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1. Khái niệm đô thị biển 

Khái niệm đô thị được mỗi quốc gia định nghĩa 
khác nhau. Về bản chất, đô thị là khu vực tập trung 
dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt 
động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là 
trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa. Đô 
thị biển là đô thị có mối quan hệ tương tác hữu cơ 
với không gian biển, có nền kinh tế gắn với đại 
dương, có lối sống đô thị đặc trưng gắn với nước tạo 
lập không gian văn hoá biển; có môi trường biển tác 
động trực tiếp đến vận hành của đô thị.  

Đô thị biển gồm 3 loại: đô thị ven biển (Coastal 
city), đô thị đảo/quần đảo (Island city) và đô thị 
biển (Ocean‐based city), thường được tổ chức thành 
các chuỗi đô thị và chiếm cứ các mảng không gian 
tương ứng: không gian ven biển, không gian 
đảo/quần đảo và không gian biển. Gắn với không 
gian biển, đảo và vùng ven biển nên các đô thị biển 
có lợi thế về các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phong phú, đa dạng, đặc sắc, đa dụng (multi‐use); về 
vị trí “cửa ngõ” giao thương đường biển, đường bộ, 
đường không; có thế mạnh về phát triển đa ngành, 
đa lĩnh vực kinh tế ven biển, kinh tế đảo và kinh tế 
biển. Vì thế, mỗi đô thị biển trở thành một “cực phát 
triển” chủ công, có tác động lan tỏa, có vai trò kiến 
tạo liên kết vùng trong quá trình phát triển kinh tế 
biển, đồng thời là các trung tâm tích tụ và điều tiết 
dân số biển, đảo... 

Đô thị biển hiện nay được quy hoạch phát triển 
theo mô hình đa chức năng, tập trung vào 4 loại 
chức năng chủ yếu là: đô thị tổng hợp, đô thị hành 
chính, đô thị du lịch và đô thị công nghiệp ‐ cảng. Các 
đô thị biển có sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt là sức hút 
về dân cư dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh và trở 
thành nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tại Việt 
Nam, trong số 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh có 
GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 

2021, thì có 05 đơn vị hành chính cấp tỉnh có biển, 
các tỉnh còn lại đều cận kề với khu vực có biển.  

2. Thực trạng đô thị biển Việt Nam hiện nay 

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, bao gồm 
diện tích vùng lãnh hải thuộc chủ quyền, quyền chủ 
quyền, quyền tài phán rộng trên 1 triệu km2 tạo nên 
lợi thế địa ‐ kinh tế ‐ chính trị đặc biệt quan trọng. 
Tính đến năm 2020, số lượng đô thị có biển từ loại 
IV trở lên gồm 41 đô thị, tập trung ở Đồng bằng sông 
Hồng là 07 đô thị, ở Bắc Trung Bộ ‐ Duyên hải miền 
Trung là 25 đô thị, ở Đông Nam Bộ là 03 đô thị và 
Đồng bằng sông Cửu Long là 06 đô thị. Trong đó có 
03 đô thị biển lớn là Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố 
Hồ Chí Minh hiện được xác định là cực tăng trưởng 
của 03 vùng kinh tế trọng điểm là Đồng bằng sông 
Hồng, Bắc Trung Bộ ‐ Duyên hải miền Trung và Đông 
Nam Bộ. Hiện nay, có trên 50% dân số sống ở 28 
tỉnh, thành phố ven biển và khoảng 50% các đô thị 
lớn của Việt Nam tập trung ở khu vực ven biển và 
trên đảo. 

Nhìn chung, trong quá trình hình thành và phát 
triển, các đô thị biển đã tự khẳng định vị trí, vai trò, 
chức năng, diện mạo của mình. Nhiều đô thị đã phát 
triển nhanh, mạnh và trở thành đô thị động lực phát 
triển kinh tế ‐ xã hội cho từng vùng, miền hoặc quốc 
gia. Đô thị biển Việt Nam bắt đầu phát triển theo 
hướng làm rõ động lực kinh tế của từng đô thị như: 
du lịch, khai thác dầu khí, hàng hải, đánh bắt xa bờ, 
nuôi trồng thuỷ sản… Trong đó, đáng chú ý là các đô 
thị biển của nước ta đều tích cực thu hút đầu tư xây 
dựng và phát triển nhiều khu, điểm du lịch ven biển 
mới và hiện đại, thu hút số lượng lớn khách du lịch 
trong và ngoài nước. Ở hầu hết các địa phương ven 
biển đã phát triển được chuỗi các khu du lịch, khu 
nghỉ dưỡng hiện đại. Nhiều dự án đầu tư khu du lịch 
biển, đảo cao cấp, khu du lịch thể thao, giải trí ven 
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biển có số vốn từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD. 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu của tác giả, các đô thị 

biển đang được nhìn nhận có hình thái như đô thị 
đồng bằng, chưa thể hiện rõ tư duy đô thị biển là hạt 
nhân trung tâm thúc đẩy các ngành kinh tế biển 
phát triển.  Việt Nam vẫn đang vắng bóng những đô 
thị biển đúng nghĩa, có thể phát huy, khai thác tối đa 
những giá trị, lợi thế mà sông nước, biển cả mang 
lại. Thay vào đó, đô thị hướng biển ở nước ta đang 
đối mặt với rất nhiều thách thức cản trở quá trình 
phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu gia tăng. Theo cảnh báo của Hội nghị thượng 
đỉnh toàn cầu về phát triển bền vững tại Rio De 
Janeiro (Brazil), dải ven bờ biển của nhiều quốc gia, 
trong đó có Việt Nam được đặt trong nguy cơ bị 
nhấn chìm trong vài chục năm tới. Tại báo cáo “Tăng 
cường khả năng chống chịu khu vực ven biển: Phát 
triển khu vực ven biển Việt Nam ‐ Cơ hội và rủi ro 
thiên tai” công bố vào tháng 10/2020, Ngân hàng 
Thế giới cũng chỉ ra, dù có tiến bộ đáng kể, nhưng 
các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai hiện tại của 
Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, có tới 
11,8 triệu cư dân ven biển đang gặp rủi ro cao do lũ 
lớn và 35% khu dân cư đang nằm trong vùng hay bị 
sạt lở; mỗi năm, kinh tế bị thiệt hại 852 triệu USD 
(chiếm 0,5% GDP) và 316.000 việc làm do lũ sông 
và lũ ven biển... Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam 
cũng đưa ra dự báo, cuối thế kỷ 21, khoảng 300 đô 
thị vùng duyên hải sẽ chịu ảnh hưởng, trong đó, hơn 
100 đô thị sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng gây xói lở, nhiễm mặn, ngập 
lụt ở các xã, phường ven biển. Khu vực dễ bị tổn 
thương nhất gồm vùng ven biển Sơn Trà, Liên Chiểu, 
Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hòa Vang, Cẩm Lệ, Hải 
Châu của TP Đà Nẵng; Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, Nhơn Hội, Ghềnh Ráng, Hải Cảng... và một số 
vùng khác thuộc trung tâm TP. Quy Nhơn (Bình 
Định). Còn tại Cần Thơ, một số vùng sẽ bị ngập lụt và 
nhiễm mặn gồm Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, quận Ô Môn, 
quận Ninh Kiều, Cái Răng. Không chỉ có vậy, biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng còn gây ra tình trạng xói 
lở, nhiễm mặn, ngập lụt do triều cường ở các xã, 
phường ven biển. 

