốn và việc làm hơn, đây cũng 

là giải pháp cấp bách và là hướng đi tất yếu. 
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CHÍNH SÁCH NỚI LỎNG TÍN DỤNG GIÚP 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID – 19 

 

Đặng Văn Cường 

Trần Xuân Hằng 

Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM 
 

Tóm tắt: Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp nhở và vừa. Trước bối cảnh đó, các quốc gia trên 

thế giới hướng đến thực hiện nhiều chính sách kích cầu nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và giúp phục hồi nền kinh tế. Ngân hàng 

trung ương các quốc gia ASEAN thực hiện nhiều chính sách tiền tệ phi truyền 

thống nhằm giúp các doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh khoản và duy trì 

hoạt động. Chính phủ Việt Nam cũng đang thực hiện các gói hỗ trợ tín dụng cho 

các doanh nghiệp. Bài viết này nhằm tổng hợp bối cảnh thực hiện chính sách 

tiền tệ phi truyền thống tại các nước ASEAN để đút kết giải pháp cho cho bối 

cảnh tại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. 

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; SMEs; nới lỏng tín dụng; Covid-19. 

1. Giới thiệu 

Ở các quốc gia đang phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) được 

xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Bởi các SMEs chiếm tỷ trọng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, thu hút một 

lực lượng lao động lớn và đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân. 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, SMEs tại Việt Nam đến cuối năm 

2020 có khoảng 98% trong tong số 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu 

hút 5,6 triệu lao động, đóng góp khoảng 45% tổng sản phẩm trong nước và 31% 

tổng thu ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của 

đại dịch Covid-19, các SMEs đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức 

như là ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, chi phí sản xuất tăng cao, chiến 

lược “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động,... những thách thức này đã “vắt kiệt sức” 

doanh nghiệp. Trước tình hình đó, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách 

nới lỏng tín dụng hướng đến đối tượng SMEs nhằm các doanh nghiệp này giúp 

ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này vẫn đang gặp 

phải những trở ngại về tiến độ giải ngân, lựa chọn đối tượng hỗ trợ, ngành nghề 
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được hỗ trợ,... đã phần nào gây khó khăn cho phía cơ quan quản lý và doanh 

nghiệp. Bài viết này nhằm cung cấp góc nhìn từ khía cạnh lý thuyết và thực tiễn 

các quốc gia ASEAN để đưa ra các gợi ý chính sách cho bối cảnh Việt Nam. 

2. Vấn đề lựa chọn chính sách 

Với hậu quả kinh tế lớn từ đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều nền kinh 

tế thị trường mới nổi đã sử dụng các chính sách tiền tệ phi truyền thống 

(Unconventional Monetary Policies - UMP). Mặc dù không có định nghĩa chính 

xác, UMP thường được hiểu là sự kết hợp với các chính sách tiền tệ có mục tiêu 

rộng hơn bình thường và có quy mô triển khai lớn. Ví dụ, trong thời gian diễn ra 

khủng hoảng tài chính toàn cầu, các ngân hàng trung ương ở các nền kinh tế tiên 

tiến không chỉ mạnh tay hạ lãi suất, họ còn mở rộng tập hợp các tổ chức tài 

chính đủ điều kiện cung cấp thanh khoản và mua tài sản vượt xa những tài sản 

thường được sử dụng trong hoạt động tiền tệ. Theo trường phái Keynes, chính 

sách kích cầu là việc cắt giảm thuế tạm thời và tăng chi tiêu tạm thời của chính 

phủ (bao gồm chuyển giao và mua sắm) nhằm làm tăng tổng cầu “C+I+G” trong 

giai đoạn suy thoái khi mà tổng cầu quá yếu để giúp nền kinh tế quay về mức 

sản xuất và lao động quay về mức bình thường (Keynes, 1936). 

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế học cổ điển đã phản đối lý thuyết này của 

Keynes và việc thực thi chính sách kích cầu khi nền kinh tế suy thoái. Điển hình 

là Milton Friedman và James Buchanan đã phản đối chính sách kích cầu của Mỹ 

trong thập niên 1960. Tiếp cận khía cạnh tiền tệ, Friedman cho rằng nền kinh tế 

sẽ tự phục hồi từ suy thoái nhờ vào chính sách tiền tệ mở rộng. Ông cho rằng, 

chính sách kích cầu là không cần thiết và thiếu hiệu quả bởi vì ông cho rằng 

chính sách tăng chi tiêu tạm thời sẽ trở thành vĩnh viễn và nền kinh tế phải phụ 

thuộc vào nó lâu dài. Bên cạnh đó, tiếp cận khía cạnh lựa chọn công, Buchanan 

cũng phản đối chính sách chấp nhận thâm hụt cho chi tiêu để kích cầu giúp nền 

kinh tế phục hồi vì ông lo sợ học thuyết của Keynes sẽ phá hủy kỷ luật tài khóa. 

Các nhà chính trị sẽ sử dụng nó như là cái cớ để gia tăng chi tiêu và sẽ dấn đến 

gia tăng rủi ro trong quản lý nợ chính phủ và quy mô chi tiêu chính phủ. Điều 

này sẽ làm tăng gánh nặng cho thế hệ tương lai. Các nhà kinh tế học cổ điển mới 

hiếm khi đề cập đến “tổng cầu”. Họ bác bỏ khả năng tổng cầu sụt giảm có thể 

tạo ra suy thoái hoặc cách chữa trị suy thoái sẽ liên quan đến việc tăng tổng cầu. 

Thay vào đó, họ giả định sản lượng được xác định bởi nguồn cung cấp lao động 

và vốn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào lao động hoặc vốn không được sử dụng hết, 
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giá của chúng sẽ gi ảm xuống, nhanh chóng tạo ra toàn dụng lao động. Họ cho 

rằng những biến động về sản lượng là do sự biến động của nguồn cung lao động 

và vốn ho ặc do những cú sốc về công nghệ. Do đó, các nhà kinh tế này kết luận 

rằng chỉ nên dựa vào kích thích tiền tệ để chống lại suy thoái. 

Robert Barro (2009) khẳng định rằng việc cắt giảm và chuyển nhượng thuế 

sẽ phải được hoàn trả khi các khoản thuế trong tương lai được tăng lên để trả nợ 

chính phủ. Ông cũng cho rằng các cá nhân, công ty, chính quyền tiểu bang và 

địa phương sẽ tất cả đều nhận ra điều này và do đó sẽ hoàn toàn tiết kiệm tất cả 

các khoản cắt giảm hoặc chuyển nhượng thuế để chuẩn bị cho việc trả nợ sắp tới 

mà họ phải thực hiện. Do đó, các nhà kinh tế học cổ điển cho biết kích thích tài 

khóa dưới hình thức cắt giảm hoặc chuyển nhượng thuế sẽ không thúc đẩy chi 

tiêu của các hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc chính quyền bang và địa phương. 

Cochrane (2010) cũng cho rằng chính sách cắt giảm thuế của Chính phủ Hoa Kỳ 

không thật sự mang lại hiệu quả bởi vì mọi người có xu hướng tiết kiệm toàn bộ 

tiền thuế được cắt giảm để sẵn sàng cho sự chi trả thuế nhiều hơn trong tương lai 

và như vậy chính phủ sẽ không đặt được mục tiêu kích cầu thông qua chính sách 

cắt giảm thuế. 

Blanchard (2019) và Furman & Summers (2019) cho rằng môi trường lãi 

suất thấp làm tăng không gian tài khóa không chỉ bằng cách làm cho nó rẻ hơn 

để đi vay, mà còn giúp một số chính phủ có thể thoát khỏi khoản nợ tăng lên. Tỷ 

lệ chi phí lãi vay trên doanh thu của các chính phủ các nước OECD hiện nay 

trung bình thấp hơn so với trước khủng ho ảng, mặc dù mức nợ cao hơn đáng 

kể. Vì vậy, miễn là lãi suất phi rủi ro duy trì dưới mức lợi nhuận trên vốn và xu 

hướng tăng trưởng, thâm hụt có thể gia tăng và tỷ lệ nợ trên GDP vẫn giảm. Các 

nghiên cứu gần đây cũng cho thấy chính sách tài khóa được xem là hữu hiệu để 

điều tiết nền kinh tế vĩ mô khi được đặt bên cạnh chính sách tiền tệ. Chính phủ 

thực hiện các chính sách tăng chi tiêu và đầu tư công, miễn và giảm thuế, trợ cấp 

cho người lao động yếu thế,... được xem là chính sách tài khóa tối ưu trong giai 

đoạn nền kinh tế suy thoái, trì trệ (Blanchard và cộng sự 2021; Chudik và cộng 

sự, 2021; Romer, 2021). 

3. Bối cảnh kinh tế trong đại dị ch Covid-19 của ASEAN 

Năm 2021 là một năm đầy biến động và khó khăn không chỉ đối với kinh tế 

Vi ệt Nam mà còn cả các nền kinh tế trên thế gi ới do tác động tiêu cực của đại 
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dịch Covid-19. Nhiều dự báo tiêu cực cho tăng trưởng kinh tế thế giới trong bối 

cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, làm chậm quá trình mở cửa các nền 

kinh tế. 

Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng GDP (%/năm) của các quốc gia Đông Nam Á 

 

Ghi chú: Do tình hình bất ổn, không có dự báo nào được đưa ra cho năm 

tài chính 2022 ở Myanmar. Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. Cập nhật 

Triển vọng Phát triển Châu Á 2021 (Asian Development Outlook 2021 Update, 

tháng 9 năm 2021) 

Tại Việt Nam, mặc dù được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng cao 

trong năm 2020 với GDP tăng trưởng 2,9% so với năm 2019, nhưng không tránh 

khỏi những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ tư. 

Cụ thể quý 3 năm 2021 GDp tăng trưởng âm 6,17%, ước tính GDP cả năm 2021 

có thể dao động trong khoảng 1,5 - 1,9%. Trước diễn biến dịch chưa có dấu hiệu 

hạ nhiệt, tăng trưởng kinh tế quý 4/2021 khó có khả năng phục hồi nhanh. Vì 

vậy, chính phủ cầm sử dụng nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ tích cực cho sự 

phục hồi kinh tế. 

Theo Potter and Smets (2019), các công cụ UMP được sử dụng trong và 

sau khủng ho ảng tài chính toàn cầu (GFC) về cơ bản không khác với các công 

2020 2021 2022 

  Tháng 4 Tháng 9 Tháng 4 Tháng 9 
  ADO 2021 Cập nhật ADO 2021 Cập nhật 

Đông Nam Á -4.0 4.4 3.1 5.1 5.0 

Brunei 1.2 2.5 1.8 3.0 3.5 

Campuchia -3.1 4.0 1.9 5.5 5.5 

Indonesia -2.1 4,5 3.5 5.0 4.8 

Lào -0.5 4.0 2.3 4.5 4.0 

Malaysia -5.6 6.0 4.7 5.7 6.1 

Myanmar 3.3 -9.8 -18.4   

Philippines -9.6 4.5 4.5 5.5 5.5 

Singapore -5.4 6.0 6.5 4.1 4.1 

Thái Lan -6.1 3.0 0.8 4.5 3.9 

Đông Timor -8.5 3.4 2.2 4.3 4.0 

Vi ệt Nam 2.9 6.7 3.8 7.0 6.5 

...* Không khả dụng 
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cụ mà các ngân hàng trung ương đã sử dụng trong quá khứ. Điều khiến UMP trở 

nên khác biệt là việc sử dụng rộng rãi và quy mô triển khai. UMP thường được 

chia thành bốn nhóm: mua tài sản quy mô lớn, hoạt động cho vay với các tổ 

chức tài chính, hướng dẫn kỳ hạn và lãi suất cơ bản âm. Các nước ASEAN-4 

(Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan) chỉ sử dụng các phương thức mua 

trái phiếu chính phủ quy mô lớn hoặc các chương trình hoạt động cho vay mới. 

Các ngân hàng trung ương ASEAN-4 đã công bố hầu hết các UMP trong thời kỳ 

hỗn loạn cao điểm trên thị trường tài chính vào tháng 3 và đầu tháng 4 năm 

2020. Ngay từ sớm, các nước ASEAN đã triển khai một loạt các biện pháp để 

cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Nhìn 

chung, các biện pháp hỗ trợ công đã hướng nhiều đến hỗ trợ thanh khoản (ví dụ, 

bảo lãnh khoản vay) hơn là hỗ trợ khả năng thanh toán (ví dụ, rót vốn cổ phần) 

và thường chỉ nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bảng 2: Th ực hi ện chính sách tiền tệ phi truyền thống tại các quốc gia 

ASEAN-4 đối phó đại dịch Covid-19 

 

ASEAN-4 Chính sách tiền tệ phi truyền thống - UMP 

Thái Lan - NHTW thiết lập việc dừng thanh toán khoản vay và các khoản 

vay ưu đãi dành cho DNNVV. 

- NHTW được thành lập quỹ để cung cấp khoản tài trợ cầu lên 

đến 400 tỷ THB cho trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao đáo 

hạn trong thời gian 2020-21. 

- NHTW thiết lập một cơ sở đặc biệt để cung cấp thanh khoản 

cho các quỹ tương hỗ thông qua ngân hàng. 

- NHTW đã tạo ra một chương trình hỗ trợ tái cơ cấu nợ doanh 

nghiệp. 

- NHTW cắt lãi suất điều hành về 1.25% còn 0.5%. 

Malaysia - NHTW đã tạo ra một Quỹ cho vay đối với các doanh nghiệp 
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Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách ở khu vực ASEAN đã phản 

ứng nhanh chóng và mạnh dạn để làm dịu bớt cú sốc và ngăn chặn sự sụp đổ 

nghiêm trọng hơn. Họ đã áp dụng cách tiếp cận "bất cứ điều gì cần thiết" trong 

phản ứng ban đầu của họ để giúp các công ty sống sót sau cú sốc và ngăn chặn 

sự suy sụp kinh tế nghiêm trọng hơn. Các chính phủ và ngân hàng trung ương 

trên toàn khu vực đã nhanh chóng triển khai các chính sách tiền tệ, tài khóa và 

khu vực tài chính trên quy mô chưa từng có, giúp ngăn chặn các vòng lặp phản 

hồi tiêu cực có thể làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế. Trong khu vực doanh 

nghiệp, mục tiêu trước mắt là giúp các công ty tồn tại trong tình trạng nguy cơ 

mất khả năng thanh khoản nghiêm trọng gây ra bởi sự sụt giảm thu nhập từ ho ạt 

động kinh doanh và ngăn chặn tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn. 

4. Tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dị ch Covid-19 

Thực tiễn cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đã và đang được biết 

đến là động lực tăng trưởng của các nền kinh tế ở nhiều quốc gia và là khu vực 

vừa và nhỏ đế giúp giảm bớt các vấn đề về dòng tiền ngắn hạn. Tổng số tiền là 

khoảng 13,1 tỷ RM (0,9% GDP). 