Thực tế cho thấy, các đô thị biển chưa thực sự trở 
thành trung tâm phát triển kinh tế vùng và khu vực; 
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát 
triển đô thị biển với các loại quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế ‐ xã hội, quy hoạch phát triển du lịch, 
quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch bảo vệ môi 
trường với quy hoạch đô thị; kết cấu hạ tầng đô thị 
biển chưa thực sự đồng bộ, thiếu cơ sở hạ tầng lớn, 
hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh để trở 
thành các trung tâm kinh tế biển; các đô thị du lịch 
biển còn thiếu sự kết nối cảnh quan và các điều kiện 

cần thiết để phát triển du lịch. 
Vùng ven biển là vùng có cơ hội phát triển kinh tế 

rất lớn do không gian biển rộng lớn và giàu tài 
nguyên. Nhiều ngành kinh tế biển như hàng hải, du 
lịch, giao thương quốc tế, ngư nghiệp, khai thác tài 
nguyên, sản xuất năng lượng tái tạo từ biển đã và 
đang mang lại nguồn thu cho nền kinh tế. Tuy nhiên, 
hiện nay, phần lớn các đô thị có biển, không gian dải 
ven biển luôn được ưu tiên quy hoạch cho mục đích 
phát triển các công trình dịch vụ du lịch. Dù mang lại 
hiệu quả kinh tế nhưng đã làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến phát triển đô thị bền vững, bởi các công 
trình này đã chiếm gần như toàn bộ mặt tiền hướng 
ra biển, thiếu thân thiện với tự nhiên và môi trường. 
Bên cạnh đó, việc quy hoạch trên đã khiến hệ thống 
cây xanh chống gió cát và bảo vệ đô thị trước gió bão 
bị đốn hạ, không gian nghề biển của cộng đồng bi ̣
thu hẹp, thậm chí mất đi ở hầu hết các đô thị du lịch 
biển. 

Đáng chú ý là, khái niệm về đô thị biển chưa được 
định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật. 
Việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị bắt 
đầu từ năm 1991 khi Quyết định số 32‐HĐBT của 
Hội đồng Bộ trưởng ra đời. Trải qua hơn 30 năm 
khai niệm về đô thị đặc thù mới dừng lại ở việc quy 
định tiêu chí đối với đô thị ở miền núi, vùng cao, có 
đường biên giới quốc gia (loại III, IV, V) và đô thị ở 
hải đảo (Điều 9 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH 
về Phân loại đô thị) chưa có định nghĩa, tiêu chí cho 
đô thị biển và nhiều đô thị chuyên ngành khác, mặc 
dù trong nhiều văn bản của Đảng, nhà nước đã nhắc 
tới việc xây dựng và phát triển đô thị biển. Điều này 
dẫn đến các lúng túng trong việc triển khai từ khâu 
quy hoạch đô thị biển, xác định chức năng cho đô thị 
biển, vị trí vai trò cho từng đô thị, chuỗi đô thị ven 
biển, quy định quy mô, hình thái phát triển của đô 
thị biển. Đây là một trong các nguyên nhân chính 
dẫn tới việc phát triển đô thị biển thiếu kiểm soát, 
lãng phí nguồn lực, thiếu tính bền vững. 

3. Giải pháp phát triển các đô thị biển Việt Nam 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác 
định mục tiêu đến năm 2030 kinh tế thuần biển 
đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 
tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65‐70% GDP cả 
nước; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, 
thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần bình quân cả 
nước… Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia 
biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an 
ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào 
nền kinh tế đất nước kết hợp với mục tiêu xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Cụ 
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thể, phải phát triển các chuỗi đô thị biển gắn với 
thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp phù 
hợp để thúc đẩy phát triển các đô thị biển, cụ thể 
như sau: 

Thứ nhất, để hệ thống đô thị biển nước ta phát 
triển xứng tầm và bền vững, triển khai hiệu quả 
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cần 
phải tổ chức lại không gian kinh tế biển bao gồm 
kinh tế ven biển, kinh tế đảo và kinh tế thuần biển, 
trong đó có việc xác định không gian đô thị biển. Cụ 
thể, cần xem xét, cân nhắc và chú ý xử lý nhiều vấn 
đề như: công nhận và sử dụng khôn khéo các giá trị 
của cảnh quan thiên nhiên và các hệ sinh thái biển, 
đảo như là nguồn “vốn phát triển” dài hạn; thiết kế 
và lựa chọn các mẫu hình kiến trúc đô thị xanh, thân 
thiện với tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
phù hợp văn hóa bản địa. 

Xác định mô hình đô thị biển như là một “hệ sinh 
thái đô thị biển” đa chiều, đa phương diện, đa dạng 
và đa dụng. Nó có đầy đủ chức năng và cấu trúc của 
một phức hệ sinh thái tự nhiên lẫn nhân sinh. Mô 
hình đô thị ven biển, đô thị đảo hay đô thị trên biển 
vừa phải hiện đại, vừa dân tộc; bảo đảm an ninh, an 
toàn và an sinh và vừa có tính đặc thù vùng miền. 

Thứ hai, cần điều chỉnh các văn bản pháp luật, bổ 
sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch 
xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực 
ven biển. Quy hoạch phải bảo đảm lợi ích hài hòa 
của người dân tại khu vực đó, cũng như lợi ích của 
nhà đầu tư và nhà nước. Ngoài ra, cần thiết phải có 
sự điều chỉnh các văn bản pháp luật, bổ sung các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng, đáp 
ứng yêu cầu phát triển của khu vực ven biển. 

Quy hoạch và quản lý các đô thị biển cũng cần 
gắn với rủi ro từ thiên nhiên, giảm phát thải môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản trị đô 
thị dựa trên công khai thông tin, có sự tham gia của 
người dân và chính quyền thực hiện trách nhiệm 
giải trình. Các quyết định quản lý không đi ngược 
quy luật tự nhiên và tăng cường sức chống chịu 
trước tác động của thiên nhiên. 

Bên cạnh đó, cần phân loại dự án ưu tiên đầu tư 
xây dựng và có giải pháp cụ thể đối với từng nhóm 
dự án nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng có hiệu 
quả, tránh lãng phí đất đai, bảo vệ môi trường và 
ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng. 

Sớm đưa khái niệm về đô thị biển vào quy định 
của pháp luật như là định nghĩa về đô thị đặc thù. Từ 
đó, hình thành mô hình phát triển đô thị biển bền 
vững trên cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện tự 

nhiên, xã hội, quá trình phát triển của các đô thị ven 
biển hiện nay. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí, tiêu 
chuẩn cho đô thị biển trong phân loại đô thị tạo 
thuận lợi cho việc xác định vị trí, vai trò chức năng 
của đô thị biển, nhất là các đô thị biển được xác định 
trở thành đô thị động lực, bổ sung nội dung quy 
hoạch hệ thống đô thị biển vào quy hoạch tổng thể 
quốc gia. 

Thứ ba, các đô thị biển cần định hình ngành kinh 
tế biển nào thế mạnh, trong số các ngành hàng hải, 
khai thác khoáng sản biển, công nghiệp biển, đánh 
bắt hải sản, nuôi trồng hải sản, du lịch... Sau khi các 
ngành kinh tế biển được lựa chọn, việc tiếp theo là 
lựa chọn các ngành kinh tế trên bờ sao cho kết nối 
được với các ngành kinh tế biển đã lựa chọn thành 
chuỗi giá trị sản xuất – dịch vụ. Chuỗi giá trị này tạo 
được vòng kinh tế tuần hoàn sẽ trở thành chuỗi giá 
trị xanh, không phát thải ô nhiễm./. 
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1. Mở đầu 

Marketing Online là hình thức quảng bá, tiếp thị 
các sản phẩm, dịch vụ một cách trực tuyến bao gồm: 
Truyền thông trực tuyến (website, forum, blog…), 
Quảng cáo di động ( SMS & Mobile marketing) và 
quảng cáo email: Gửi quảng cáo, bản tin, giới thiệu  
doanh nghiệp qua email. Bài báo tập trung phân tích 
đánh giá hoạt động Marketing Online của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó tìm ra những điểm mạnh 
và hạn chế để có thể thay đổi sao cho phù hợp với 
thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. 

2. Kinh doanh với marketing trực tuyến 

2.1. Lý do lựa chọn Marketing Online 
Tính tương tác cao: Tạo được phản ứng 2 chiều 

giữa nhà tiếp thị và thị trường, giúp người làm tiếp 
thị hiểu và xử lý nhanh phản ứng của thị trường. 
Hiệu quả cao vì lan tỏa nhanh, tiết kiệm chi phí, sản 
phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp có thể được tiếp thị 
24/24 trong ngày. 

Xác định rõ được phân khúc Khách hàng(KH): 
Mỗi công cụ sẽ áp dụng cho một phân khúc KH khác 
nhau, phù hợp với đặc tính của mỗi KH. Sự tích hợp 
công nghệ số hội tụ giúp chúng ta có nhiều lựa chọn 
hơn như cùng lúc có thể tác động đến KH bằng 
email, web, điện thoại, SMS… 

Trong quá trình xây dựng và phát triển thương 
hiệu của mỗi doanh nghiệp, bên cạnh những 
phương tiện quảng cáo truyền thống như Tivi, báo, 
tạp chí, Internet đóng vai trò quan trọng và là một 
phương tiện hiệu quả, tiết kiệm trong việc xây dựng 
nhận thức của người tiêu dùng đối với một thương 
hiệu.  Người làm marketing có thể sử dụng tất cả 
những ứng dụng của trang web, nhằm quảng cáo, 
tăng cường quan hệ với công chúng, xây dựng 
những cộng đồng trên mạng để tạo những ấn tượng 
tốt cho thương hiệu. 

2.2. Các công cụ cơ bản của Marketing Online 
Website – Trang thông tin điện tử: Là tập hợp 

một hay nhiều trang web bao gồm các văn bản, hình 

ảnh, video, ... Website đóng vai trò như một ”show‐
room” trên mạng internet, nơi trưng bày và giới 
thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp (hay giới 
thiệu bất kì các thông tin khác) cho mọi khách hàng 
trên toàn thế giới. 

Article marketing ‐ Tiếp thị qua các bài viết: Là 
hình thức tiếp thị qua bài viết, nghĩa là viết bài giới 
thiệu sản phẩm cần bán tới khách hàng, bài viết 
càng sâu sắc thì càng thu hút được nhiều khách 
hàng. Tiếp thị qua các bài viết đang được sử dụng 
rộng rãi trên toàn thế giới 

Email Marketing ‐ Tiếp thị qua thư điện tử: Là 
hình thức sử dụng thư điện tử làm phương tiện 
truyền thông tin tới đối tượng đã đăng ký hay gián 
tiếp liên quan, cho phép người nhận có quyền từ 
chối hoặc không tiếp tục nhận thư nữa. 

SEM (Search Engine Marketing) – Quảng cáo trên 
công cụ tiềm kiếm: Là sự tổng hợp của nhiều 
phương pháp tiếp thị trên Internet, nhằm mục đích 
giúp cho trang web đứng ở vị trí như mong muốn 
trong kết quả trên mạng Internet tìm kiếm. Thành 
Phần Của SEM gồm: SEO( Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm 
Kiếm), PPC (Trả tiền cho cú nhấp chuột), SMO( Tối 
ưu hóa các mạng xã hội), VSM (Marketing thông qua 
kết quả search video). 

SEO( Search Engine Optimization)– Tối Ưu Hóa 
Công Cụ Tìm Kiếm: Là phương pháp làm tăng thứ 
hạng của web thông qua cách xây dựng cấu trúc 
trang web, cách biên tập và đưa nội dung vào trang 
web, sự chặt chẽ, kết nối với nhau giữa các trang 
trong trang web của (liên kết). SEO gồm ba loại: SEO 
mũ đen, SEO mũ trắng và SEO mũ xám. 

Social Media marketing – Tiếp thị trên mạng xã 
hội: Là hình thức marketing được thực hiện thông 
qua phương tiện truyền thông mạng xã hội. Social 
media marketing là hình thức marketing hoàn toàn 
miễn phí, mang lại hiệu quả cao và bất cứ ai cũng có 
thể làm được trên các mạng xã hội, diễn đàn, blog… 

Blog Marketing: Theo quan điểm của Giải pháp 
số: “Blog là hình thức tiếp thị, quảng cáo, xuất bản 

Đẩy mạnh kinh doanh với marketing trực tuyến

Nguyễn Thu Hằng 
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng internet và các phương tiện điện tử cho các hoạt 
động marketing. Điều này đã mở ra một thời kì phát triển mới của marketing, thời kì tiếp thị trực tuyến ‐ 
Marketing online. Kể từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế Thế Giới WTO thì ngành công nghiệp này 
càng được chú trọng mạnh. Tạo ra lợi thế mạnh mẽ cho ngành bán lẻ phát triển. Với mong muốn xây dựng 
một chiến lược marketing online hoàn thiện và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tác giả đã đề 
xuất bài báo đẩy mạnh kinh doanh với Marketing trực tuyến. 
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nội dung online cho thương hiệu, sản phẩm, 
Website, sự kiện… thông qua công cụ Blog.”. Blog 
marketing được nhận biết dưới một số hình thức: 
Quảng cáo (banner, text link), bài viết PR, bài viết 
đánh giá (review). 

Mobile Marketing: Là cách tiếp thị quảng cáo sản 
phẩm, dịch vụ…qua các thiết bị di động như điện 
thoại, smarphone, tablets, máy tính bảng mà các nhà 
quảng cáo muốn nhắm đến khách hàng. 

3. Đề xuất giải pháp 

3.1. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động 
Marketing Online của các công ty, doanh nghiệp 

Yếu tố dân số, lực lượng lao động: Quy mô và tốc 
độ tăng trưởng dân số, sự phân bố dân cư và nguồn 
nhân lực, chất lượng đời sống, trình độ nguồn nhân 
lực,…ảnh hưởng đến hoạt marketing online của 
doanh nghiệp. 

Yếu tố kinh tế: Chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh 
doanh ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động 
Marketing Online. Tình hình kinh tế trong nước và 
quốc tế bất ổn ảnh hưởng trực tiếp đến các chính 
sách kinh doanh của doanh nghiệp. 

Yếu tố chính trị ‐ pháp luật: Các quy định, chính 
sách và cơ chế của nhà nước về hoạt động thương 
mại điện tử, tính pháp lý bảo vệ quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm cá nhân khi thực hiện hoạt động mar‐
keting online. 

Yếu tố văn hóa – Xã hội: Ngôn ngữ, thói quen, 
phong cách tiêu dùng, lối sống, phong tục tập quán, 
sự thay đổi quan điểm... tạo nên một hệ thống ảnh 
hưởng đến các hoạt động marketing online. 

Yếu tố khoa học kỹ thuật: Với sự phát triển nhanh 
chóng của internet và các thiết bị điện tử như: Điện 
thoại thông minh, máy tính bảng….tác động mạnh 
mẽ đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
đặc biệt là hoạt động marketing online.  

Nhà cung cấp: Là người cung cấp ra các yếu tố 
đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Đó sẽ là tiền đề tốt cho hoạt động 
Marketing Online diễn ra hiệu quả. Chính vì vậy mà 
việc lựa chọn nhà cung cấp là rất quan trọng. 

Đối thủ cạnh trạnh: Quyết định tính chất mức độ 
tranh đua hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành. 
Hiểu rõ tình hoạt động, chiến lược marketing của 
đối thủ giúp doanh nghiệp đoán biết và điều chỉnh 
phù hợp các hoạt động marketing online của công 
ty, qua đó nâng cao vị thế trên thị trường. 

3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển 
Định hướng: Tiếp tục đầu tư, phát triển các mặt 

hàng đã và đang kinh doanh với khách hàng. Duy trì, 
phát triển công tác chăm sóc khách hàng cũ, tìm 
kiếm thêm những khách hàng mới, mở rộng dần quy 
mô của công ty. 

Mở rộng nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu 
vào, chủ động nguồn hàng xuất khẩu. Phát triển và 
hoàn thiện hệ thống marketing, xây dựng tên tuổi, vị 
thế công ty ngày càng lớn mạnh trên thị trường 
trong nước và nước ngoài. 

Nâng cao và ổn định chất lượng nguồn hàng đầu 
vào của công ty một cách có hiệu quả hơn nhằm đáp 
ứng kịp thời nhu cầu khách hàng ngày càng tăng.  

Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho công nhân viên. Thường xuyên huấn luyện thêm 
về nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên định kỳ.  

Mở rộng phát triển thêm một số ngành nghề phù 
hợp với đặc thù công ty, công tác xã hội tiếp tục giữ 
vững, tăng cường công tác quản lý, đề ra các phương 
thức kinh doanh phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro. 

Mục tiêu: Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Tiến hành xây dựng và triển khai các chiến 
lược hỗ trợ, xúc tiến sản phẩm. giữ vững và phát 
triển thị phần của doanh nghiệp. Tăng số lượng 
khách hàng mỗi năm lên 15%/ năm. Trong vòng 5 
năm tới phát triển hệ thống đại lý phân phối, phát 
triển Service Center tại khu vực phía Bắc, Trung. 