- NHTW cắt lãi suất điều hành về 1.75% vào năm 2021. 

Philippines - NHTW đã công bố 300 tỷ pesos (1,6% GDP) cho chính 

phủ thông qua thỏa thuận mua lại tài sản kéo dài 6 tháng. 

- NHTW mở rộng phạm vi mua chứng khoán chính phủ trên 

thị trường thứ cấp (Mua tích lũy trên 500 tỷ peso). 

- NHTW cắt lãi suất điều hành về 2% vào năm 2021. 

Indonesia - NHTW được phép mua trái phiếu chính phủ trên thị trường 

sơ cấp với tư cách là nhà thầu không cạnh tranh. 

- NHTW và Bộ Tài chính đã thống nhất về một kế ho ạch 

chia sẻ gánh nặng. NHTW mua trái phiếu chính phủ để tài 

trợ cho các khoản chi tiêu công cộng (397 nghìn tỷ Rp, 

2,5% GDP) cũng như trang trải chi phí lãi vay của các trái 

phiếu khác nhau. 

- NHTW cắt lãi suất điều hành về 3.5% vào đầu năm 2021. 

Nguồn: IMF, 04/2021. 
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kinh doanh phát triển mạnh nhất, kể cả các nước đang phát triển hoặc kém phát 

triển nhất (Savlovschi & Robu, 2011). OECD ước tính rằng các SMEs chiếm 

90% doanh nghiệp và sử dụng 63% lực lượng lao động trên thế giới (Munro, 

2013). Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB (2016) cũng cho rằng 

SMEs chiếm một lượng lớn trong tổng số các doanh nghiệp trong một quốc gia, 

khu vực và trên toàn thế giới, có khả năng sử dụng trên 50% tổng số lao động xã 

hội và tạo ra khối lượng công ăn việc làm lớn lên tới 65% cho người lao động 

trên toàn cầu. Tại Việt Nam các doanh nghiệp SMEs đóng vai trò quan trọng khi 

trung bình hàng năm đã tạo ra gần 60% việc làm (chiếm 42,2% số lao động), 

44,8% doanh thu, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản lượng công 

nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, đóng góp 29,3% cho ngân sách Nhà 

nước (Theo Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report, 2019) 

Hình 1. Doanh nghiệp SMEs đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội 

Việt Nam 

ĐVT:% 

 

Nguồn: Bộ Công Thương 

Đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Việt Nam đã khiến cho các doanh nghiệp 

“ngấm đòn” nặng nề, đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs phải tạm ngừng hoạt 

động hoặc phá sản, giải thể, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Mặc dù các 

doanh nghiệp SME có quy mô nhỏ, khả năng thu hồi vốn nhanh; và ứng biến 

linh hoạt với trong các bối cảnh... nhưng vẫn có hơn 70.000 doanh nghiệp rút 

khỏi thị trường, tăng 24,9% so với năm 2020 (Bộ Công thương, 2021). Điều này 
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phản ánh sức chống chọi của DN phụ thuộc rất lớn vào quy mô DN. DN thuộc 

khu vực dịch vụ giảm doanh thu nhiều nhất, tiếp đến là khu vực công nghiệp và 

xây dựng. DN khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm doanh thu ít nhất. 

Ngoài ra, còn phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào. 

Hiện tại, DN siêu nhỏ mới tiếp cận được gần 1/5 nhu cầu nguyên, vật liệu đầu 

vào. Thị trường tiêu thụ trong nước cũng bị thu hẹp, có tới trên 2/3 số DN cho 

rằng thị trường tiêu thụ trong nước giảm mạnh. Tỷ lệ DN gặp khó khăn do thị 

trường xuất khẩu thu hẹp ở mức khá cao. 

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với Doanh nghiệp Việt 

Nam, phát hiện chính từ điều tra Doanh nghiệp năm 2020” do Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Vi ệt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế gi ới (WB) 

thực hiện, qua khảo sát 10.197 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư 

nhân và 1.564 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) cho biết, có gần 90% doanh nghiệp ở hầu hết các ngành, nghề bị ảnh 

hưởng tiêu cực do Covid-19. Đặc biệt, chỉ trong 04 tháng đầu năm 2021, có đến 

25.919 doanh nghiệp nhỏ và vừa (quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng) chiếm hơn 90% 

số doanh nghiệp tạm thời đóng cửa, ngừng hoạt động, tăng gần 30% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Những ảnh hưởng chủ yếu là DN gặp trở ngại khi tiếp cận khách 

hàng; chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đứt gãy; mất cân đối dòng tiền; khó khăn 

trong quản trị lao động. Một số DN còn bị ảnh hưởng tới các vấn đề khác như 

giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí huỷ 

dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Ngoài ra, các DN cũng bị phát sinh thêm chi phí 

phòng ngừa dịch COVID-19... Qua đây, có thể thấy, đại dịch Covid-19 đặc biệt 

ảnh hưởng đến các DNNVV bởi các doanh nghiệp này thường dễ bị tổn thương 

do bộ đệm thanh khoản kém và khả năng tiếp cận tín dụng hạn chế (Nguồn: 

https : / /www. agri bank. com. vn). 

Trước tình hình khó khăn trên, NHNN đã liên tiếp điều chỉnh giảm các 

mức lãi suất với tổng mức giảm 1,5 -2%/năm đối với lãi suất điều hành, giảm 

0,6 -1%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng, giảm 1,5%/năm trần 

lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu đãi. Ngoài ra, NNHH cũng tạo 

điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận dòng vốn từ NHNN với chi phí thấp 

hơn để nhằm đảm bảo thanh khoản và tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ 

trợ khách hàng phụ hồi sản xuất kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết 63 của Chính 

phủ, chỉ đạo của NHNN, 16 ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất cho 
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vay, áp dụng từ 15/7 đến hết năm 2021. Tổng tiền lãi giảm cho khách hàng ước 

tính 20.613 tỷ đồng. Theo số liệu tổng kết của NHNN về kết quả đạt được, tổng 

tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 31/10/2021 của 16 ngân hàng đạt khoảng 

15.559 tỷ đồng (tăng 3.323 tỷ đồng so với với 30/09/2021 tương ứng tăng 

27,16%), đạt 75,48% so với cam kết) (Nguồn: Báo mới). Ngoài ra, để thực hiện 

các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, NHNN cũng kịp thời ban hành các Thông tư hướng dẫn 

và thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), lãi suất 

0%/năm, không có tài sản bảo đảm để cho người sử dụng lao động vay trả lương 

ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính 

phủ (quy mô 7.500 tỷ đồng) (Nguồn: https://dangcongsan.vn). Ngoài ra, NHNN 

cũng đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN về cơ cấu lại thời gian trả nợ, 

miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp chịu 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại các ngân hàng 

thương mại và thực tiễn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn cho nên tiến độ giải ngân còn chậm. 

5. Gợi ý chính sách 

Theo đánh giá của VCCI, quan ngại lớn nhất của khu vực SMEs hiện nay 

chính là những khó khăn do bị thu hẹp thị trường, khó tiếp cận tín dụng do chi 

phí sản xuất tăng cao. Đồng hành cùng DN vượt qua những khó khăn của đại 

dịch Covid-19, giúp DN tiếp cận thêm các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Chính 

phủ và các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp, nhiều chính sách hỗ trợ 

giúp DN vượt khó. Do đó, việc hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs luôn là mục tiêu 

ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Nhất là trong giai 

đoạn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, tập trung nguồn vốn ưu tiên cho 

các doanh nghiệp SMEs, ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm tạo khuôn khổ 

pháp lý cho hoạt động trợ giúp phát triển doanh nghiệp SMEs. 

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng nên triển khai đồng bộ các giải pháp, 

chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp SMEs, góp 

phần giảm thiểu những tác động từ dịch Covid-19, hỗ trợ đạt được mục tiêu kép 

của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội. Chẳng hạn, hỗ trợ chính sách lãi suất để 

doanh nghiệp SMEs tiếp cận nguồn vốn được dễ dàng hơn. Đề xuất các giải 

pháp để mở rộng hỗ trợ từ phía tài khóa như Chính phủ tăng “vay tiền” ngân 

hàng Trung ương, phát hành trái phiếu, qua đó có nguồn lực để hỗ trợ doanh 

https://dangcongsan.vn/
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nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Mở rộng thêm các lĩnh vực hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, thay vì tập trung vào lĩnh vực sản xuất như hiện tại. 

Có thể thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nơi cung cấp nguồn việc làm 

đáng kể trong khu vực và đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng. Các 

nhà hoạch định chính sách có thể thúc đẩy các công cụ tài chính mới cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, chẳng hạn như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chi phí thuế 

(giảm thuế, giãn thuế, hoàn thuế), hỗ trợ chi phí đào tạo lao động mới hoặc chi 

phí khuyến khích lao động quay lại làm việc. Bên cạnh đó, việc ưu tiên trước 

mắt đối với các nhà hoạch định chính sách là tránh làn sóng vỡ nợ và vỡ nợ kéo 

dài dẫn đến tê liệt nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện tái cơ cấu hiệu quả các 

doanh nghiệp khả thi trong khi vẫn chấp nhận các doanh nghiệp không khả thi 

rút lui (giải thể ho ặc phá sản). Chính sách hỗ trợ cho các công ty sẽ phải xoay 

quanh từ hỗ trợ thanh khoản trên diện rộng sang các biện pháp giúp khôi phục 

khả năng thanh toán của các công ty khả thi. 

Cuối cung, việc ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch 

Covid- 19 cũng chính là hỗ trợ các ngân hàng trong sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn, bảo đảm lợi nhuận, giảm áp lực nợ xấu, giảm chi phí và trích lập dự phòng 

rủi ro, mở rộng quy mô và tăng lợi nhuận. Chính vì thế NHNN sẽ tiếp tục chỉ 

đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đơn 

giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản 

xuất, kinh doanh nhưng không hạ chuẩn cho vay, bảo đảm chất lượng, an toàn 

tín dụng, duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng. NHNN tiếp tục 

điều hành theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các 

lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 
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TÓM TẮT 

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi 

toàn cầu hiện nay, tầm ảnh hưởng của các phát minh và những thành tựu công 

nghệ số hoá mới đã mang đến nhiều sản phẩm hữu dụng phục vụ cho nền kinh tế 

của mỗi quốc gia. Đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, 

dịch vụ ngân hàng số chính là một sản phẩm tiêu biểu đại diện cho tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lên thị trường tài chính - ngân hàng. Vì vậy, bài 

nghiên cứu thực hiện đề tài xác định những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

ngân hàng số của người tiêu dùng để đưa ra những khuyến nghị phù hợp, hỗ trợ 

cho các ngân hàng thương mại thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ này và 

mở rộng quy mô hoạt động. 

 Kế thừa mô hình nghiên cứu chấp nhận công nghệ (TAM) của Fred Davis 

(1986), bài nghiên cứu đã xây dựng thang đo nghiên cứu bao gồm 6 nhân tố và 

18 biến quan sát. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả đã 

thực hiện phân phát phiếu câu hỏi khảo sát để thu thập dữ liệu phù hợp cho bài 

nghiên cứu. Trong tổng số 127 phiếu trả lời thu lại được, có 102 phiếu trả lời 

hợp lệ được tiếp tục xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 20. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tin cậy và mức độ rủi ro không có tác động 

đến thái độ của khách hàng đối với ngân hàng số. Trong khi đó, tính dễ sử dụng 

và sự hữu ích được chứng minh có tác động đến thái độ của khách hàng đối với 

dịch vụ ngân hàng số. Đồng thời, thái độ của khách hàng đối với ngân hàng số 

cũng được nhận định là có tác động thuận chiều lên ý định sử dụng ngân hàng số 

của khách hàng. 

Từ khóa: Ngân hàng số, ý định sử dụng, tài chính hành vi, Mô hình chấp nhân 

công nghệ (TAM) 

ABSTRACT 
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In the context of the industrial revolution 4.0 taking place on a global scale, the 

influence of new digital technology inventions and achievements has brought 

many valuable products to serve the economy. For the business activities of 

commercial banks, digital banking services are a specific product representing 

the impact of the industrial revolution 4.0 on the banking and financial system. 

Therefore, the study investigates the factors affecting the intention to use digital 

banking services of young customers in Vietnam. The research proposes 

appropriate recommendations to support commercial banks in attracting 

customers to use this service and expand business operations. 

Inheriting the Technology Acceptance Model (TAM) of Fred Davis (1986), the 

research has built a research scale including 6 factors and 18 observation variables. 

Through the quantitative research method, the author distributed survey 

questionnaires to collect primary data for the study. Out of 127 responses collected, 

102 valid answers were further processed and analyzed using SPSS software 

version 20. 

Research results show that trust and risk levels have no impact on customers' 

attitudes towards digital banking. Meanwhile, user-friendly and usefulness 

significantly impact customers' decisions towards digital banking services. At 

the same time, the customer's attitude towards digital banking also positively 

impacts customers' intention to use digital banking. 

Keywords: Digital banking, Usage intention behavior, financial behavioral, 

Technology Acceptance Model (TAM) 

1. PHẦN MỞ ĐẦU 

Sự phát triển của những kỹ thuật mới trong điện thoại thông minh, cũng 

như sự xuất hiện của những hệ thống công nghệ thông tin mới trong thời đại 

hiện đại hoá, đã nâng cao nhu cầu của khách hàng về độ tiên tiến trong công 

nghệ của các doanh nghiệp (Alkhowaiter, 2020). Đối với thị trường tài chính, 

các ngân hàng thương mại (NHTM) không ngừng thực hiện những bước chuyển 

đổi các dịch vụ ngân hàng truyền thống sang ứng dụng ngân hàng số, nhằm thoả 

mãn và đáp ứng được mong đợi của khách hàng (Korir, 2020). Trong đó, ngân 

hàng số đóng một vai trò cốt lõi và vô cùng thiết yếu, không chỉ đối với sự tồn 

tại và cạnh tranh giữa các NHTM trong thị trường tài chính, mà còn đóng góp 

quan trọng vào sự hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đặc 
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biệt trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 đang gây ra nhiều tác động nặng 

nề và khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu, ngân hàng số có thể nói là 

một cơ hội phát triển có đủ khả năng vực dậy lại được sự tuột dốc trầm trọng 

này của thị trường tài chính. Do tầm ảnh hưởng rất lớn của các phát minh công 

nghệ số mới này, nhất là trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngân hàng số 

đã sớm trở thành một đề tài hấp dẫn thu hút các nhà nghiên cứu thực hiện trên 

toàn thế giới. Mặc dù những kết quả nghiên cứu này đều rất đáng tin cậy và có 

độ chính xác cao, tuy nhiên, do sự khác nhau về văn hoá và hành vi mua sắm 

của người tiêu dùng Việt Nam so với những quốc gia khác, sẽ dẫn đến nhu cầu 

khác nhau của khách hàng trong ý định sử dụng ngân hàng số. Riêng đối với đề 

tài những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng, các bài nghiên cứu nước ngoài 

phần lớn đều tập trung vào đa dạng các đối tượng nghiên cứu trong nhiều thế hệ. 

Trong khi đó, ở mỗi độ tuổi khác nhau đều sẽ có những tác động khác nhau đến 

hành vi và ý định sử dụng. Vì vậy, bài nghiên cứu sẽ kế thừa lại một số kết quả 

nghiên cứu trước đây, và tự xây dựng nên một mô hình phù hợp dành riêng cho 

những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng ở độ 

tuổi thế hệ Y và Z tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 2.1 Khái niệm về ngân hàng số 

 Ngân hàng số là một sản phẩm của công nghệ số hoá và là kết quả có 

được từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay (Chen và Lam, 2014). Đứng 

trước sự phát triển không ngừng của thời đại toàn cầu hoá và hiện đại hoá, ngân 

hàng số hiện nay là một hệ thống vô cùng lớn bao hàm được gần hết những dịch 

vụ ngân hàng truyền thống như rút tiền, chuyển tiền, gửi tiền tiết kiệm và quản 

lý tài khoản ngân hàng (Kamble và Afza, 2018). Tất cả những dịch vụ này được 

tích hợp lại nằm trong cùng một ứng dụng trên các thiết bị di động hoặc trong 

những trang mạng xã hội trên Internet. Chỉ cần thông qua một số thao tác đơn 

giản, khách hàng đã có thể dễ dàng quản lý tài khoản và thực hiện được cả 

những thủ tục phức tạp trên trực tuyến, tiết kiệm được công sức và thời gian 

đáng kể so với giao dịch tại ngân hàng truyền thống. Với những ưu điểm kể trên, 

có thể nói rằng sự ra đời và phát triển của ngân hàng số đã và đang đóng góp rất 

lớn vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới nói 

chung, cũng như thị trường Việt Nam nói riêng. 
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 2.2 Tầm quan trọng ngân hàng số 

 Sự ra đời của ngân hàng số đã tạo ra nhiều cơ hội cho các NHTM nâng 

cấp chất lượng dịch vụ, cũng như phá vỡ được nhiều rào cản về chi phí để tiếp 

cận gần hơn đến nhu cầu khách hàng (Khanboubi và cộng sự, 2019). Theo số 

liệu thống kê của NHNN (2017) cho thấy, ngân hàng số đã tạo điều kiện cho 

NHTM tăng thêm lợi nhuận trong phân khúc bán lẻ lên đến 45% so với những 

năm chưa có ngân hàng số. Bên cạnh đó, ngân hàng số còn được xem là một xu 

hướng phát triển của thời đại, tạo ra sự bùng nổ cho lĩnh vực ngân hàng nói 

riêng và cả một nền kinh tế quốc gia nói chung (Lipton và cộng sự, 2016). Ngân 

hàng số vừa rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, vừa giảm thiểu chi phí cho 

khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh của NHTM lên gấp nhiều lần. Vì vậy, 

ngân hàng số có vai trò rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của các NHTM, 

không chỉ góp phần giúp thị trường ngân hàng trong nước ngày càng vươn xa và 

bắt kịp các xu thế thời đại trên thế giới, mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng và phát 

triển đáng kể của nền kinh tế Việt Nam. 

 2.3 Lược khảo các nghiên cứu liên quan 

 + Nghiên cứu về những yếu tố quyết định đến dịch vụ ngân hàng số tại 

Việt Nam: áp dụng mô hình UTAUT2. 

 Đối với các nghiên cứu liên quan trong nước, bài nghiên cứu có đề tài và 

hướng tiệp cận gần tương tự nhất là nghiên cứu của Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn 

Thị Hiền, Mai Thị Hồng và Trần Thị Minh Trâm vào năm 2020. Để nghiên cứu 

về các yếu tố bên ngoài và bên trong môi trường ngân hàng có ảnh hưởng đến sự 

thành công và phát triển của ngân hàng số, nhóm tác giả đã kế thừa sử dụng mô 

hình nghiên cứu UTAUT2 do Venkatesh và cộng sự thiết kế ra vào năm 2012, 

nhằm mục đích thiết kế ra thang đo nghiên cứu để khảo sát nhóm khách hàng 

mục tiêu về các yếu tố có ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số của họ. 

Mặc dù được thực hiện trong cùng một phạm vi nghiên cứu là thuộc lãnh thổ 

Việt Nam, tuy nhiên mô hình nghiên cứu được sử dụng trong hai bài nghiên cứu 

là hoàn toàn khác nhau. Trong đó, tám nhân tố chính được nhóm tác giả sử dụng 

để làm biến quan sát bao gồm có: (1) Hiệu quả mong đợi; (2) Nỗ lực mong đợi; 

(3) Ảnh hưởng xã hội; (4) Thói quen; (5) Giá trị; (6) Sự tin tưởng; (7) Động cơ 

mua sắm theo cảm xúc; và (8) Những điều kiện thuận lợi. Thông qua phương 

pháp nghiên cứu định lượng và xử lý dữ liệu thông qua phần mềm SPSS, kết quả 
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nghiên cứu cuối cùng cho thấy ngoại trừ hai nhân tố: (1) Giá trị; và (2) Những 

điều kiện thuận lợi, thì toàn bộ 6 biến quan sát còn lại đều có ảnh hưởng tích cực 

đến thái độ sử dụng ngân hàng số của khách hàng. Trong đó, ba nhân tố được 

xác định có mức độ tác động cao nhất, được sắp xếp thứ tự lần lượt như sau: 

Thói quen > Ảnh hưởng xã hội > Sự tin tưởng. 

 + Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng 

số: Nghiên cứu khảo sát giữa thế hệ Y và thế hệ Z tại Thái Lan. 

 Đối với các nghiên cứu liên quan tại nước ngoài, bài nghiên cứu có cùng 

chung một đối tượng nghiên cứu thuộc nhóm khách hàng sử dụng ngân hàng số 

ở độ tuổi thế hệ Y và thế Z là nghiên cứu của Athapol Ruangkanjanases và 

Suphitcha Wongprasopchai. Trong đó, hai tác giả nghiên cứu tương tự về những 

yếu tố điển hình có tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

ngân hàng số, thông qua việc kế thừa mô hình TAM của Davis và cộng sự vào 

năm 1989, với các nhân tố chính sau đây: (1) Nhận thức sự hữu dụng; (2) Nhận 

thức tính dễ sử dụng; (3) Nhận thức về giá cả; (4) Nhận thức sự rủi ro; (5) Nhận 

thức tính thương thích; và (6) Nhận thức tính trải nghiệm. Sau khi khảo sát 400 

sinh viên trong độ tuổi thế hệ Y và Z ở thị trường ngân hàng số Thái Lan, kết 

quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy nhận thức sự hữu dụng, nhận thức tính dễ sử 

dụng và nhận thức tính tương thích đều có tác động thuận chiều đến sự hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng số ở cả hai thế hệ độ tuổi. Bên cạnh 

ba nhân tố kể trên, nói riêng về độ tuổi thuộc thế hệ Z, các sinh viên còn bị phụ 

thuộc nhiều nhất vào yếu tố nhận thức sự rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ 

ngân hàng số. 

 2.4 Giả thuyết nghiên cứu 

 Nhận thức tính dễ sử dụng được định nghĩa là mức độ khách hàng tin 

tưởng vào việc sử dụng sản phẩm sẽ không gây mất nhiều công sức cho khách 

hàng (Davis & cộng sự, 1989). Nhờ tính hiện đại và hệ thống tiên tiến của công 

nghệ số hoá, ngân hàng số có những quy trình thao tác thực hiện dễ dàng và ít 

phức tạp hơn cho khách hàng so với những sản phẩm có chức năng tương đồng 

ra mắt trước đây. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm thấy những tài 

liệu hướng dẫn sử dụng, cũng như thuận tiện nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ nếu 

gặp khó khăn trong quá trình sử dụng (Chan, 2018). Vì vậy, giả thuyết được đặt 

ra là: 
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 H1: Nhận thức tính dễ sử dụng tác động thuận chiều lên thái độ của khách 

hàng đối với ngân hàng số. 

 Nhận thức sự hữu ích thể hiện mức độ khách hàng tin tưởng vào việc sử 

dụng sản phẩm sẽ mang đến những kết quả và hiệu quả cao hơn trong nhiều khía 

cạnh (Davis & cộng sự, 1989). Trong bối cảnh thị trường ngân hàng thương mại 

bão hoà như hiện nay, khách hàng sẽ phải cân nhắc chọn lựa giữa đa dạng các 

doanh nghiệp khác nhau, và thường sẽ ưu tiên cho dịch vụ ngân hàng số nào có 

giá trị hữu ích và thiết thực nhất với đời sống của họ (Chan, 2018). Vì vậy, tính 

hữu ích của ngân hàng số sẽ thay đổi được thái độ của khách hàng, từ đó đặt ra 

giả thuyết: 

 H2: Nhận thức sự hữu ích tác động thuận chiều lên thái độ của khách 

hàng đối với ngân hàng số. 

 Nhận thức sự tin cậy được thể hiện qua mức độ tin tưởng của khách hàng 

dành cho sản phẩm (Davis & cộng sự, 1989). Các ngân hàng thương mại sẽ tạo 

ra được sự tích cực trong thái độ của khách hàng, nếu dịch vụ ngân hàng số đó 

mang lại trải nghiệm cho khách hàng chất lượng giống với những gì ngân hàng 

đã từng quảng cáo trước đây. Đồng thời, một dịch vụ ngân hàng số có sự tín 

nhiệm cao cũng sẽ góp phần giảm bớt yếu tố rủi ro của khách hàng, vì vậy có 

thể đặt ra giả thuyết: 

 H3: Nhận thức sự tin cậy tác động thuận chiều lên thái độ của khách hàng 

đối với ngân hàng số. 

 Trái ngược lại với sự tin cậy, thái độ của khách hàng còn bị ảnh hưởng 

bởi sự nhận thức trước tính rủi ro của sản phẩm, do khó có thể đánh giá chắc 

chắn được về hậu quả tiêu cực một sản phẩm gây ra cho khách hàng trước khi sử 

dụng (Davis & cộng sự, 1989). Nhận thức về tính rủi ro của ngân hàng số được 

thể hiện qua sự bất an của khách hàng, khi phải cung cấp thông tin tài khoản 

hoặc thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng. Nếu khách hàng đã cảm nhận 

được những rủi ro tiềm ẩn, họ sẽ có thái độ nghi ngờ đối với sản phẩm đó, dẫn 

đến quyết định hành vi của khách hàng sẽ dành cho thương hiệu khác có mức độ 

rủi ro thấp hơn. 

 H4: Nhận thức sự rủi ro tác động ngược chiều lên thái độ của khách hàng 

đối với ngân hàng số. 
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 Thái độ của khách hàng sẽ được xây dựng nên và là kết quả dẫn đến ý 

định sử dụng sản phẩm đó của khách hàng (Davis & cộng sự, 1989). Những 

ngân hàng số nào đáp ứng được tất cả bốn nhu cầu bên trên, khách hàng sẽ cảm 

thấy sử dụng dịch vụ đó là ý nghĩ sáng suốt và là lựa chọn đúng đắn. Từ đó, thái 

độ tích cực sẽ khiến khách hàng muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm ngân hàng số 

đó trong tương lai, thậm chí sẽ giới thiệu và đề xuất thêm cho người thân và bạn 

bè cùng sử dụng chung. 

 H5: Thái độ của khách hàng đối với ngân hàng số tác động thuận chiều 

lên ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng. 

 2.5 Mô hình nghiên cứu  

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Mô hình nghiên cứu TAM (Chan, 2018; Mufarih & Sugandi, 2020) 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 3.1 Thống kê mô tả 
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thống kê mô tả thông qua phương pháp thống kê tần số, nhằm đánh giá kết quả 

nghiên cứu sẽ phù hợp nhất khi áp dụng với các đối tượng khách hàng mục tiêu 

nào. 

 3.2 Kiểm định độ tin cậy  

- Tương quan biến – Tổng hiệu chỉnh:  

+ Giá trị điều kiện phải lớn hơn 0.3 (George & Mallery, 2016). 
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- Cronbach's Alpha nếu biến bị loại bỏ:  

+ Giá trị điều kiện nên nhỏ hơn Cronbach's Alpha của tổng các biến. 

- Cronbach's Alpha của tổng các biến:  

+ Giá trị điều kiện phải lớn hơn 0.5 (Field, 2009). 

 3.3 Phân tích nhân tố khám phá 

-  Bảng Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin và Bartlett’s: 

+ Giá trị điều kiện của hệ số KMO phải lớn hơn 0.5. 

+ Giá trị điều kiện của hệ số Sig. phải nhỏ hơn 0.05 (Kaiser, 1960). 

-  Bảng Tổng phương sai trích:  

+ Giá trị điều kiện của hệ số Phần trăm phương sai phải lớn hơn 50% 

+ Số nhân tố có hệ số Eigenvalues khởi tạo lớn hơn 1 phải bằng với số 

biến trong mô hình nghiên cứu (Andersson và cộng sự, 2002).  

-  Bảng Rotated Component Matrix:  

+ Giá trị điều kiện của hệ số tải nhân tố phải lớn hơn 0.5 

+ Ma trận xoay nhân tố lý tưởng nên có sự sắp xếp không lộn xộn trong 

mối quan hệ giữa các biến quan sát với nhau (Hair và cộng sự, 2007). 

 3.4 Phân tích hệ số tương quan 

-  Hệ số Sig. phải nhỏ hơn 0.05. 

-  Hệ số tương quan Pearson càng tiến gần về giá trị 1 thì chứng tỏ hệ số 

tương quan giữa hai biến này càng mạnh (Gayen, 1951). 

 3.5 Phân tích hồi quy tuyến tính 

-  Bảng tóm tắt mô hình:  

+ Giá trị của hệ số R bình phương hiệu chỉnh lý tưởng nên lớn hơn 50% 

+ Giá trị của hệ số Durbin – Watson sẽ mang ý nghĩa đánh giá sự tương 

quan giữa các sai số kề nhau dựa trên thang đo từ 0 đến 4 (Kumari, 2008). 

-  Bảng ANOVA:  

+ Giá trị điều kiện của hệ số Sig. phải nhỏ hơn 0.05 (McHugh, 2011). 