3.3. Giải pháp 
Giải pháp về thị trường và mạng lưới bán hàng 

của công ty: 
Mục tiêu của công tác nghiên cứu thị trường là 

tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ sản phẩm, xác định nhu 
cầu tiêu dùng của khách hàng qua đó công ty có thể 
đưa ra các chính sách và chiến lược cụ thể cho từng 
khu vực thị trường mục tiêu của Công ty. Nhờ đó 
tăng sản lượng bán ra, tăng doanh thu và lợi nhuận 
đồng thời đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một 
cách nhanh chóng, kịp thời với chi phí thấp nhất. 

Dựa vào các thông tin về thị trường thu thập 
được, Ban lãnh đạo Công ty đề ra các giải pháp thích 
hợp trong công tác mở rộng thị trường, đẩy mạnh 
tiêu thụ sản phẩm của công ty. 

Mặt khác công tác nghiên cứu thị trường giúp cho 
công ty hiểu rõ hoạt động kinh doanh của các đối thủ 
cạnh tranh, nắm được những thay đổi có thể có của 
môi trường kinh doanh, từ đó ban lãnh đạo có những 
ứng xử phù hợp trong từng tình huống cụ thể. 

Để công tác nghiên cứu thị trường phát huy tốt 
vai trò, công ty cần phải xây dựng hệ thống thông tin 
đầy đủ, chính xác kịp thời. Hệ thống thông tin nội bộ 
phải lưu giữ thông tin đầy đủ, chính xác khoa học. 

Công ty cần thu thập thông tin từ các đối thủ 
cạnh tranh, từ khách hàng cũng như các phương 
tiện truyền thông. Các thông tin này sẽ giúp cho 
công ty xác định điểm mạnh, điểm yếu của mình 
cũng như của các đối thủ cạnh tranh tạo điều kiện 
cho nhà quản trị đưa ra quyết định một cách đúng 
đắn và kịp thời. 

Đẩy mạnh hoạt động điều tra và mở rộng thị 
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trường mới: 
Để đẩy mạnh được hoạt động bán hàng của công 

ty đạt được hiệu quả mong muốn, bên cạnh việc 
đảm bảo ổn định cho thị trường truyền thống vốn có 
thì tất yếu phải coi trọng công tác điều tra, mở rộng 
thị trường mới. 

Như chúng ta đã biết, khâu điều tra, nghiên cứu 
thị trường đóng vai trị quan trọng trong việc tung 
sản phẩm ra thị trường. Để biết được sản phẩm của 
mình có đáp ứng được nhu cầu thị trường hay 
không thì mọi doanh nghiệp từ sản xuất đến phân 
phối đều phải tiến hành phân tích, điều tra, nghiên 
cứu thị trường. Ngoài việc nghiên cứu về nhu cầu 
chất lượng, số lượng, mẫu mã ở thị trường truyền 
thống, công ty muốn mở rộng thị trường thì phải 
nghiên cứu thị trường mới. Những thị trường tiềm 
năng trong tương lai. 

Để phân tích một sản phẩm trên thị trường thì 
cần nghiên cứu 4 bộ phận cơ bản sau: 

Thị trường hiện tại của các đối thủ cạnh tranh: Đây 
là việc tập hợp những khách hàng có nhu cầu mua và 
tiêu dùng một loại sản phẩm nào đó do các đối thủ 
cạnh tranh sản xuất và họ có khả năng thanh toán. 

Thị trường hiện tại của công ty: Đây chính là việc 
tập hợp những khách hàng có nhu cầu mua và tiêu 
thụ một loại sản phẩm do công ty sản xuất và họ có 
khả năng thanh toán. 

Thị trường của những người tiêu dùng không 
tương đối: Đó là việc nghiên cứu nhu cầu và tiêu 
dùng sản phẩm, có khả năng thanh toán nhưng lại 
không biết có nơi nào bán sản phẩm đó. 

Thị trường của những người không tiêu dùng 
tuyệt đối: Đây là việc nghiên cứu những người có 
nhu cầu mua và tiêu dùng sản phẩm thậm chí có khả 
năng thanh toán nhưng do một lý do bất kỳ nào đó 
trước mắt mà họ chưa thể tiêu dùng loại sản phẩm 
đó được. 

Một hoạt động khác cũng có ảnh hưởng đến hoạt 
động tiêu thụ sản phẩm của Công ty là việc tổ chức 
hội nghị khách hàng. Hội nghị khách hàng phải có 
mặt những bạn hàng lớn và quan trọng. Trong hội 
nghị khách hàng, công ty phải có các nội dung gợi ý 
để khách hàng nói về ưu và nhược điểm của sản 
phẩm, những vướng mắc trong mua bán, những 
thiếu sót trong quan hệ mua bán của công ty, yêu 
cầu họ về sản phẩm và nhu cầu trong thời gian tới: 
Cũng như trong hội nghị này công ty công bố các dự 
án và chính sách của mình. 

Bên cạnh đó, để mở rộng và phát triển thị trường 
trong nước công ty cần hướng tới khai thác một 
cách có hiệu quả hơn khu vực thị trường nông thôn 
và miền núi, bởi vì khu vực thành thị đang bị thu 
hẹp dần do đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu 
dùng về chất lượng, hình thức, mẫu mã ... và do sự 
cạnh tranh gay gắt của đối thủ lớn. 

Hoàn thiện hoạt động Social Marketing 
(Facebook Maketing) cho công ty: 

Cơ sở hình thành giải pháp: Facebook Marketing 
là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp 
doanh nghiệp tạo lòng tin và tăng khả năng nhận 
diện thương hiệu của khách hàng dành cho doanh 
nghiệp. Ngoài ra, facebook marketing còn thực hiện 
các hoạt động chào hàng của doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, công ty chỉ mới áp dụng hình thức này để 
quảng cáo thông tin và chăm sóc khách hàng. Do đó, 
Công ty, doanh nghiệp cần bổ sung các mẫu thư 
chào hàng để hoàn thiện hoạt động này. 

Mục đích của giải pháp: Hoàn thiện hoạt động 
facebook marketing của công ty. Hỗ  trợ phòng kinh 
doanh chào bán sản phẩm. 

Điều kiện thực hiện giải pháp: Tạo trang fan‐
npage với tên nổi bật, và thực hiện các chiến dịch 
quảng cáo trên nền tảng Facebook. 

Các bước thực hiện: Công ty thực hiện chụp ảnh 
sản phẩm, thiết kế hình ảnh, xây dựng nội dung con‐
tent và thiết lâp, hoàn thiện trang facebook của 
mình. Tạo chiến dịch và đặt tên cho quảng cáo. 

Kết quả đạt được từ giải pháp: Thu hút khách 
hàng tiềm năng, gia tăng sự thành công trong việc 
thuyết phục khách hàng mua hàng tại công ty, từ đó 
giúp doanh thu được nâng cao. 

Lưu ý khi triển khai Marketing cho SME: 
Hiểu rõ và đo lường kết quả thường xuyên. Hiểu 

rõ các chỉ số và đo lường kết quả thường xuyên là 
việc làm cần thiết khi triển khai marketing nếu 
doanh nghiệp không muốn lãng phí tiền bạc của 
mình. Việc đánh giá sẽ giúp bạn biết được mình đã 
làm được gì, kết quả đạt bao nhiêu so với mục tiêu…
Từ đó có những điều chỉnh để hoàn thành chỉ tiêu. 
Đồng thời qua theo dõi, đo lường các chỉ số, bạn 
cũng có thể nhận ra những điểm cần khắc phục, thay 
đổi để hoạt động Marketing hiệu quả hơn. 

Giải pháp Marketing thuê ngoài: Lời khuyên cho 
những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đội ngũ 
Marketing chuyên nghiệp nên tìm đến giải pháp 
Marketing thuê ngoài. Cách làm này sẽ giúp doanh 
nghiệp giảm thiểu chi phí thuê nhân sự, đào tạo. 
Hơn nữa, đội ngũ Marketing thuê ngoài có rất nhiều 
bên dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra chiến 
lược tốt nhất, đạt được KPI mong muốn./. 
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1. Mở đầu 

Các lý thuyết kinh tế học đã chỉ ra các nhân tố tác 
động đến mức độ phát triển kinh tế mạnh mẽ của 
các quốc gia. Theo đó, để đạt được mức tăng trưởng 
ổn định các quốc gia cần đáp ứng rất nhiều điều 
kiện, trong đó có chất lượng thể chế. Thể chế được 
hiểu là cái khung mà con người phải tuân theo khi 
tương tác với nhau, được cấu thành bởi ba yếu tố: 
những chuẩn mực không chính thức như truyền 
thống, tập quán, dư luận xã hội; những quy tắc chính 
thức như hiến pháp, luật, toàn án và những chế tài 
cưỡng chế nhằm bảo đảm việc thực hiện theo đúng 
nguyên tắc. 