-  Bảng hệ số hồi quy:  

+ Giá trị điều kiện của hệ số Sig. trong cột t phải nhỏ hơn 0.05. 

+ Giá trị hệ số phóng đại phương sai phải nhỏ hơn 10 
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Do còn gặp nhiều hạn chế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ 

Chí Minh, tác giả thu thập được tổng cộng 102 phiếu trả lời câu hỏi khảo sát hợp lệ, 

sau gần một tuần phân phát bằng hình thức gửi đường dẫn biểu mẫu trực tuyến.  

 4.1 Thống kê mô tả 

 Thông qua phương pháp thống kê tần số, kết quả nghiên cứu được xác 

định là phù hợp và mang tính khách quan nhất đối với đối tượng khách hàng sau 

đây: giới tính nam hoặc nữ, ở độ tuổi thế hệ Y (1981-1995), thế hệ Z (1996-

2010), và có mức thu nhập hằng tháng từ 5 đến 15 triệu. 

 4.2 Kiểm định độ tin cậy 

 Giá trị Tương quan biến – Tổng hiệu chỉnh đều cao hơn 0.3 và giá trị 

Cronbach's Alpha của tất cả biến quan sát đều cao hơn 0.6, chứng tỏ giữa các 

biến có mức độ tương quan chặt chẽ với nhau và bảng câu hỏi khảo sát được xây 

dựng lên có độ tin cậy cao, phù hợp để phục vụ cho bài nghiên cứu. 

 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 

 Giá trị KMO là 0.766 > 0.7, chứng tỏ phân tích nhân tố phù hợp với tập 

dữ liệu nghiên cứu. Trong khi đó, giá trị Sig. bằng 0.000, chứng tỏ các biến quan 

sát trong nhân tố có sự tương quan lẫn nhau và có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, tổng 

phương sai trích có giá trị là 74.096%, thể hiện rằng các nhân tố được trích cô đọng 

lên đến 74.096% và bị thất thoát chỉ có 25.904% của các biến quan sát, chứng tỏ 

mô hình nghiên cứu phù hợp. Cuối cùng, tất cả hệ số tải nhân tố có giá trị từ xấp xỉ 

0.7 trở lên, do đó tất cả các biến đo lường đều sẽ được tiếp tục giữ lại. 

 4.4 Phân tích hệ số tương quan 

 Kết quả cho thấy tất cả giá trị Sig. đều bằng 0, chứng tỏ giữa các biến có 

sự tương quan với nhau và hệ số tương quan có ý nghĩa thống kê. Trong đó, mức 

độ tương quan mạnh nhất thuộc về mối quan hệ của giả thuyết 5, bao gồm hai 

biến TD và biến YD, với giá trị tiến gần đến 1 nhất là 0.7.  

 4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính 

 4.5.1 Giả thuyết 1-4 
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Bảng 4.1: Hệ số hồi quy (a) 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

 1.124 0.421  2.668 0.009   

SD 0.25 0.073 0.324 3.412 0.001 0.652 1.533 

HI 0.276 0.082 0.342 3.384 0.001 0.578 1.731 

TC 0.144 0.084 0.145 1.709 0.091 0.819 1.222 

RR 0.042 0.048 0.068 0.868 0.388 0.971 1.030 

a Dependent Variable: 

TD      
 Kết quả cho thấy giá trị Sig. của biến RR và biến TC tác động lên biến 

phụ thuộc TD đều có giá trị lớn hơn 0.05, do đó hai giả thuyết 3 và 4 bị loại bỏ. 

Đối với hai giả thuyết còn lại, giá trị Beta đều lớn hơn 0, chứng tỏ biến độc lập 

SD và HI có tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc TD, từ đó chấp nhận giả 

thuyết 1 và 2. Ngoài ra, tất cả giá trị VIF đều nhỏ hơn 2, chứng tỏ không có hiện 

tượng đa cộng tuyến xảy ra. Từ đó, bài nghiên cứu viết được phương trình hồi 

quy tuyến tính đầu tiên là:  

TD = 0.421 + 0.324 * SD + 0.342 * HI (1) 

4.5.2 Giả thuyết 5 

Bảng 4.2: Hệ số hồi quy (b) 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

 1.313 0.293  4.481 0   
TD 0.707 0.072 0.7 9.791 0 1 1 

b Dependent Variable: 

YD      
 Đối với giả thuyết cuối cùng, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho 

thấy: (i) Giá trị Sig. là 0.000 < 0.05; (ii) Giá trị VIF là 1 < 2; và (iii) Không vi 

phạm những giả định hồi quy còn lại. Dựa vào giá trị Beta lớn hơn 0, bài nghiên 

cứu kết luận được biến độc lập TD có tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc 

SD, từ đó chấp nhận giả thuyết 5. Vì vậy, phương trình hồi quy tuyến tính cho 

giả thuyết cuối cùng là: 

YD = 0.293 + 0.7 * TD (2) 
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 Từ hai phương trình (1) và (2) bên trên, tác giả có thể viết được phương 

trình hồi quy tuyến tính cho cả bài nghiên cứu là: 

YD = 0.293 + 0.7 * (0.421 + 0.324 * SD + 0.342 * HI) 

5. Kết luận và đề xuất 

 5.1 Kết luận 

 Kế thừa mô hình nghiên cứu TAM, bài nghiên cứu đã đưa ra được kết 

luận dành cho các NHTM tại thành phố Hồ Chí Minh về những yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng. Đầu tiên, nhận thức sự 

tin cậy và nhận thức sự rủi ro không có tác động lên thái độ của khách hàng đối 

với các dịch vụ ngân hàng số, bác bỏ hai giả thuyết H3 và H4. Phát hiện vừa tìm 

được này hoàn toàn trái ngược lại với kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi 

Nguyễn Thu Thuỷ và các cộng sự vào năm 2020, đó là nhận thức sự tin cậy là 

một trong những nhân tố có mức độ tác động tích cực lớn nhất đến ý định sử 

dụng khách hàng. Mặc dù cả hai bài nghiên cứu đều được thực hiện tại cùng 

chung một phạm vi nghiên cứu là Việt Nam, tuy nhiên cụ thể hơn bài nghiên 

cứu này được thực hiện duy nhất chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó 

bài nghiên cứu của Nguyễn Thu Thuỷ và cộng sự lại mở rộng phạm vi nghiên 

cứu ra đến nhiều tỉnh, thành phố khác ở miền Trung và miền Bắc. Vì có sự khác 

nhau đáng kể về nơi sinh sống và làm việc, nhận thức của khách hàng về sự rủi 

ro hay sự tin cậy đối với việc sử dụng ngân hàng số cũng có thể hoàn toàn đối 

ngược nhau, tương tự như sự đối lập rất lớn trong lối sống và văn hoá sinh hoạt 

giữa các miền với nhau.  

 Bên cạnh đó, cả ba giả thuyết còn lại là H1, H2 và H5 đều được chấp 

nhận, chứng minh nhận thức tính dễ sử dụng và nhận thức sự hữu ích có tác 

động thuận chiều lên thái độ của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng số, 

đồng thời thái độ của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng số cũng có tác 

động thuận chiều lên ý định sử dụng ngân hàng số của khách hàng. Trong số đó, 

thái độ của khách hàng bị tác động nhiều nhất bởi nhận thức sự hữu ích của các 

dịch vụ ngân hàng số, với hệ số Beta cao nhất. Ngược lại với sự đối lập bên trên, 

kết quả nghiên cứu này có phần tương tự với phát hiện được tìm ra trong nghiên 

cứu của Nguyễn Thu Thuỷ và cộng sự, đó là thái độ của khách hàng chính là 

một trong những yếu tố có sự ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi sử dụng của họ. 

Điều này cho thấy thái độ của người tiêu dùng Việt Nam nói chung đối với ngân 
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hàng số đều rất quan tâm và tiếp thu những ý kiến đến từ bên ngoài và sự ảnh 

hưởng đến từ những mối quan hệ xung quanh như người thân, bạn bè, gia đình. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này vẫn còn một điểm khác biệt so với phát hiện 

trong nghiên cứu của Athapol Ruangkanjanases và Suphitcha Wongprasopchai, 

đó là nhận thức tính dễ sử dụng có ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối 

với dịch vụ ngân hàng số. Mặc dù cùng có chung một đối tượng nghiên cứu ở độ 

tuổi thế hệ Y và Z, tuy nhiên với một quốc gia có sự gia nhập của công nghệ từ 

sớm và tốc độ phát triển cộng nghệ số hoá nhanh hơn hẳn Việt Nam như Thái 

Lan, thì sự thông thạo và thuần thuộc trong vấn đề sử dụng các thiết bị thông 

minh và ứng dụng điện tử đã sớm trở thành một lợi thế của người dân đất nước 

này, dẫn đến nhận thức tính dễ sử dụng không còn là một yếu tố nhận được sự 

quan tâm và ảnh hưởng quá nhiều đến hành vi sử dụng của họ. Trong khi đó, vì 

người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn khá loay hoay và chật vật trong những thao 

tác sử dụng ngân hàng số, đặc biệt là đối với những khách hàng chưa có nhiều 

cơ hội tiếp xúc với những công nghệ số hoá hiện đại và tiên tiến hiện nay, việc 

quan tâm và bị phụ thuộc vào tính dễ sử dụng của một thiết bị công nghệ phức 

tạp như ngân hàng số cũng là một điều dễ hiểu và phù hợp với tính thực tế. 

 5.2 Đề xuất 

 Dựa vào kết quả nghiên cứu bên trên, giải pháp đề xuất đầu tiên để thay 

đổi thái độ khách hàng tích cực hơn là các NHTM phải tập trung vào nâng cao 

tính hữu ích của các dịch ngân hàng số. Cụ thể, các NHTM nên thiết kế sản 

phẩm ngân hàng số sao cho thoả mãn được hai nhu cầu chính của khách hàng 

hiện nay là tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện giao dịch. Để có đủ khả năng 

thay thế được các dịch vụ ngân hàng số truyền thống, các dịch vụ ngân hàng số 

cũng phải thể hiện được sự hữu ích của mình thông qua những chính sách chiết 

khấu, ưu đãi dành cho khách hàng, với lợi ích nổi trội hơn hẳn giao dịch tại các 

ngân hàng truyền thống.  

 Thứ hai, thái độ của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng số cũng sẽ 

có những biến chuyển tích cực hơn nhờ vào tính năng dễ sử dụng của sản phẩm. 

Do đó, các NHTM cần phát triển sản phẩm ngân hàng số sao cho đảm bảo được 

quy trình sử dụng đơn giản và ít phức tạp nhất. Nói cách khác, những thao tác sử 

dụng trên các thiết bị điện tử cần được tinh gọn và tối giản lại, nhằm hỗ trợ 

khách hàng có thể dễ dàng học được cách sử dụng. Nếu việc phát triển dịch vụ 

ngân hàng số đòi hỏi một chức năng nào đó phức tạp, các ngân hàng thương mại 
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cần hướng dẫn sử dụng chi tiết cho khách hàng dễ hiểu. Ngoài ra, các doanh 

nghiệp cũng có thể lựa chọn triển khai một chức năng nào đó có độ thông dụng 

và phổ biến cao trong xã hội, nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy quy 

trình sử dụng trên các trang mạng xã hội hoặc được chỉ dẫn bởi người quen. 

 Cuối cùng, những yếu tố còn lại trong môi trường kinh doanh bên trong 

và bên ngoài của doanh nghiệp mặc dù không có ảnh hưởng nhiều hoặc không 

có tác động trực tiếp đến ý định sử dụng của khách hàng, tuy nhiên các NHTM 

cũng cần quan tâm đến để có thể cải thiện và nâng cao mức độ hiệu quả của các 

dịch vụ ngân hàng số. Cụ thể, các NHTM cần phải xây dựng và rèn luyện được 

một đội ngũ nhân viên chất lượng, đạt được tiêu chuẩn yêu cầu về cả kiến thức 

chuyên môn lẫn kỹ năng chuyên ngành. Bên cạnh đó, các NHTM cũng cần xây 

dựng nên được sự tin cậy của hình ảnh thương hiệu trong thị trường và trong 

mắt của người tiêu dùng, để khách hàng cảm thấy có sự tín nhiệm đối với dịch 

vụ ngân hàng số mà ngân hàng làm ra và không còn cảm giác rủi ro khi sử dụng 

những sản phẩm này. Khi các NHTM đảm bảo được đầy đủ các yếu tố bên trên, 

thái độ của khách hàng sẽ có thể bị xoay chuyển hoàn toàn theo chiều hướng 

tích cực hơn và tin rằng việc sử dụng ngân hàng số là một ý nghĩ sáng suốt và là 

lựa chọn đúng đắn nhất của họ. Từ đó, khách hàng cũng sẽ tiếp tục duy trì hành 

vi sử dụng của mình, thậm chí còn có thể giới thiệu và đề xuất dịch vụ ngân 

hàng số của doanh nghiệp đó cho người thân và bạn bè sử dụng cùng, dẫn đến số 

lượng tài khoản mở mới và thành công của doanh nghiệp cũng ngày cao. 

 5.3 Hạn chế nghiên cứu và hướng phát triển trong tương lai 

 Trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn gặp nhiều hạn chế về thời gian lẫn 

không gian trong bối cảnh giãn cách xã hội tại TP.HCM do đại dịch toàn cầu 

Covid-19 gây ra. Nếu bài nghiên cứu có điều kiện thực hiện rộng hơn, kết quả 

nghiên cứu sẽ có thể thay đổi và mang tính khách quan cao hơn, với mục tiêu 

tương lai có thể triển khai áp dụng được cho mọi NHTM tại Việt Nam. Đây 

cũng là nguyên do dẫn đến kết quả nhận thức sự rủi ro và nhận thức sự tin cậy 

không có tác động lên thái độ của khách hàng, trong khi một số nghiên cứu khoa 

học trước đây có đề tài liên quan hầu hết đều chấp nhận hai giả thuyết này.  

 Đồng thời, bài nghiên cứu cũng chỉ mới thực hiện với hai nhóm tuổi cụ 

thể là thế hệ Y và thế hệ Z. Do đó, hướng phát triển dành cho các bài nghiên cứu 

tương lai là có thể kế thừa lại thang đo và mô hình nghiên cứu, để thực hiện 
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khảo sát cho nhóm khách hàng ở các thế hệ độ tuổi khác. Từ đó, các bài nghiên 

cứu sau này có thể thực hiện so sánh về sự khác nhau trong kết quả nghiên cứu 

giữa khách hàng ở độ tuổi X với khách hàng ở thế hệ Y và Z, cũng như giữa 

khách hàng ở các thành phố khác nhau trong Việt Nam. 
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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM:  

MỘT VÀI QUAN SÁT VÀ CẢNH BÁO 
 

Trịnh Quang Anh 

Giám đốc Nghiên cứu kinh tế MSB kiêm Chủ tịch VIRA 

 

Một số ý kiến cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam (TTTC VN) tới nay 

vẫn “trụ vững” qua gần 2 năm đại dịch Covid-19, bất chấp việc nền kinh tế thực 

đang phải chịu tác động rất tiêu cực, đặc biệt là qua đợt dịch lần 4? 

Nhận định này có ý đúng, khi mà: nhìn chung, thanh khoản hệ thống ngân 

hàng vẫn khá dồi dào và các hệ thống thanh toán trong toàn nền kinh tế cơ bản 

vẫn hoàn thành tốt trọng trách của chúng; Ngành Ngân hàng và Chứng khoán 

vẫn đang lãi khá ấn tượng và là số ít trong những ngành nghề, lĩnh vực có đóng 

góp tích cực cho thu ngân sách nhà nước hiện nay. 

Nhưng, thực chất TTTC VN đang tích tụ những rủi ro gì? Liệu “sắc hồng 

hào” bề ngoài có phản ánh đúng tình trạng sức khỏe của “cơ thể” TTTC hiện 

nay? Những cảnh báo sớm về sự an toàn và ổn định của TTTC VN trong giai 

đoạn trung hạn tới là gì? 

1/ Bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước: 

- Quốc tế: 

+ Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 (bên cạnh những rủi ro 

địa chính trị quốc tế và khu vực) khiến tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu 

trở nên gập ghềnh, phân cách giữa các khu vực, các nhóm nước. Nhìn 

chung, dù các tổ chức quốc tế lớn đều đưa ra những dự báo tăng trưởng 

khá lạc quan, song tính kém chắc chắn, rủi ro trong các dự báo luôn 

thường trực. 

 

+ Đi đôi với quá trình hồi phục kinh tế, áp lực lạm phát trên thế giới 

đang gia tăng (dù có thể không liên tục và kéo dài), chủ yếu do chuỗi 
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cung toàn cầu bị đứt nghẽn, trong khi tổng cầu hồi phục nhanh, bên cạnh 

tác động của các chính sách nới lỏng sau độ trễ. 

 

 

 

+ Hầu hết các NHTW trên thế giới đang đứng trước ngưỡng cần bắt 

đầu thu dần lại các biện pháp nới lỏng tiền tệ.  

Fed, đóng vai trò “bệ đỡ” của TTTC quốc tế, đã bắt đầu giảm quy 

mô gói nới lỏng định lượng trị giá 120 tỷ USD/tháng từ tháng 11 này và 

dự tính kết thúc hoàn toàn chương trình thu mua tài sản vào giữa năm 

202296, tuy nhiên chưa đề cập cụ thể về thời điểm có thể bắt đầu tăng lãi 

suất chính sách (LSCS). Thị trường dự đoán Fed có thể tăng LSCS trở lại 

sau khi kết thúc chương trình thu mua tài sản, tức là vào khoảng tháng 6-

7/2022 (theo Goldman Sachs, Bloomberg, …). Theo dot plots mới nhất 

của Fed và dự báo của CME, cơ quan này có thể tăng LSCS tới 2 lần vào 

nửa sau của năm 2022. Đến ngày 25/11, chỉ số USD (DXY) đã ở mức 

96.88 điểm, tăng 7.71% so đầu năm (trong khi cùng giai đoạn quan sát, tỉ 

giá liên ngân hàng USDVND vẫn giảm 1.75%). 

 
96 Ngày 24/11, Fed công bố biên bản cuộc họp CSTT đầu tháng 11, nội dung trong đó thống nhất bắt đầu giảm 

tốc độ mua tài sản mỗi tháng từ 80 tỷ USD TPCP và 40 tỷ chứng khoán có đảm bảo (CKCĐB) xuống lần lượt 70 

tỷ USD TPCP và 35 tỷ USD CKCĐB kể từ sau cuộc họp, và từ giữa tháng 12 sẽ bắt đầu giảm xuống còn lần lượt 

60 tỷ USD TPCP và 30 tỷ CKCĐB. Tuy nhiên, FOMC vẫn quyết định duy trì LSCS ở mức 0% - 0,25%.  
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Trong số các NHTW lớn khác, BOE là NHTW có khả năng tăng 

LSCS sớm nhất, có thể ngay cuối năm nay hoặc đầu 2022, do các điều 

kiện kinh tế tại nước Anh đã bắt đầu đáp ứng cho động thái này.  

Tại khu vực Châu Á đã có NHTW Hàn Quốc (BOK) tăng LSCS trở 

lại vào tháng 8/2021 vì lo ngại rủi ro trên TTTC gia tăng, còn hầu hết các 

quốc gia khác vẫn kiên nhẫn duy trì thêm tình trạng nới lỏng tiền tệ do 

nền kinh tế quốc nội mới bị tác động mạnh bởi đợt dịch Covid-19 thứ tư, 

hơn nữa, lạm phát chưa ở mức quá cao. 

Tính từ đầu năm 2021 tới nay, đã có 41 động thái của các NHTW 

được coi là nới lỏng, và 134 động thái được coi là thắt chặt, trong đó đã 

có 93 lượt tăng LSCS (theo thống kê của Centralbanknews.info trên 104 

NHTW được quan sát). Các quốc gia có số lần tăng LSCS nhiều nhất là 

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga (6 lần). 

- Trong nước: 

Do chịu tác động nặng nề từ đợt dịch lần 4, triển vọng kinh tế Việt 

Nam 2021 trở nên bi quan và phụ thuộc vào tiến độ mở cửa kinh tế trở lại 

trong Quý 4 này, với chiến lược chuyển từ “Zero Covid” sang “Sống 

chung với virut”. Kỳ vọng các động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 

Quý 4/2021 đến từ nguồn lực đầu tư công, dòng vốn đầu tư nước ngoài và 

hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sớm khởi sắc trở lại, tạo tiền đề cho kinh tế 

Việt Nam bật lên trong năm tới, dự báo tăng trưởng theo kịch bản lạc 

quan đạt mức 6.7%, trong khi ở kịch bản bi quan là 3.8%. Theo đó, CPI 

bình quân năm 2022, dự báo đạt tới 3.97 – 4.07%, tùy từng kịch bản 

(YoY tương ứng là 5.36% và 7.49%). Rủi ro cho dự báo lạm phát chủ yếu 

nằm ở yếu tố phí đẩy đang khó lường. 

Một số giả định, nhận định cho dự báo tăng trưởng kinh tế: 

Thuận lợi/Cơ hội: 
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• Việt Nam đạt độ phủ vắc xin Covid-19 cho ≥ 70% dân số tới cuối 

QI/2022;  

• Đầu tư công được khơi thông và Chương trình hồi phục-phát triển 

kinh tế 2022-23 sớm đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa toàn nền kinh tế97;  

• Chiến lược tái mở cửa nền kinh tế được hoạch định và triển khai 

quyết liệt;  

• Tiêu dùng, đầu tư hồi phục nhanh, khu vực dịch vụ tăng trưởng 

mạnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát; 

• Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thực hiện các FTA, đặc 

biệt là các FTA thế hệ mới, giúp thúc đẩy hoạt động FDI và XNK; 

• Hiệu ứng “nền”. 

Thách thức/rủi ro:  

• Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; nguồn cung vaccine hạn chế 

khiến tiến độ tiêm không đạt mục tiêu, dẫn tới các hoạt động SXKD, tiêu 

dùng, đầu tư diễn ra cầm chừng, hệ lụy là Việt Nam bị lỡ nhịp tăng trưởng 

với thế giới và khu vực; 

• Tình trạng thiếu hụt lao động trên diện rộng, thu nhập người lao 

động sụt giảm; 

• Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ không thực chất hoặc kém 

hiệu quả, càng làm cho sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân 

nhanh cạn kiệt, niềm tin thêm suy giảm; 

• Các biện pháp kiểm soát bất nhất, mâu thuẫn, gây đứt gãy chuỗi 

cung; dòng vốn nước ngoài mất kiên nhẫn, phải chuyển khỏi Việt Nam để 

tránh rủi ro; 

• Bình thường hóa CSTT toàn cầu sớm hơn dự kiến, tạo thêm áp lực 

cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN). 

 

 
97 Chương trình Hồi phục và Phát triển KT 2022-23 kèm theo gói kích thích KT quy mô dự kiến cỡ 3-4%GDP, 

đang được Chính phủ gấp rút soạn thảo, trình Quốc hội xem xét phê chuẩn trong Tháng 12 tới, sẽ có những tác 

động đáng kể tới các dự báo đề cập ở trên. 
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Lạm phát 2022 có thể tăng nhanh hơn khi: sức cầu trong nước phục 

hồi mạnh hơn dự tính, đặc biệt là tình trạng nguồn cung và chuỗi cung 

ứng chưa kịp phục hồi, hàn nối lại nhanh như kỳ vọng; độ trễ từ các biện 

pháp tài khóa, tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế đã tới; áp lực phải 

điều chỉnh giá theo lộ trình một số dịch vụ công và mặt hàng do Nhà nước 

quản lý; và việc tăng lương cơ bản từ tháng 7/2022. 

 

 

2/ Thực trạng TTTC VN – một vài quan sát và bình luận 

2.1 Thị trường tín dụng ngân hàng: áp lực nợ xấu gia tăng nhanh? 

- Dòng vốn tín dụng đang được cố gắng lái vào các lĩnh vực ưu tiên, hạn 

chế các lĩnh vực rủi ro. 
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Quan sát diễn biến thị trường tín dụng NH từ năm 2018-nay: tốc độ tăng 

trưởng tín dụng toàn hệ thống liên tục được NHNN kiểm soát chặt chẽ; riêng năm 

2021, tốc độ huy động vốn thấp hơn đáng kể so tốc độ tăng trưởng tín dụng, biểu 

hiện dòng tiền đang tìm đến các kênh ĐT thay thế như BĐS, CK và tài sản tài 

chính khác, … thay vì gửi tiết kiệm NH.  

   

Khu vực thương mại, 

dịch vụ chiếm tỷ trọng 64% 

tổng tín dụng, và có tốc độ 

tăng trưởng mạnh nhất 

trong 7 tháng đầu 2021. 

Đây là khu vực bị tác động 

mạnh nhất bởi Covid-19 

nên rủi ro nợ xấu rất cao. 

Tín dụng đối với 

SMEs chiếm 41% - đây 

cũng là khu vực chịu ảnh 

hưởng mạnh bởi dịch 

bệnh. Trong khi 2 khu vực 

tiềm năng là xuất khẩu và 

công nghệ cao có tỷ trọng 

cấp tín dụng còn thấp. 

Tín dụng các lĩnh 

vực rủi ro tăng trưởng 

khá mạnh trong 7 

tháng đầu năm 2021, 

đặc biệt là khu vực 

BĐS. 

   

Nguồn: NHNN, Tác giả tổng hợp. 

- Quy mô tín dụng ngân hàng đang thay đổi khi thị trường vốn phát triển 

hơn. 
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Nguồn: NHNN, SSI, Tác giả tổng hợp. 

- Dưới tác động tiêu cực của đại dịch, nợ xấu NH trong xu hướng gia tăng 

nhanh. 

 

  

  

Nguồn: NHNN, BCTC các NH niêm yết, Tác giả tổng hợp & tính toán. 
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Tỉ lệ nợ xấu thực, gồm nợ xấu nội bảng, nợ xấu tại VAMC và nợ cơ cấu lại, 

đến 30/6/2021 là 7.21% (số liệu cuối 2020 là 5.08%). Số dư nợ tín dụng bị ảnh 

hưởng tiêu cực bởi dịch lên tới 5.5 triệu tỉ đồng và tiếp tục gia tăng khi hệ lụy từ 

đợt dịch lần 4 được phản ánh đầy đủ vào tín dụng ngân hàng. Khi đó số dư nợ 

được cơ cấu tới cuối năm 2021 sẽ đạt mức bao nhiêu, theo đó là tỉ lệ nợ xấu 

thực? 

Nguy cơ nợ xấu tăng cao chỉ có thể được hóa giải khi kinh tế hồi phục và 

tăng trưởng nhanh trở lại, song hành là cầu tín dụng và mức tăng trưởng tín 

dụng ngân hàng. Thị trường kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế tới đây, trong đó 

có cấu phần hỗ trợ lãi suất cho vay với quy mô cỡ 40 nghìn tỉ đồng, được thực 

hiện trong 2 năm 2022-23. 

2.3/ Thị trường tiền tệ: “máu” nuôi hệ thống được cung cấp chủ yếu qua 

những kênh nào? 

Vốn khả dụng hệ thống giai đoạn hiện nay đang được quyết định bởi: (i) 

dòng tiền VND được NHNN bơm ra từ nghiệp vụ mua vào ngoại tệ của các 

TCTD; (ii) dòng tiền kho bạc nhà nước; (iii) dòng tiền thị trường tín dụng ngân 

hàng (“thị trường 1”), trong khi lẽ ra kênh chủ lực để cung ứng và điều tiết thanh 

khoản hệ thống, giống như của hầu hết các NHTW trên thế giới, là nghiệp vụ thị 

trường mở và cho vay tái cấp vốn, lại thực tế không hoạt động được hoặc hoạt 

động rất cầm chừng. 

 

- Dòng VND từ bán ngoại tệ về NHNN tiếp tục là kênh quan trọng bổ sung 

thanh khoản hệ thống. 
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Tỉ giá cơ bản ổn định trong suốt 5 

năm qua (trong đó 2018 lên giá nhiều 

nhất, 2021 lại giảm giá nhiều nhất). 

TG mua của SBV đóng vai trò 

chính trong lai dắt TG LNH. 

  

NHNN cung tiền chủ yếu qua 

kênh mua vào NT (lượng cung VND 

lớn nhất là trong năm 2019, xét từ 

2017-nay). 

NHNN liên tục mua ròng ngoại tệ 

từ hệ thống TCTD từ năm 2017 tới 

nay (trong đó 2018 mua ròng ít nhất, 

2019 mua ròng nhiều nhất). 

Nguồn: NHNN, tác giả tổng hợp. 

- Dòng tiền KBNN tiếp tục chi phối lớn thanh khoản hệ thống. 

  
Thực trạng T-C NSNN: Nguồn 

thu suy giảm, kém tính bền vững … 

Trong khi chi phát sinh PC Covid, 

hỗ trợ DN, người dân gia tăng. 
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Cân đối NSNN 10T/2021 vẫn tạm 

thặng dư (thuộc về NHĐP), nhưng chủ 

yếu do chi ĐTPT bị đình trệ. 

Liệu tới cuối năm có kịp giải 

ngân hết vốn ĐTPT (còn khoảng 220 

nghìn tỉ đồng) theo tinh thần NQ 

63/CP? 