Thể chế có vai trò quan trọng đối với phát triển 
kinh tế‐ xã hội của một quốc gia, đồng thời thể chế 
là một yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến “chất 
lượng” môi trường kinh doanh và hiệu quả hoạt 
động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Vai trò 
của thể chế đối với phát triển kinh tế thể hiện ở hai 
khía cạnh: một là thể chế hỗ trợ thị trường mở rộng 
và gia tăng hiệu quả các hoạt động của các chủ thể 
trong nền kinh tế và hai là thể chế tác động hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo đói. 

Do đó, việc nhìn nhận, đánh giá chất lượng thể 
chế rất quan trọng đối với chính phủ ở mỗi quốc gia. 
Do vậy, bài viết này nhằm tổng lược cơ sở lý thuyết 
về thể chế và đánh giá thực trạng chất lượng thể chế 
ở các nước ASEAN trong giai đoạn gần đây nhằm 
đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thể chế. 

2. Khái niệm 

Một trong những định nghĩa đầu tiên về thể chế 
là do Thorstein Veblen đưa ra vào năm 1912. Theo 
đó, Thorstein (1912) cho rằng thể chế là các quy tắc 
xác định hành vi hay tính quy chuẩn của hành vi 
trong những tình huống cụ thể, được các thành viên 
của nhóm xã hội chấp nhận và tuân thủ các quy tắc 
đó. Rutherford (2001) cho rằng thể chế không chỉ 
đơn thuần là các ràng buộc hành động của cá nhân, 

mà còn bao gồm cách tư duy và hành vi nói chung; 
bản chất của sự thay đổi thể chế có tính kế thừa và 
phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ.  

North (1990) được xem là người tiên phong 
trong việc đưa ra khái niệm về thể chế rõ ràng và cụ 
thể. Theo đó, thể chế là những luật lệ của cuộc chơi 
trong xã hội (the rules of the game in a society). 
Theo định nghĩa này, thể chế có ba đặc điểm: thứ 
nhất, thể chế do con người tạo ra, điều này tương 
phản với những yếu tố khác nằm ngoài sự kiểm soát 
của con người; thứ hai, thể chế là quy tắc của trò 
chơi mà từ đó tạo nên các ràng buộc tác động đến 
hành vi con người và thứ ba là hiệu quả cơ bản của 
thể chế là thông qua các ràng buộc tác động lên 
hành vi từ đó tạo ra cấu trúc động cơ (incentives 
structure) và hành động của con người. North 
(1990) nhấn mạnh vai trò cốt yếu của thể chế là tính 
bất trắc trong một xã hội bằng cách đưa ra một cấu 
trúc hoạt động thường ngày. Theo đó, cùng ở một 
giao dịch nhưng được triển khai ở những nơi khác 
nhau thường phải theo các nguyên tắc và luật lệ 
khác nhau. Do vậy, thể chế sẽ giới hạn và xác định 
tập hợp những lựa chọn các cá nhân, cũng như hạn 
chế những hành vi sai trái tham nhũng. 

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 
2010 (WEF), thể chế được xem là việc tạo ra các 
khuôn khổ trật tự, giới hạn và định vị cơ chế thực thi 
các quan hệ của con người; là sự đồng thuận chung 
của con người trong việc xác lập những quy tắc, 
khuôn khổ trật tự, những chuẩn mực và các ràng 
buộc được cộng đồng xã hội chia sẻ và đồng thuận. 
Acemoglu, Johnson, và Robinson (2012) mở rộng 
khái niệm thể chế trong việc thể hiện quyền lực và 
khả năng điều hành của nhà nước nhằm kiểm soát 
các hành vi xấu như tham nhũng với mục đích tăng 
trưởng kinh tế và quản lý xã hội tốt hơn. Thể chế 
được phân biệt thành thể chế kinh tế và thể chế 
chính trị và chúng có mối quan hệ sâu sắc, chặt chẽ 
với nhau. Kasper và Streit (1999) định nghĩa thể chế 
là những quy tắc ràng buộc hành vi của từng cá 

Thể chế ở các nước ASEAN:  
nhìn nhận ở góc độ lý thuyết

Nguyễn Đặng Hải Yến 
Trường Đại học Ngân hàng 

Thể chế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bằng phương pháp tổng 
hợp, bài viết trình bày khái quát cơ sở lý thuyết về thể chế bao gồm: các khái niệm và phương pháp đo 
lường. Tiếp đó, nghiên cứu sử dụng 6 chỉ số trong bộ chỉ số quản trị công toàn cầu, bài viết đánh giá thực 
trạng chất lượng thể chế của của các nước trong ASEAN, trong giai đoạn 2010 – 2020. Từ thực trạng đó, bài 
viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể chế ở Việt Nam nhằm phát triển nền kinh tế 
trong thời gian tới.
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nhân (vốn mang tính cơ hội chủ nghĩa và thất 
thường, không nhất quán), từ đó dễ dàng dự đoán 
hành vi của con người và góp phần đẩy nhanh sự 
phân công lao động, tạo ra hàng hóa vật chất. Thể 
chế chỉ phát huy tác dụng khi và chỉ khi có những 
chế tài đi kèm để xử lý những vi phạm.  

Như vậy, dù có những khác biệt nhất định trong 
khái niệm song nhìn chung các quan điểm về thể chế 
bao hàm ba khía cạnh cơ bản nhất là “luật chơi” 
(chính thức và phi chính thức), “cách chơi” (cơ chế, 
chế tài thực thi), “người chơi” (con người, tổ chức 
gắn với hành vi). 

Trong hệ thống kinh tế thị trường, thể chế có vai 
trò quan trọng là giảm thiểu chi phí giao dịch của 
nền kinh tế. Môi trường thể chế chất lượng cao giúp 
giảm thiểu chi phí giao dịch, khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào công nghệ, người dân đầu tư vào 
vốn, nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế, nhờ đó đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền 
vững. Còn ngược lại, môi trường thể chế chất lượng 
thấp làm giảm năng lực cạnh tranh, không chỉ kìm 
hãm mà còn gây bất ổn cho tăng trưởng kinh tế.  

3. Đo lường 

Hiện nay, có nhiều chỉ số được dùng để phân tích, 
đánh giá chất lượng thể chế của các quốc gia cụ thể 
như sau:   

‐ Chỉ số quản trị toàn cầu (WGI): báo cáo các chỉ 
số quản trị tổng hợp và riêng lẻ cho 200 quốc gia từ 
năm 1996 trở lại đây. Quản trị bao gồm quá trình 
các chính phủ lựa chọn, giám sát và thay thế; năng 
lực của chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện 
hiệu quả các chính sách và sự tôn trọng của công 
dân. Thể chế chi phối tương tác giữa các chủ thể 
trong kinh tế và xã hội, làm cho tương tác này được 
thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Bộ chỉ số quản 
trị được xây dựng bởi (Kaufmann, Kraay, & Zoido‐
Lobatón, 1999), gồm 6 khía cạnh: Tiếng nói và trách 
nhiệm giải trình, Ổn định chính trị và không có bạo 
lực, Hiệu quả của chính phủ, Chất lượng các quy 
định, Nhà nước pháp quyền, Kiểm soát tham nhũng: 
đo lường cảm nhận về mức độ trừng phạt, chế tài 
của hệ thống pháp luật đối với các hành vi tham 
nhũng khác nhau. 