  
LS LNH và TGKB tại TCTD có 

tương quan thuận chiều. 

Tồn dư ngân quỹ quốc gia cao là 

nguồn cung tiềm năng lớn cho thanh 

khoản hệ thống, đồng thời cũng tạo áp 

lực phải “trung hòa”/điều tiết cho 

NHNN. 

Nguồn: SBV, KBNN, tác giả tổng hợp. 

- Cơ cấu nguồn tiền huy động thị trường 1 đang thay đổi. 
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Nguồn: NHNN, tác giả tổng hợp. 

- Cơ cấu nguồn vốn cũng thay đổi, giúp cải thiện các tỉ lệ an toàn, củng cố 

thanh khoản hệ thống. 
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CP dự kiến 2022 quy mô vay nước 

ngoài của khối DN, TCTD  theo hình 

thức tự vay tự trả tăng 25% y/y. 

Hệ thống TCTD, chủ yếu nhóm 

Big4 và nhóm TMCP lớn tiếp tục KH 

tăng VĐL trong Q4/21 và 2022. 

Nguồn: NHNN, Bộ Tài chính, tác giả tổng hợp. 

Điều này có nghĩa là, hoạt động cung tiền cơ sở và điều tiết lượng tiền cung 

ứng MB và cả M2 của NHNN hiện nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào: (1) 

chính sách tỉ giá thế nào (chủ yếu ở việc NHNN ấn định mức giá mua vào ngoại 

tệ bao nhiêu); (2) mức độ “phối hợp ăn ý” với Bộ Tài chính/Kho bạc Nhà nước 

trong việc “trung hòa” dòng tiền kho bạc tới đâu (do ngân quỹ quốc gia tồn ứ 

hiện chủ yếu nằm tại Sở Giao dịch NHNN); và (3) “van” hạn mức tăng trưởng 

tín dụng (NHNN hoàn toàn tự chủ).  

 

 

Lượng tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống TCTD cũng gia tăng rất đáng kể 

do dòng tiền đang tìm đến các kênh đầu tư thay thế, bao gồm cả các kênh phi 

chính thức và phi pháp, bên cạnh nguyên nhân cầu tiền mặt thời dịch. 

Trong “thời kỳ Covid-19”, dòng tiền lưu chuyển trong nền kinh tế (vòng 

quay tiền tệ) chắc chắn bị chậm lại và lệch pha tương đối so với dòng tiền lưu 
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chuyển nội bộ hệ thống các định chế tài chính, tính cả Kho bạc Nhà nước, tạo 

nên những méo mó, sai lệch cho TTTC VN. Lãi suất thị trường tiền tệ cũng bị 

chi phối bởi mức độ dư dả thanh khoản trên hệ thống và ít liên hệ mật thiết với 

bộ lãi suất điều hành của NHNN, càng ít liên thông với mặt bằng lãi suất trung 

dài hạn trong nền kinh tế. 

  

Thanh khoản hệ thống dồi dào 

thời Covid khiến LS thị trường tiền tệ 

duy trì ở mức siêu thấp. 

Cơ chế truyền dẫn lãi suất của 

NHNN còn khá mờ nhạt. 

2.3/ Thị trường trái phiếu98: xu hướng dịch chuyển từ đầu tư TPCP sang 

đầu tư TP TCTD và TPDN sẽ còn diễn ra mạnh mẽ? 

Quan sát biến động danh mục giấy tờ có giá giai đoạn 2020-21 của toàn hệ 

thống TCTD – nhóm nhà đầu tư trái phiếu chủ chốt, cho thấy: thị trường đã và 

đang đa dạng hóa và dịch chuyển từ đầu tư TPCP sang TP TCTD, TPDN (chủ 

yếu sang TP TCTD). Xu hướng trên nâng tổng giá trị lưu hành TP TCTD và 

TPDN đến 31/10/2021 lần lượt bằng ~60% và ~40% so với giá trị lưu hành 

TPCP (cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ này còn ở mức ~40% và ~36%). 

 

 

 
98 Trong 10 tháng năm 2021, tổng khối lượng huy động vốn trên thị trường trái phiếu đạt trên 691.500 tỷ đồng, 

tương đương 83,5% khối lượng phát hành trái phiếu cả năm 2020; trong đó, khối lượng phát hành TPCP đạt 

253.860 tỷ đồng, TPDN đạt trên 426.480 tỷ đồng. Quy mô thị trường trái phiếu tính đến cuối tháng 10/2021 tăng 

9% so với cả năm 2020 và gấp 6,7 lần cả năm 2011. 
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Mặc dù danh mục TPCP toàn hệ thống sụt giảm, song sự phân hóa về hành 

vi giữa các nhóm ngân hàng khiến lãi suất TPCP vẫn giữ ở mức thấp kỷ lục. 

Trong đó, nhóm NHTMNN vẫn tăng mạnh đầu tư TPCP, trái lại nhóm 

NHTMCP dịch chuyển mạnh từ TPCP sang các loại giấy tờ có giá khác. Nguyên 

nhân khiến nhóm NHTMNN mua vào nhiều TPCP có thể là do lượng đáo hạn 

TPCP trong 2021 lớn. Ngoài ra, nhóm này hiện nắm giữ thị phần chủ yếu trong 

danh mục TPCP (chiếm tới 80% toàn thị trường) khiến họ có thể có động cơ liên 

tục mua vào để đỡ giá thị trường. 

Bức tranh tổng quan về thị trường TPDN Việt Nam (phát hành riêng lẻ): 

  
Khối lượng TPDN phát hành sụt giảm trong quý III cũng như 9 tháng đầu 

năm 2021. 
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TCTD và DN BĐS đứng đầu về 

khối lượng phát hành TPDN trong 9 

tháng năm 2021. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước 

nắm giữ chủ yếu TPDN. Tỷ trọng nhà 

đầu tư cá nhân trong nước giảm đáng 

kể. 

  
Lãi suất phát hành TPDN bình 

quân quý III/2021 ở mức 8,42%/năm, 

cao hơn mức 7,81%/năm của quý II. 

Trong đó, lãi suất phát hành bình quân 

cao nhất thuộc về nhóm Du lịch với 

11,55%/năm, tiếp theo là Xây dựng 

11,09%/năm. Mức lãi suất trong quý 

III của 2 nhóm này đều tăng mạnh so 

với mức 9,92%/năm và 9,9%/năm của 

quý II. Ngoài ra, nhóm TCTD phát 

hành trái phiếu với lãi suất bình quân 

khá thấp 4,72%/năm, song cũng tăng 

lên so với mức 4,48%/năm của quý II. 

Nếu không tính nhóm TCTD, lãi suất 

phát hành bình quân tăng từ 

10,1%/năm của quý II lên mức 

10,71%/năm trong quý III. 

49% tổng lượng TPDN phát hành 

có lãi suất cố định, 51% giá trị còn lại 

có lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiền 

gửi một năm của một hoặc một số 

ngân hàng thương mại trong nước 

cộng với biên độ 3 – 4%/năm. Ngoại 

 
Kỳ hạn phát hành bình quân phổ 

biến là 3 năm, nhóm ngành Khác dài 

nhất ở 6,07 năm và nhóm Du lịch ngắn 

nhất ở 1,18 năm. 

Hiện nay, TPDN phát hành riêng lẻ 

vẫn được coi là một kênh đầu tư rủi ro, 

đặc biệt là những trái phiếu “ba không” 

(Không xếp hạng tín nhiệm - Không tài 

sản bảo đảm - Không có đơn vị bảo lãnh 

phát hành). Thực tế, dù thị trường 

TPDN phát triển mạnh, nhưng Việt 

Nam mới chỉ có hai công ty xếp hạng 

tín nhiệm là Saigon PhatThinh Ratings 

và FiinRatings, và chủ yếu thực hiện 

xếp hạng cho TPDN phát hành ra công 

chúng. Ngoài ra, gần 49% tổng giá trị 
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trừ nhóm TCTD, lãi suất phát hành 

bình quân của hầu hết TPDN nằm 

trong khoảng 9 – 11%/năm, ngang 

bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 

ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp, 

nhà đầu tư cũng đòi hỏi mức lãi suất 

cao hơn khi đầu tư vào TPDN phát 

hành riêng lẻ. Do đó, mặt bằng lãi suất 

quý III đã tăng lên so với quý II. 

phát hành không có tài sản đảm bảo. 

Trong số 51% tổng giá trị phát hành có 

tài sản đảm bảo, nhiều TPDN được đảm 

bảo bằng cổ phiếu của tổ chức phát 

hành hoặc liên quan đến tổ chức phát 

hành cũng không thể mang lại sự an 

toàn khi DN mất khả năng thanh toán. 

 

2.4 Thị trường chứng khoán: liệu đã được coi là “Hàn thử biểu của nền 

kinh tế”? 

- VN-Index là một trong những chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất trên thế 

giới kể từ đầu năm 2021. 

  

 

   

Nguồn: SSC. 

- VN Index đã vượt đỉnh sau thông tin lạc quan về Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế 2022-23 đang được dự thảo, xem xét phê chuẩn. 
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Tuy nhiên câu hỏi “liệu đà hưng phấn của thị trường còn kéo dài bao lâu?” 

vẫn để ngỏ khi mà thị trường đang được nâng đỡ bởi những dòng tiền “dễ dãi”, 

bởi yếu tố kỳ vọng, bởi “tâm lý bày đàn” của “khối nhà đầu tư F0”, thay vì bởi 

triển vọng đáng tin cậy của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn giao dịch. 

3/ Một số nhận định và cảnh báo 

3.1 Triển vọng thị trường tiền tệ 2022  

Với kịch bản lạc quan (dịch cơ bản được kiểm soát từ đầu Quý 4/2021 và 

nền kinh tế tích cực mở cửa trở lại; cuối Quý I/2022 Việt Nam đạt mục tiêu tiêm 

chủng tối thiểu 70% dân số), dự báo thị trường sẽ trở nên sôi động hơn khi nhiều 

NHTW trên thế giới bước vào chu kỳ bình thường hóa CSTT nới lỏng của mình, 

bao gồm cả NHNN, khởi nguồn cho những biến động trên TTTC quốc tế và 

trong nước, đặc biệt trong giai đoạn nửa cuối năm 2022.  

Trừ tỉ giá khả năng vẫn giữ xu hướng giảm như năm 2021 (chủ yếu do triển 

vọng dòng vốn vào được duy trì), mặt bằng lãi suất nói chung sẽ chịu áp lực 

điều chỉnh tăng, rõ ràng nhất là lãi suất thị trường tiền tệ (chậm nhất từ nửa sau 

2022) và lợi suất TPCP khả năng sẽ sớm hơn. 

Với kịch bản bi quan, tình trạng trầm lắng với mặt bằng lãi suất tiếp tục 

duy trì ở mức thấp có thể sẽ kéo dài hơn, trong khi trên thị trường ngoại tệ rủi ro 

gia tăng. 
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3.2 Dòng tiền đang lưu chuyển “bất bình thường” thời đại dịch, rủi ro 

TTTC gia tăng 

- Vấn đề nợ xấu ngân hàng  

Sau gần một thập kỷ nỗ lực xử lý vấn đề “cục máu đông”, bệnh chưa lành, 

nay lại tái phát bởi nguyên do chính – “Thiên nga đen - Covid-19”, câu chuyện 

nợ xấu đang đặt ra thách thức lớn không chỉ đối với ngành Ngân hàng mà cả với 

toàn hệ thống chính trị. 

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới 

mọi mặt KT-XH, vấn đề kiểm soát chất lượng tín dụng và tăng cường dự phòng 

cho các khoản nợ xấu phát sinh trong tương lai là rất quan trọng. Mặc dù hiện tại 

nợ xấu nội bảng vẫn dưới mức 3%, tuy nhiên nợ xấu thực bao gồm cả nợ bán 

cho VAMC và nợ cơ cấu lại đã vượt trên 7% và dự báo tiếp tục gia tăng nhanh 

trong thời gian tới. Trong khi đó, việc trích lập dự phòng của các TCTD mặc dù 

đã tăng lên trong đôi năm qua nhưng vẫn còn rất thấp so với mức an toàn được 

yêu cầu. 

Một vấn đề liên quan mật thiết tới khả năng thu hồi nợ xấu là giá trị tài sản 

thế chấp nợ vay (phần lớn là bất động sản) có bị sụt giảm “hậu đại dịch” không. 

Điều này hàm ý các chính sách vĩ mô bảo đảm giữ “ấm” ổn định cho thị trường 

bất động sản là hết sức quan trọng và nhạy cảm.99 

- Dòng tiền đang đổ về các kênh đầu cơ thay vì hướng tới khu vực SXKD 

thực 

Sức “nóng” của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, các thị 

trường tài sản tài chính khác, cả khu vực “ngân hàng bóng – shadow banking” 

 
99 Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tính đến hết quý III/2021, nguồn vốn tín dụng vào BĐS tăng khoảng 

6% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng BĐS khoảng hơn 2 triệu tỷ VND, chiếm khoảng 19% tổng dư nợ 

của nền kinh tế. Trong đó, cho vay nhà ở chiếm 64%, còn lại là tín dụng kinh doanh BĐS chiếm khoảng 36%. 
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(tín dụng đen, cho vay ngang hàng, huy động vốn đa cấp, phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp biến tướng, …) được thảo luận sôi nổi trên nghị trường Quốc hội 

những ngày trung tuần tháng 11 này, với lo ngại một tỉ trọng rất đáng kể nguồn 

vốn giá rẻ của ngân hàng được dùng để đầu cơ vào chứng khoán, bất động sản, 

… thay vì hướng vào sản xuất - kinh doanh.  

Bằng chứng dễ thấy là đã có một dòng vốn lớn lựa chọn chứng khoán như 

một kênh đầu tư với tỷ suất sinh lời hấp dẫn, thay thế cho kênh tiết kiệm đã giảm 

mạnh về mặt bằng lãi suất, chỉ còn mấp mé mức lạm phát kỳ vọng. 

Dòng tiền “dễ dãi”100 cũng tìm đến bất động sản như kênh đầu cơ hấp dẫn 

khác, bên cạnh động cơ “trú ẩn – bảo toàn giá trị” cho các khoản vốn “tạm 

nhàn”101 thời đại dịch.  

- Thị trường trái phiếu cũng đang tích tụ rủi ro 

Ngay với kênh đầu tư giấy tờ có giá nói chung, danh mục đầu tư vẫn tiếp 

tục được cơ cấu lại mạnh mẽ với xu hướng dịch chuyển từ đầu tư TPCP sang 

đầu tư TP TCTD và TPDN do tồn tại mức chênh lệch khá lớn giữa các loại trái 

tức. 

Thành tích Bộ Tài chính huy động vốn TPCP trong nước với kỳ hạn bình 

quân ngày càng dài hơn, lãi suất ngày càng thấp hơn, đang bị đe dọa. Một mặt, 

vốn huy động được nhưng không giải ngân kịp, gây tồn ứ, lãng phí trên tài 

khoản tiền gửi kho bạc nhà nước tại Sở Giao dịch NHNN, đồng thời cũng gây 

áp lực phải “trung hòa” cho NHNN khi dòng tiền này có điều kiện để đổ ồ ạt 

vào nền kinh tế (dưới sự thúc ép giải ngân đầu tư công). Mặt khác, áp lực phát 

hành nợ chính phủ để đáp ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-25 là rất 

lớn, đặc biệt khi có thêm gói kích thích kinh tế 2022-23, trong khi điều kiện thị 

trường, cả quốc tế và trong nước, đang kém thuận lợi dần, tất yếu đòi hỏi lãi suất 

phát hành phải sớm gia tăng. 

Thị trường cũng nhận định rằng lợi suất TPCP đang ở mức đáy kỷ lục, chỉ 

đợi có một số nhân tố kích hoạt, như triển vọng phục hồi kinh tế tích cực kéo 

theo lạm phát bật tăng, chi phí vốn tăng, lợi suất TPCP Mỹ tăng, …, là sẽ tăng 

theo, thậm chí chạy trước. Bởi vậy, các nhà đầu tư đều rất thận trọng, thăm dò 

kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào TPCP. 

 
100 Tiền có nguồn gốc từ các chính sách nới lỏng, hỗ trợ/cứu trợ kinh tế. 
101 Dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh SXKD, tiêu dùng, nếu không am hiểu về 

chứng khoán, sẽ có xu hướng rót vào bất động sản, kênh đầu tư vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững 

trong dài hạn. 
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Với lượng vốn khả dụng đang dồi dào, các nhà đầu tư tìm đến kênh đầu tư 

thay thế là TP TCTD và TPDN có mức lợi tức được cho là hấp dẫn, đủ bù đắp 

rủi ro dự tính.  

Vấn đề là sự chấp nhận đánh đổi này có thỏa đáng?  

Các cơ quan nhà nước hữu trách gần đây đã liên tục cảnh báo rủi ro trên thị 

trường TPDN phát hành riêng lẻ. Nhiều quy định hoặc mới, hoặc sửa đổi, bổ 

sung, liên tục được ban hành nhằm xử lý những méo mó, bất xứng trên thị 

trường này. Nhưng liệu năng lực các cơ quan quản lý có theo kịp biến động của 

thị trường hay không (xét trong bối cảnh đầy bất chắc, khó lường tính), còn là 

câu hỏi để ngỏ. 

3.3 Tương tự như nhiều NHTW khác, NHNN VN cũng đang trong tình 

thế lưỡng nan 

Một mặt quan ngại lạm phát và bong bóng tài sản, nhưng đồng thời mặt kia 

vẫn cần phải hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế hồi phục trong bối 

cảnh rủi ro dịch bệnh vẫn lớn, và giữ cho TTTC không bị sốc do chính sách đảo 

chiều quá nhanh. NHNN sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát tín dụng và nợ xấu 

cho vay (qua đó giúp kiểm soát tổng phương tiện thanh toán M2), sử dụng công 

cụ hạn mức tín dụng để thúc các ngân hàng hạ thêm LSCV hỗ trợ doanh nghiệp, 

đồng thời lái dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế những lĩnh vực rủi ro 

cao. Thỏa thuận đạt được với Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/7/2021 về chính sách tỉ 

giá cũng giúp NHNN rảnh tay hơn để đối phó với những vấn đề trong nước. 

Cũng hơn bao giờ hết, vai trò điều phối các chính sách vĩ mô của Chính 

phủ, trọng tâm là sự phối hợp ăn ý giữa CSTK (được cho là còn dư địa khá) và 

CSTT (với dư địa đã hạn hẹp) trở nên đặc biệt quan trọng, trong đó có các việc 

như: (i) điều tiết lượng tiền đưa ra lưu thông; (ii) hỗ trợ Chính phủ phát hành trái 

phiếu; (iii) triển khai gói hỗ trợ lãi suất cho vay dự kiến sắp được thông qua tới 

đây; ... 

Cuối cùng, chúng ta nên nhìn nhận nguy cơ “khủng hoảng KT-XH” hiện 

nay là một cơ hội quý để quyết tâm sàng lọc, đào thải và phát triển mới, để thúc 

đẩy thực chất các cuộc cải cách mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực liên quan đến 5 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-

2025 đã được Quốc hội khóa XV, kỳ 2, thông qua, trong đó có việc cần thiết lập 

một cách thực chất các thể chế giám sát cẩn trọng vĩ mô và giám sát cẩn trọng vi 

mô toàn TTTC Việt Nam./. 
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PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN: THỰC TRẠNG 

VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
 

TS. Vũ Kim Hạnh Dung 

Trường Đại học Kinh tế-Luật 

ThS. LS. Trần Quốc Đạt 

Ngân hàng UOB Việt Nam 

Tóm tắt 

Đấu giá bất động sản ở nước ta là một chế định tồn tại lâu dài, thống nhất 

và xuyên suốt qua các thời kỳ, từ Luật Đất đai 2003 đến Luật Đất đai 2013. Tuy 

nhiên, các quy định trên chưa cụ thể hóa nhiều trường hợp về đặt cọc, yếu tố tài 

chính của chủ đầu tư, về việc cấm và hạn chế tham gia đấu giá, bỏ cọc… Điều 

này đã dẫn đến những lỗ hổng trong quy định về đấu giá, dẫn đến việc thực thi 

chế định về đấu giá bất động sản trên thực tế gặp phải các vướng mắc, gây rủi ro 

cho lợi ích của nhà nước cũng như các chủ thể liên quan. Bằng phương pháp 

nghiên cứu tổng hợp và phân tích, bài viết hướng đến việc tìm hiểu khung pháp 

lý hiện tại về đấu giá bất động sản và đánh giá thực trạng việc áp dụng các quy 

định này trên thực tế, từ đó đưa ra thảo luận về các giải pháp tổng thể để hoàn 

thiện quy định về đấu giá bất động sản.  

Từ khoá: đấu giá, bất động sản, đặt cọc, xử phạt 

I. Khái quát quy định pháp luật đất đai về đấu giá bất động sản 

1. Pháp luật về đấu giá bất động sản 

Quy định liên quan đến đấu giá bất động sản ở nước ta không phải là quy 

định mới mà đã tồn tại gần 20 năm. Cụ thể, Luật Đất Đai 2003 quy định nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:102    

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; 

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; 

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; 

d) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;   

 
102 Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2003 
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e) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; 

f) Đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan 

đến quyền sử dụng đất, trừ các trường hợp:103 

(i) Các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật 

Đất đai; 

(ii) Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu 

tiền sử dụng đất; 

(iii)  Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

(iv) Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc 

đấu giá không thành. 

Đến Luật Đất đai 2013, Quốc hội bổ sung thêm 3 trường hợp hoàn toàn 

mới liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đó là:104 

a) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, 

xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân; 

c) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất. 

Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ hơn về các trường hợp không đấu giá 

quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:105 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

c) Sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, trụ sở làm việc của cơ 

quan ngoại giao, đất của đơn vị vũ trang theo quy định tại các điểm b, g 

khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật Đất đai; 

 
103 Điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2003 
104 Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 
105 Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 
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d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản; 

e) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, 

nhà ở xã hội và nhà ở công vụ; 

f) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác 

theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền; 

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà 

không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị 

trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà 

nước giao đất ở; 

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Việc đấu giá đất được thực hiện trên nguyên tắc thực hiện công khai, liên 

tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các bên tham gia, và phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về 

đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.106  

Tiếp theo, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

2013 sau đó cũng cụ thể hóa một số quy định liên quan đến đấu giá quyền sử 

dụng đất nhưng chủ yếu là các quy định liên quan đến chế độ sử dụng đất, đăng 

ký biến động đất đai… chủ yếu là về các vấn đề liên quan đến thủ tục nhà nước. 

Trong quá trình đấu giá, việc thực hiện áp dụng theo các quy định về trình 

tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản pháp luật liên 

quan. Quy trình đấu giá được áp dụng xuyên suốt cho nhiều loại tài sản khác 

nhau, trong đó bao gồm các tài sản theo quy định Luật Đất đai 2013 và Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP.107 

Căn cứ các quy định trên, việc đấu giá đất là một chế định được quy định từ 

lâu và là một chủ trương đúng đắn, thống nhất và xuyên suốt qua các thời kỳ. 

Tuy nhiên, các quy định trên chưa cụ thể hóa nhiều trường hợp về đặt cọc, yếu 

tố tài chính của chủ đầu tư, việc cấm và hạn chế tham gia đấu giá, bỏ cọc… 

Điều này đã dẫn đến những lỗ hổng trong quy định về đấu giá, dẫn đến việc thực 

 
106 Điều 117 Luật Đất đai 2013 
107 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016 
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thi chế định về đấu giá bất động sản trên thực tế gặp phải các vướng mắc, gây 

rủi ro cho lợi ích của nhà nước cũng như các chủ thể liên quan.  

2.  Các lỗ hổng pháp lý  

Thực tế qua nhiều năm thực thi, việc phát sinh những lỗ hổng là điều không 

thể tránh khỏi. Gần đây nổi bật lên nhiều vụ việc khác nhau về việc nâng giá đấu 

giá rồi bỏ cọc, điều này gây ra những hệ quả xấu nhất định đến tính lành mạnh 

của thị trường. Điển hình của việc này gây ra ba hậu quả chính: 

Thứ nhất, nâng mặt bằng giá bất động sản khu vực, tạo nên những con sóng 

đầu cơ bất động sản. Điều này tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá bất động 

sản, chênh lệch cung cầu, làm người mua ở thực khó tiếp cận đến các sản phẩm 

nhà ở an cư. Điều này cũng gây ra khó khăn cho nhà nước và doanh nghiệp 

trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư mới. 

Thứ hai, làm tăng giá chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) thông qua hình 

thức nâng khống giá trị bất động sản dẫn đến tăng định giá doanh nghiệp.  

Thứ ba, nâng tài sản để gia tăng các khoản hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng. 

Thực tế cho thấy ngân hàng thường chỉ cho vay 60 – 80% giá trị tài sản thế 

chấp, do đó khi tài sản thế chấp được định giá cao hơn 5 – 10 lần thì cùng một 

tài sản doanh nghiệp đã vay thêm được gấp 3 đến 8 lần so với trước đó. Điều 

này tăng dòng tiền doanh nghiệp, làm “tốt” đi các khoản nợ tiềm tàng, nhưng lại 

làm tăng áp lực đến hệ thống ngân hàng. 

Khi phân tích quy định và thực trạng về đấu giá bất động sản, có thể thấy 

rằng việc đấu giá đất là chủ trương đúng và quá trình thực hiện việc đấu giá đất 

là đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên việc xảy ra tình trạng bỏ cọc sau khi 

đã trúng thầu xuất phát từ ba nguyên nhân chính: 

Thứ nhất, chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không theo kịp 

việc quản lý và ngăn chặn đầu cơ bất động sản.  

Thứ hai, quy trình đánh giá năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá còn lỏng 

lẻo. Luật Đấu giá tài sản 2016 chưa có quy định cụ thể về điều kiện về năng lực 

tài chính và tình trạng pháp lý của các doanh nghiệp tham gia đấu giá. Thêm vào 

đó, thực tế pháp luật hiện nay chỉ quản lý chính công ty tham gia đấu giá chứ 

không xét đến “người có liên quan” của công ty đó. Trong khi thực tế các doanh 

nghiệp tham gia dự án trong lĩnh vực bất động sản đều là công ty con, công ty 
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dự án mà không phải công ty mẹ. Do đó, pháp luật đã không đủ bao quát đến 

trường hợp vi phạm của “người có liên quan” dẫn đến một doanh nghiệp có thể 

đã có nhiều lần vi phạm pháp luật vẫn có thể lập công ty con để tham gia đấu 

giá.  

Thứ ba, các biện pháp xử phạt do chậm đưa đất vào sử dụng không đủ sức 

răn đe. Nhiều năm qua nhiều dự án bất động sản, nhà ở tại các vị trí “đất vàng” 

hoặc dự án có quy mô diện tích rất lớn nhưng chủ đầu tư chậm đưa đất vào sử 

dụng, có dấu hiệu giữ đất, đầu cơ nhưng các biện pháp và mức xử phạt hiện 

hành quá nhẹ, chưa có trường hợp nào bị ra quyết định thu hồi dự án. Điều này 

dẫn đến các doanh nghiệp mua đất xong và chờ lên giá thay vì thực hiện dự án 

nên không chịu nhiều áp lực tài chính.  

Như vậy, có thể thấy tình trạng có lỗ hổng trong quy định về đấu giá bất 

động sản là một vấn đề hiển hiện, nhưng nếu chỉ xoay quanh việc sửa đổi các 

quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 thì không đủ để ngăn chặn những hành 

vi mang tính chất thao túng thị trường, đầu cơ bất động sản. Chúng ta cần một 

giải pháp mang tính tổng thể hơn đối với các chính sách về tín dụng, đất đai, 

doanh nghiệp, và đấu giá tài sản. 

II.  Các biện pháp khắc phục tổng thể 

Điều không thể phủ nhận là pháp luật về đấu giá tài sản đã có những bước 

phát triển về lượng và chất, mang đến một nguồn thu ngân sách rất lớn cho nhà 

nước. Những hệ quả của lỗ hổng pháp luật gây ra là có, nhưng không vì thế mà 

bác bỏ thành quả đã đạt được. Nói cách khác pháp luật về đấu giá tài sản nhà 

nước, đặc biệt là bất động sản, một tài sản hết sức đặc thù, là bước tiến bộ lớn 

trong cách nhìn nhận và phát triển của quan hệ pháp luật. 

Hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng cần thiết phải sửa đổi quy định về 

đấu giá tài sản, và nâng mức phạt cọc đến 50% tài sản đấu giá, cũng như tăng số 

tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá. Quan điểm này chưa toàn diện vì các lý do 

sau: 

Thứ nhất, việc này sẽ ngăn cản việc tham gia đấu giá của các đối tác tiềm 

năng, đặc biệt là công ty có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài. 

Việc chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản của người cư trú và người không cư 

trú cũng như pháp luật về tài khoản vốn là rất phức tạp, do đó việc tăng số tiền 
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đặt cọc khi tham gia đấu giá sẽ càng ngăn chặn số người tham gia đấu giá, làm 

cho việc đấu giá không còn được kết quả như mong muốn. 