‐ Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI):là báo cáo 
thường niên do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 
thực hiện, xuất bản lần đầu vào năm 1979. Từ năm 
2005, diễn đàn sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh 
toàn cầu (GCI) như một công cụ để đo lường các yếu 
tố kinh tế vi mô và vĩ mô ảnh hưởng tới năng lực 
cạnh tranh quốc gia. GCI dựa trên 12 chỉ số thành 
phần chia thành 4 nhóm:  môi trường kinh doanh, 
nhân lực, thị trường và hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo, với mỗi thành phần đại diện cho một yếu tố 
quyết định của khả năng cạnh tranh. Điểm và xếp 

hạng đối với mỗi chỉ số thành phần dựa trên điểm 
của các chỉ số con, theo thang điểm từ 1‐7, trong đó 
1 là kém nhất và 7 là tốt nhất. 

‐ Chỉ số tự do kinh tế (IEF): đo lường chính sách 
tự do kinh doanh ở các quốc gia trên thế giới. IEF 
đánh giá 10 yếu tố cơ bản của mỗi nền kinh tế, được 
công bố thường niên bởi tạp chí The Wall Street 
Journal và Quỹ Di sản (The Heritage Foundation). 
Thước đo Heritage Foundation của tạp chí The Wall 
Street Journal, được công bố, và cập nhật hàng năm. 
Chỉ số này tập trung vào bốn khía cạnh (10 yếu tố) 
quan trọng của môi trường kinh tế: quy định pháp 
luật (quyền tư hữu, tự do không bị tham nhũng), vai 
trò hạn chế của chính quyền (tự do tài khóa, độ lớn 
của nhà nước); chất lượng quản lý (tự do kinh 
doanh, tự do lao động, tự do tiền tệ) và sự mở cửa 
thị trường (tự do thương mại, tự do đầu tư, tự do tài 
chính). 

‐   Chỉ số thuận lợi kinh doanh (EBDI): là chỉ số 
được đề ra bởi ngân hàng thế giới. Thứ hạng cao chỉ 
ra rằng các quy tắc cho kinh doanh tốt hơn, đơn giản 
hơn và bảo vệ quyền sở hữu mạnh hơn. Chỉ số này 
gồm 10 chỉ số sau: Khởi sự doanh nghiệp, đăng ký 
giấy phép kinh doanh, chi phí thuê nhân công và 
tình trạng khan hiếm lao động, đăng ký quyền sở 
hữu, mức khấu trừ tín dụng, mức độ bảo vệ quyền 
lợi nhà đầu tư, gánh nặng thuế phải trả, hoạt động 
thương mại và xuyên biên giới, mức thực thi các 
hợp đồng và chấm dứt kinh doanh. 

‐ Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI): được xây 
dựng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu của các tổ chức 
có uy tín. Đã có sự thay đổi về cách tính vào năm 
2012 làm cho việc so sánh điểm giữa các năm của 
các quốc gia sẽ khả thi.  

4.  Chất lượng thể chế ở các nước ASEAN 

Thể chế ở các quốc gia ASEAN mẫu 8 quốc gia, 
trung bình giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 
đều thấp ở tất cả 6 chỉ số, trong đó nhóm chỉ số yếu 
kém nhất là kiểm soát tham nhũng, tuân thủ luật 
pháp và ổn định chính trị; chỉ số ở mức trung bình 
cao nhất là hiệu quả chính phủ và chất lượng quy 
định.  

Xét cụ thể các nước, có thể nhận thấy Singapore 
có chất lượng thể chế tốt nhất trong khối này với 
hầu hết các chỉ số đều >0. Trong khi đó, Campuchia, 
Lào có chất lượng thể chế thấp, các quốc gia này 
nhận được điểm số âm cho tất cả các chỉ số, và xếp 
hạng trong số các quốc gia tham nhũng nhất thế 
giới. Ví dụ Campuchia đứng thứ 161 trong số 180 
quốc gia được đánh giá trong bảng xếp hạng thế giới 
về nhận thức tham nhũng. Các quốc gia còn lại có 
chất lượng thể chế nhỉnh hơn một chút nhưng nếu 
so với các quốc gia đang phát triển hay phát triển 
vẫn còn một chặng dài để bắt kịp. 
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Đối với Việt Nam, các chỉ số chất lượng thể chế 
vẫn ở mức thấp (trừ chỉ số ổn định chính trị và 
không có bạo lực) ở các chỉ số Hiệu quả chính phủ, 
chất lượng các quy định và kiểm soát tham nhũng, 
đặc biệt là chỉ số tiếng nói và trách nhiệm giải trình. 
Điều này phù hợp với nhận xét trong báo cáo “Việt 
Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, bình 
đẳng và dân chủ” đã xem xét các vấn đề tồn tại trong 
quản lý công của Việt Nam ở các khía cạnh bao gồm 
hiệu lực, hiệu quả nhà nước, sự vắng mặt của hệ 
thống hành chính chuyên nghiệp, thực tài, hiện đại 
trách nhiệm giải trình của chính phủ và thương mại 
hóa các thiết chế công (Ngân hàng thế giới, 2016). 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Chất lượng thể chế tốt là nền tảng cho tăng 
trưởng, phát triển kinh tế và ổn định hệ thống tài 
chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Do 
đó, các khuôn khổ thể chế được xác định rõ ràng có 
liên quan đến cả tăng trưởng kinh tế và ổn định bởi 
vì chúng hoạt động như một ảnh hưởng trung gian. 
Do chất lượng thể chế còn tương đối thấp, các nước 
ASEAN cần phải thực hiện cải cách thể chế một cách 
có hệ thống bài bản theo hướng: 

Một là, thiết kế cơ chế và thể chế giám sát theo 
nguyên tắc quyền lực nhà nước từ Trung ương đến 
địa phương phải được kiểm soát, giám sát. Hoàn 
thiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội thông qua tạo 
lập, hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế để thực 
thi các quyền dân chủ của người dân. Thực hiện tư 
pháp độc lập và đặc biệt là công tác xét xử phải tuân 
thủ nguyên tắc độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. 

Hai là, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm 
giải trình của cán bộ, công chức. Bảo đảm mối quan 
hệ giữa nhà nước và công dân, trong đó người dân 
tham gia rộng rãi vào quá trình ban hành chính 
sách, truy cứu trách nhiệm của cán bộ, công chức về 
tính trung thực và kết quả hoạt động công vụ. Cần 
thiết lập cơ chế thực thi hữu hiệu quyền tiếp cận 
thông tin của người dân để mở rộng không gian và 
cơ hội cho công chúng tham gia thực chất vào công 
việc của nhà nước. Nhà nước cũng cần xem xét cải 
thiện môi trường hoạt động cho các tổ chức xã hội 
đại diện cho tiếng nói của người dân. 

Ba là, nâng cao chất lượng của bộ máy hành 
chính nhà nước thông qua việc tổ chức bộ máy tinh 
gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế, ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Xây dựng cơ 
chế tuyển chọn, trọng dụng và sử dụng người tài 
trong các cơ quan nhà nước.  

Bốn là, mở rộng và đảm bảo hơn nữa quyền tài 
sản của công dân thông qua việc xây dựng hệ thống 
pháp luật đáng tin cậy, tự do khế ước, tự do kinh 
doanh và cạnh tranh, một cơ chế đáng tin cậy giúp 
giải quyết các tranh chấp cũng như một chính quyền 
minh bạch, mọi hành vi can thiệp của chính quyền 
vào nền kinh tế có thể tiên liệu và có khả năng lường 
trước được. 

Năm là, giải pháp đối với tham nhũng. Ðể kiểm 
soát tham nhũng có hiệu quả, một biện pháp quan 
trọng là phải công khai, minh bạch các thông tin về 
hoạt động của doanh nghiệp, người dân để ngăn 
ngừa tham nhũng từ phía người thực thi pháp luật. 
Ðồng thời, minh bạch hóa thông tin về cơ chế hoạt 
động của bộ máy chính quyền, các thủ tục hành 
chính phải công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. 
Khuyến khích người dân thực hiện quyền giám sát 
để góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với 
tham nhũng. 