Thứ hai, các ngành luật khác như kinh doanh bất động sản,108 các dự án 

PPP…109 đều đặt ra giới hạn vốn chủ sở hữu 15% - 20% khi tham gia dự án, 

trong khi đó riêng việc tham gia đấu giá phải đặt cọc con số cao hơn, hoặc bị 

phạt với số tiền lớn hơn mức này cho thấy có độ vênh về quy định pháp luật. 

Do đó, không nên vì áp lực quản lý nhà nước mà sửa đổi luật theo hướng 

gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả quá trình đấu giá cũng như triệt tiêu những lợi 

ích mà nó mang lại. Các giải pháp đặt ra cần mang tính tổng thể nhằm đáp ứng 

các mục tiêu: (i) siết dòng vốn đầu cơ bất động sản bằng quy định pháp luật; (ii) 

sửa đổi luật đất đai, các quy định về đấu giá và các văn bản liên quan; (iii) mở 

rộng hình thức xử phạt bổ sung đối với chủ thể bỏ cọc khi tham gia đấu giá; và 

(iv) tăng truy thu thuế và áp dụng thuế bất động sản, áp dụng giá đúng trong 

chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể như sau: 

1. Siết dòng vốn đầu cơ bất động sản bằng quy định pháp luật 

Đối với mục tiêu (i) siết dòng vốn đầu cơ bất động sản, Ngân hàng Nhà 

nước cần sửa đổi các quy định trong lĩnh vực ngân hàng để tránh dòng vốn đổ 

vào bất động sản, giảm đầu cơ cũng như nắn dòng vốn vào các lĩnh vực, ngành 

nghề, dịch vụ sản xuất kinh doanh thiết yếu. Cụ thể bằng cách: 

Thứ nhất, giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Theo lộ trình 

trước đây do Ngân hàng Nhà nước đặt ra, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn 

được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn trong giai đoạn này là 34%.110 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ này đã được giãn ra theo lộ 

trình sau đây:111 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: 

 
108 Khoản 2 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất 

động sản: Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của 

pháp luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy 

mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha 

trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều này. 
109 Khoản 1 Điều 77 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Nhà đầu tư phải góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 

15% tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn nhà nước quy định tại Điều 70 và Điều 72 của Luật này. 
110 Khoản 5 Điều 17 Thông tư 22/2019/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động 

của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
111 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo 

đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
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40%; 

b) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: 

37%; 

c) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023: 

34%; 

d) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023: 30%. 

Như vậy, thời điểm hiện tại tỷ lệ này duy trì ở mức 37%. 

Thứ hai, tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay mua bất động sản, và các 

khoản vay có thế chấp bằng bất động sản. Hiện nay, căn cứ theo quy định tại 

Thông tư 22/2019/TT-NHNN, và Thông tư 23/2020/TT-NHNN, hệ số rủi ro áp 

dụng đối với các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản, khoản phải đòi mà 

khách hàng cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nguồn vốn để kinh doanh 

bất động sản là 200%, trong khi đó hệ số rủi ro áp dụng đối với giá trị nguyên 

giá các khoản các khoản đầu tư bất động sản là 100%. Trước đây tỷ lệ áp dụng 

đối với các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản được dự kiến nâng lên là 

250% (cao hơn 50%) so với mức hiện tại. Ngoài ra, đối với giá trị nguyên giá 

các khoản các khoản đầu tư bất động sản là 100% dẫn đến rủi ro rất lớn khi hầu 

hết tài sản thế chấp hiện tại đều là bất động sản. Theo thống kê lượng bất động 

sản thế chấp tại 26 ngân hàng (chưa bao gồm Agribank) đã tăng 18% trong năm 

2021 lên hơn 9,6 triệu tỷ đồng, chiếm 60% trong tổng tài sản thế chấp.112 

Thứ ba, áp dụng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng có giới hạn cho lĩnh vực bất 

động sản nhằm hạ nhiệt thị trường. Hiện nay tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đang áp 

dụng chung cho toàn bộ lĩnh vực. Hàng năm Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp chỉ 

tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng. Tuy nhiên, việc chỉ tiêu tăng 

trưởng này là chỉ tiêu chung cho toàn bộ lĩnh vực, và không có hạn mức riêng 

cho bất động sản. Nhóm tác giả đề xuất tách riêng ra hạn mức tăng trưởng tín 

dụng riêng cho bất động sản trong chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng riêng cho từng 

ngân hàng và việc này phải được thực hiện thường xuyên theo năm. Vừa qua 

Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chính xác khi khóa cứng tỉ lệ cho vay bất 

động sản không được vượt quá 8% tổng tín dụng chung của ngân hàng.113 

 
112 https://cafef.vn/nui-so-do-the-chap-o-cac-ngan-hang-20220406150905903.chn, truy cập ngày 12/4/2022  
113 https://tuoitre.vn/siet-von-vao-bat-dong-san-than-trong-van-hon-20220402083744876.htm, truy cập ngày 12/4/2022 

https://cafef.vn/nui-so-do-the-chap-o-cac-ngan-hang-20220406150905903.chn
https://tuoitre.vn/siet-von-vao-bat-dong-san-than-trong-van-hon-20220402083744876.htm
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Việc sửa đổi các quy định trên vừa đạt mục tiêu kép kiểm soát dòng vốn 

vào bất động sản, và đồng thời cũng làm chuyển hướng dòng vốn sang các các 

lĩnh vực, ngành nghề, dịch vụ sản xuất kinh doanh thiết yếu.  

2. Sửa đổi luật đất đai, các quy định về đấu giá và các văn bản liên 

quan 

Đối với mục tiêu (ii) sửa đổi luật đất đai, các quy định về đấu giá và các 

văn bản liên quan. Vừa qua Bộ Tài Nguyên Môi trường lấy ý kiến dự thảo quy 

định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP thông qua Dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cụ thể 

một số điểm chính như sau:114 

Về mặt chủ thể: bổ sung điều kiện tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất phải có đủ các điều kiện sau đây:115 

(i) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định 

tại Luật Đất đai; 

(ii) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% 

tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không 

thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta 

trở lên; có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; 

(iii) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

(iv) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp 

đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác. 

(v) Phải nộp tiền đặt trước và có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để 

đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án 

được phê duyệt. 

Trong năm điều kiện trên thì điều kiện (i), (iv) là phù hợp. Các điều kiện 

còn lại chưa phù hợp vì lý do sau: 

Điều kiện (ii), thực tế việc đấu giá đất chưa chắc sẽ được dùng để thực hiện 

 
114 https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/40079/de-xuat-bo-sung-quy-dinh-dau-gia-

quyen-su-dung-dat, truy cập ngày 12/4/2022  
115 Khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/40079/de-xuat-bo-sung-quy-dinh-dau-gia-quyen-su-dung-dat
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/40079/de-xuat-bo-sung-quy-dinh-dau-gia-quyen-su-dung-dat
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dự án, do đó quy định này sẽ không bao quát được hầu hết các trường hợp. 

Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, các dự án hạ tầng, xây dựng…. thì 

chỉ khi nhà đầu tư, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì 

mới xác định được tổng mức đầu tư của dự án. Lưu ý, từng dự án có chất lượng, 

quy mô khác nhau, do đó việc áp dụng tổng mức đầu tư vào ngay thời điểm 

trước khi đấu giá, khi doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc Quyết định phê duyệt dự án là không thực tế, có độ vênh giữa quy định này 

và quy định của Luật Đầu tư. 

Điều kiện (iii), quy định này trùng lặp với quy định tại Khoản 2 Điều 43 

của Luật Đầu tư.116 Mặc khác, lúc này sẽ phát sinh hai hình thức ký quỹ đồng 

thời làm tăng nguồn vốn ban đầu của người tham gia đấu giá. Không chỉ như 

vậy, vào thời điểm đấu giá, dự án chưa được thành hình thì chưa có khái niệm 

“ký quỹ dự án đầu tư.” 

Điều kiện (v), quy định này không phù hợp khi yêu cầu có tài sản bảo đảm 

cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính. Trong trường hợp này người 

tham gia đấu giá đã đặt cọc để tham gia thì không nên yêu cầu thêm điều kiện về 

tài sản bảo đảm. Thực tế nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá cũng không có 

tài sản bảo đảm để thực hiện quy định. Ngoài ra, tổ chức đấu giá cũng không có 

chức năng nhận bảo đảm.117 Các biện pháp bảo đảm theo Bộ luật dân sự hiện 

hành cũng không phù hợp cho hình thức này,118 cũng như việc đăng ký và giải 

phong tài sản bảo đảm là quá khó khăn. 

Đối với cá nhân tham gia đấu giá cũng có điều kiện có tài sản bảo đảm cho 

tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá 

theo phương án được phê duyệt119 cũng sẽ gặp trường hợp tương tự mục (v) nêu 

trên khi tổ chức đấu giá cũng không có chức năng nhận bảo đảm.120 Các biện 

pháp bảo đảm theo Bộ luật dân sự cũng không phù hợp cho hình thức này,121 

cũng như việc đăng ký và giải phong tài sản bảo đảm là quá khó khăn. 

 
116 Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện 

dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư 

thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được 

hoàn trả. 
117 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản 2016 
118 Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 
119 Khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 
120 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản 2016 
121 Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 
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Đối với tài sản bảo đảm có yêu cầu giá trị của tài sản bảo đảm phải lớn hơn 

giá khởi điểm của thửa đất đấu giá, và người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá 

có thể thỏa thuận thay thế tài sản bảo đảm và tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân 

hàng.122 Chúng tôi nghĩ cũng chưa phù hợp vì các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

tham gia đấu giá đa phần là các công ty dự án, công ty đơn lẻ… thì việc yêu cầu 

có tài sản trước vô hình chung đẩy dự án đấu giá về cho nhóm công ty lớn. Hạn 

chế sự cạnh tranh và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, cũng như làm mất đi 

giá trị nguyên bản của đấu giá. Đấu giá là phải càng nhiều người tham gia càng 

tốt. 

Về khoản tiền đặt trước, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định các điểm chính yếu như 

sau: 

a) Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá 

thỏa thuận, nhưng tối thiểu là hai mươi phần trăm (20%) giá khởi điểm 

của tài sản đấu giá. 

b) Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ 

chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tại Việt Nam.     

c) Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ 

chối tham gia đấu giá thì sẽ phải bồi thường cho Nhà nước thêm một 

khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước.  

d) Sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền bồi thường cho Nhà nước 

thì sẽ được nhận lại tài sản thế chấp.  

e) Trường hợp người tham gia đấu giá không nộp tiền bồi thường sẽ bị 

khấu trừ vào tài sản thế chấp. 

Chúng tôi cho rằng quy định tại điểm (iii), (iv), và (v) chưa phù hợp bởi lẽ 

theo quy định pháp luật, nguyên tắc của bồi thường thiệt hại phải là thiệt hại 

thực tế.123 Trong trường hợp này, việc người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền 

đặt trước và từ chối tham gia sẽ bồi thường là không cho Nhà nước thêm một 

khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước là không có căn cứ pháp lý. 

 
122 Khoản 3 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 
123 Điều 584 và 585 của Bộ luật dân sự 2015 
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Trong trường hợp cơ quan nhà nước vẫn quyết định nâng mức bồi thường 

thì nên gom chung vào mục (i) để xem nó như một khoản tiền đặt cọc để tham 

gia đấu giá. Tuy nhiên, khoản tiền đặt cọc 20% cũng đã là quá cao so với thông 

lệ quốc tế, việc nâng mức đặt cọc sẽ càng hạn chế người tham gia, và làm mất 

mục đích ban đầu của việc đấu giá. 

2. Mở rộng hình thức xử phạt bổ sung đối với chủ thể bỏ cọc khi tham 

gia đấu giá 

Đối với mục tiêu (iii) mở rộng hình thức xử phạt bổ sung đối với chủ thể bỏ 

cọc khi tham gia đấu giá. Hiện nay các dự án đầu tư và công ty tham gia đấu giá 

phần lớn đều là các công ty bình phong, các cá nhân quản lý của công ty, mà 

không phải chủ thể thật sự. Do đó đề xuất bổ sung khái niệm phạt đối với 

“người có liên quan” khi vi phạm trong đấu giá. Cụ thể có thể nghiên cứu áp 

dụng khái niệm “người có liên quan” của Luật Doanh nghiệp 2020124 nhưng chỉ 

xem xét giới hạn ở 3 lớp trên và dưới trực tiếp. 

3. Tăng truy thu thuế và áp dụng thuế bất động sản  

Đối với mục tiêu (iv) tăng truy thu thuế và áp dụng thuế bất động sản, cơ 

quan nhà nước cần xây dựng bảng giá chuẩn theo giá thị trường để tránh các 

hành vi khai giá thấp hơn thực tế, cũng như minh bạch trong các giao dịch bất 

động sản. Điều này không chỉ tránh thất thu thuế mà còn tạo nên rào cản vô hình 

ngăn chặn hành vi lướt cọc trong bất động sản. 

Ngoài ra, Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng quy định đánh thuế bất động 

sản đối với nhà, đất không sử dụng để ngăn chặn đầu cơ. Sắc thuế này không 

phải là mới tại Việt Nam, và thực tế đang được triển khai với tên gọi thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Luật Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp 

 
124 Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc 

gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm 

người quản lý của công ty mẹ; 

b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con; 

c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua 

sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty; 

d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên; 

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con 

dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo 

pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 

e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này; 

g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty. 
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2010. Tuy nhiên, quy định thuế suất 0,15% áp dụng cho trường hợp đất sử dụng 

không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định125 là còn thấp, 

không thực tiễn. Ngoài ra, quy định hướng dẫn liên quan cũng không rõ ràng về 

đối tượng áp dụng, hạn mức ở, giá tính thuế… nên chưa có cơ sở áp dụng thực 

tiễn. 

Như vậy, có thể thấy quy định hiện hành về đấu giá bất động sản vẫn còn 

tồn tại nhiều lỗ hổng. Với sự phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật 

khác nhau như là bản chất của pháp luật về đất đai, cần thiết phải có các giải 

pháp mang tính tổng thể để hoàn thiện các quy định của các văn bản pháp luật 

liên quan để khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại này. Bài viết đưa ra các giải 

pháp để thảo luận bao gồm: (i) siết dòng vốn đầu cơ bất động sản bằng quy định 

pháp luật; (ii) sửa đổi luật đất đai, các quy định về đấu giá và các văn bản liên 

quan; (iii) mở rộng hình thức xử phạt bổ sung đối với chủ thể bỏ cọc khi tham 

gia đấu giá; và (iv) tăng truy thu thuế và áp dụng thuế bất động sản, áp dụng giá 

đúng trong chuyển nhượng bất động sản./. 
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125 Khoản 6 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 
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