Cuối cùng là sự rõ ràng trong các quy định về nội 
dung, phạm vi quyền tài sản cùng sự thực thi công 
bằng, nghiêm minh các quy định sẽ góp phần giảm 
thiểu rủi ro và kích thích các hoạt động đầu tư dài 
hạn, tăng số lượng và mật độ giao dịch, giảm chi phí 
giao dịch./. 
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1. Mở đầu 

Trong xu thế toàn cầu hóa thương mại hiện nay, 
các ngân hàng phải cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho 
khách hàng để có được lợi thế cạnh tranh bền vững. 
Chất lượng trong ngân hàng không có nghĩa là chỉ 
đáp ứng kỳ vọng của khách hàng mà còn vượt quá 
kỳ vọng của họ vì nhận thức của khách hàng về chất 
lượng đã thay đổi trong những năm qua. Để nâng 
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cần có sự tham gia 
tất cả các bộ phận trong tổ chức, được thực hiện một 
cách toàn diện, có tính hệ thống và không ngừng cải 
tiến để đảm bảo sự thoả mãn của các khách hàng 
bên trong và bên ngoài của tổ chức. Vì vậy, các Ngân 
hàng phải cam kết không ngừng cải tiến dịch vụ đã 
cung cấp cho khách hàng. Nhiều ngân hàng đang 
định hướng chiến lược của mình theo hướng tăng 
lượng khách hàng sự hài lòng và lòng trung thành 
thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách áp 
dụng các thực hành TQM. 

Những lợi ích và tác động của TQM đối với hoạt 
động của tổ chức đã khuyến khích các ngân hàng tập 
trung vào chất lượng dịch vụ. TQM hướng đến dịch 
vụ khách hàng tổng thể và sự hài lòng liên tục của 
khách hàng, được áp dụng cho hầu hết các ngành 
dịch vụ, bao gồm cả các ngân hàng nơi khách hàng 
được coi là thượng đế. Trên thực tế, khách hàng 
trong các ngành dịch vụ, đặc biệt là trong ngân hàng, 
khá nhạy cảm với chất lượng và cung cấp dịch vụ 
hơn đối tác sản xuất vì họ tiếp xúc trực tiếp với các 
nhà cung cấp dịch vụ (Safakli, 2004). Do đó, việc áp 
dụng chương trình TQM trong lĩnh vực ngân hàng là 
một trong những giải pháp thay thế tốt nhất quan 
tâm đến chất lượng dịch vụ được cải thiện và sự hài 
lòng của khách hàng cao hơn cùng với việc giữ chân 
khách hàng của mình. 

Để phát huy năng lực chủ động trong hội nhập, 
nhằm tận dụng cơ hội và khắc phục những thách 
thức thì các ngân hàng thương mại Việt Nam cần 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Ứng dụng 

phương thức quản lý chất lượng toàn diện TQM là 
một trong những giải pháp mang tính đồng bộ và hệ 
thống giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam nâng 
cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, năng lực 
cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững. 

2. Phương thức quản lý chất lượng toàn diện 
TQM 

TQM (Total Quality Management) là phương 
thức quản lý chất lượng toàn diện nhất được áp 
dụng đến thời điểm hiện tại, kế thừa các tư duy và 
khắc phục những hạn chế của các phương thức quản 
lý chất lượng trước đây. Thật vậy, quan điểm về chất 
lượng sản phẩm dịch vụ đã thay đổi qua 5 giai đoạn 
từ “sản phẩm dịch vụ không khiếm khuyết” đến “sản 
phẩm dịch vụ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu” được 
tiếp cận theo hệ thống. Tương ứng, cách tiếp cận về 
quản lý chất lượng được chia thành 5 giai đoạn lịch 
sử phát triển, giai đoạn sau kế thừa và hoàn thiện 
cách tiếp cận của giai đoạn trước. Việc xem xét tiến 
trình này cũng là căn cứ đánh giá về trình độ năng 
lực của tổ chức trong quản lý chất lượng sản phẩm 
dịch vụ. Trình độ quản lý về chất lượng được xếp từ 
thấp tới cao tương ứng với cách tiếp cận về quản trị 
chất lượng đang được áp dụng tại tổ chức. 

Quản lý chất lượng toàn diện TQM là một 
phương pháp quản lý tổng hợp/ đồng bộ vì sự cải 
tiến không ngừng đối với chất lượng sản phẩm dịch 
vụ, với sự tham gia của mọi cấp, mọi khâu, mọi 
người trong doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất 
các nhu cầu và mong đợi của khách hàng. TQM hình 
thành nên văn hoá về chất lượng cho tổ chức. 

Phương thức quản lý chất lượng theo TQM vượt 
trội hơn các phương thức quản lý chất lượng trước 
đây bởi đây, là một cách tiếp cận hệ thống để quản 
lý nhằm mục đích nâng cao giá trị cho khách hàng 
bằng cách thiết kế và liên tục cải tiến tổ chức quy 
trình và hệ thống (Kartha, 2004). TQM là cách tiếp 
cận quản lý của một tổ chức, tập trung vào chất 

TQM: quản lý chất lượng toàn diện hướng đến  
sự phát triển bền vững trong ngân hàng

Nguyễn Thị Việt Hà 
Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng 

Bài viết tổng hợp về các hệ thống quản lý chất lượng đã được triển khai và lợi ích của việc ứng dụng hệ 
thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Trên cơ sở đó nhấn mạnh đến sự cần thiết thực hiện quản lý 
chất lượng theo TQM ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Bởi đây là một xu hướng tất yếu đã được nhìn 
nhận và thực hiện tại nhiều nước trên thế giới. Các ngân hàng thương mại tại một số nước đã triển khai 
ứng dụng TQM và thu được những thay đổi tích cực trong kết quả hoạt động các dịch vụ ngân hàng. Nghiên 
cứu đưa ra những gợi ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam để ứng dụng và triển khai TQM hướng 
đến sự phát triển bền vững. 
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lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành 
viên và hướng tới thành công lâu dài thông qua sự 
hài lòng của khách hàng và lợi ích của tất cả các 
thành viên của tổ chức và xã hội‖ (Ljungstrom & 
Klefsjo, 2002). Sự nhấn mạnh là sự tham gia và trao 
quyền của nhân viên cùng với khách hàng và lấy sự 
hài lòng của khách hàng làm trọng tâm. 

Lợi ích của việc thực hiện TQM: có thể tạo ra các 
sản phẩm và dịch vụ được cải tiến, giảm chi phí, 
khách hàng và nhân viên hài lòng hơn, và cải thiện 
hiệu suất tài chính lợi nhuận. Các lợi ích khác bao 
gồm cải thiện hình ảnh công ty, cải thiện sự chắc 
chắn trong hoạt động, nâng cao tinh thần, cải thiện 
quản lý và khách hàng cam kết (Davies, 2003). Tuy 
nhiên, việc thực hiện TQM không phải là dễ dàng đối 
với ban lãnh đạo, vì TQM có nghĩa là một cuộc cải tổ 
văn hóa (Rao, Youssef & Stratton, 2004). Deming 
(1981) cũng chứng minh rằng lợi ích của chất lượng 
tốt hơn thông qua cải tiến. Do đó, không chỉ quy 
trình đảm bảo cho chất lượng tốt hơn và cải thiện vị 
trí thị trường trong phạm vi dài mà còn năng suất và 
lợi nhuận lớn hơn.  

3. TQM trong quản lý chất lượng dịch vụ 
ngân hàng 

TQM được các chuyên gia phát triển để tập trung 
và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực sản xuất. TQM đã 
được thực hiện trong các ngành sản xuất đa dạng 
nhưng đã có nhiều nhà nghiên cứu ứng dụng TQM 
trong ngành dịch vụ (Sit, 2009) và ngay cả các tổ 
chức phi lợi nhuận cũng thực hiện (Nwabueze, 
1998). Nhưng ngành dịch vụ khác với ngành sản 
xuất ở một số điểm, chẳng hạn như tính vô hình của 
dịch vụ, tính đồng thời của sản xuất, giao hàng và 
tiêu thụ, tính dễ hỏng hóc, sự thay đổi của kỳ vọng 
của khách hàng và vai trò tham gia của khách hàng 
trong việc cung cấp dịch vụ. Trước đây, hầu hết các 
nhà quản lý đều cho rằng lĩnh vực ngân hàng thuộc 
nhóm  công nghiệp tài chính chứ không phải là công 
nghiệp dịch vụ. Vì thế, khuynh hướng cạnh tranh 
của các ngân hàng dựa trên năng lực về tài chính 
nhiều hơn là chất lượng dịch vụ. Các ngân hàng 
dành phần lớn nguồn nhân lực, vật lực, thời gian và 
hệ thống cho việc quản lý tài chính hơn là quản lý 
khách hàng và công tác phục vụ. Trong giai đoạn này 
thì hầu hết các chương trình ứng dụng được thiết kế 
là để kiểm soát thay vì để thoả mãn khách hàng. 
Nhưng ngày nay, ngân hàng được xem xét như dịch 
vụ và chú trọng như quản lý chất lượng dịch vụ. Nên 
ứng dụng TQM  là hết sức quan trọng để thực hiện 
hiệu quả quản lý chất lượng trong các ngân hàng. 

Quản lý hệ thống chất lượng toàn diện TQM ứng 
dụng trong lĩnh vực ngân hàng là một xu hướng tất 
yếu đã được nhìn nhận và thực hiện tại nhiều nước 
trên thế giới trong nhiều thập kỉ qua (Selvaraj.M, 
2009; Talib et al., 2012; Haque et al., 2014). Sự cần 

thiết của việc áp dụng TQM trong lĩnh vực ngân 
hàng được khẳng định tại nghiên cứu 
(McCabe,1994) khi nghiên cứu về các nguyên tắc 
TQM tại các ngân hàng Síp của Thổ Nhĩ Kỳ. Kết qủa 
nghiên cứu cho thấy rằng cần phải thực hiện và cập 
nhật các phương pháp quản lý hợp lý mới, tạo động 
lực và đào tạo người lao động và người sử dụng lao 
động, giám sát liên tục sự hài lòng của khách hàng 
cũng là cần thiết để làm cho TQM hiệu quả hơn. 

Trong nghiên cứu về thực tiễn ứng dụng quản lý 
hệ thống chất lượng toàn diện TQM trong lĩnh vực 
ngân hàng tại Jordan đã chỉ ra rằng các ngân hàng 
tại đất nước này không chú trọng đến việc thỏa mãn 
các nhu cầu của khách hàng và chưa nhìn nhận 
những góp ý theo góc nhìn của khách hàng 
(Jordanni, 2010). Vì vậy để cải thiện điều này, các 
nhà quản lý thuộc lĩnh vực ngân hàng tại Jordanni 
đã nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng 
dụng TQM vào quản lý một cách toàn diện chất 
lượng các dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu đồng thời 
cũng chỉ ra rằng, ứng dụng hệ thống chất lượng toàn 
diện TQM tại các ngân hàng trong phạm vi nghiên 
cứu gia tăng năng suất và khả năng tạo lợi nhuận 
của các ngân hàng. Một trường hợp cụ thể tại ngân 
hàng ABC Ấn Độ đã được (Lakhe và Mohanty,1995) 
nghiên cứu cụ thể về thực tiễn áp dụng TQM của 
ngân hàng này. Với mục tiêu đặt ra ban đầu nâng 
cao, cải thiện sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng 
và dần nhìn nhận ra ứng dụng TQM để khác biệt so 
với các ngân hàng khác tại Ấn Độ, ngân hàng ABC đã 
thực hiện tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng toàn 
diện TQM theo nhiều phương pháp khác nhau một 
cách thận trọng với độ cam kết cao và các chiến lược 
chi tiết. Kết quả thu ược là sự gia tăng trong độ cam 
kết, sự tham gia và lượng tương tác của nguồn nhân 
lực từ cấp quản lý cho đến nhân viên; từ đó chất 
lượng dịch vụ đến với khách hàng đã được cải thiện 
và nâng cao rõ rệt.  

Nghiên cứu về ứng dụng TQM lĩnh vực ngân hàng 
tại các quốc gia trên thế giới đã chỉ ra các các yếu tố 
đảm bảo sự thành công của việc triển khai này. 
Nghiên cứu về ứng dụng TQM lĩnh vực ngân hàng 
Thổ Nhĩ Kỳ (Mellahi, 2001), cho thấy rằng việc triển 
khai TQM thành công đòi hỏi: cam kết kiên định của 
ban lãnh đạo đối với TQM và sự nhiệt tình; các cơ 
quan quốc gia chính thức giới thiệu các tổ chức về 
TQM và hỗ trợ trong và sau khi thực hiện TQM; và 
một đội ngũ quản lý có học vấn và năng lực cao. 
Nghiên cứu của Kayis (2003) về triển khai TQM giữa 
các ngành ngân hàng Úc và Hàn Quốc  cho thấy việc 
triển khai TQM đã gia tăng chất lượng dịch vụ được 
cảm nhận, sự hài lòng của khách hàng, lòng trung 
thành của khách hàng và sự hài lòng của nhân viên. 
Việc ứng dụng TQM tại các ngân hàng ở Nam Phi tại 
nghiên cứu (Crous, 2000) đã chỉ ra  tầm quan trọng 
của việc đào tạo và giáo dục, Cam kết của ban lãnh 
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đạo và sự hiểu biết của nhà quản lý về các nguyên 
tắc và phương pháp TQM cũng được coi là rất quan 
trọng đối với việc đảm bảo triển khai thành công 
TQM (Saravanan, 2006). Việc triển khai TQM trong 
lĩnh vực ngân hàng UAE tại nghiên cứu (Almarri, 
2007) đã xem xét các yếu tố thành công quan trọng 
và phát hiện 16 yếu tố được cho là rất quan trọng 
đối với thành công của việc triển khai TQM. Các yếu 
tố này gồm: hỗ trợ của lãnh đạo cao nhất; chiến 
lược; cải tiến liên tục; điểm chuẩn; khách hàng trọng 
điểm; bộ phận chất lượng; hệ thống chất lượng; 
quản trị nhân sự; công nhận và khen thưởng; phân 
tích vấn đề; công nghệ chất lượng dịch vụ; thiết kế 
dịch vụ; nhân viên; dịch vụ; văn hóa dịch vụ; và 
trách nhiệm xã hội. 

Tuy nhiên việc tiến hành ứng dụng TQM cần 
được các ngân hàng thực hiện một cách thận trọng 
và đúng đắn nhằm đạt được những mục tiêu tăng 
trưởng ngắn hạn và sự phát triển bền vững dài hạn. 
Theo (Mellahi và Eyuboglu, 2001), để ứng dụng 
TQM trong lĩnh vực ngân hàng thành công thì có ba 
yếu tố cần được đảm bảo, bao gồm: mức độ cam kết 
đối với việc tiến hành ứng dụng TQM, hướng dẫn 
chính thức và hỗ trợ trước, trong và sau khi tiến 
hành ứng dụng TQM; và cuối cùng là một đội ngũ 
quản lý am hiểu sâu và tận tụy với việc tiến hành 
ứng dụng TQM trong ngân hàng. Một nghiên cứu 
khác về ứng dụng TQM tại các ngân hàng Ấn Độ cho 
thấy rằng để ứng dụng tốt TQM, các ngân hàng cần 
đảm bảo tám yếu tố sau: độ cam kết của cấp lãnh 
đạo, quản trị nguồn nhân lực ngân hàng, các hệ 
thống kĩ thuật quan trọng của ngân hàng, định 
hướng khách hàng, sự thỏa mãn của nhân viên, văn 
hóa dịch vụ, trách nhiệm xã hội và không gian dịch 
vụ (Selvaraj.M, 2009). Các yếu tố này cũng đã được 
(Topalovic, 2014) chỉ ra cho đối tượng các ngân 
hàng trong nghiên cứu của mình về việc ứng dụng 
TQM cho mục đích gia tăng hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức, doanh nghiệp và cải thiện sự hài lòng 
của khách hàng.  

Những khó khăn và thách thức khi ứng dụng hệ 
thống quản ly chất lượng toàn diện TQM trong ngân 
hàng cũng đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu 
và chỉ ra rất cụ thể. Như theo (Haque, 2014) và nhóm 
các tác giả trong nghiên cứu về thực tế tính khả thi 
của việc ứng dụng TQM trong các ngân hàng tại 
Bangladesh và Malaysia đã chỉ ra rằng áp lực công 
việc lớn và độ phức tạp của sản phẩm dịch vụ có tác 
động tiêu cực đến khả năng ứng dụng quản lý hệ 
thống chất lượng toàn diện TQM tại các ngân hàng.  

4. Kết luận 

Trên thực tế, các ngân hàng có thể duy trì và phát 
triển các hoạt động tài chính của mình nhờ cậy vào 
khả năng tiếp cận, độ thỏa mãn và lòng trung thành 
của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng mà họ 

tiếp nhận khi thực hiện các hoạt động tài chính tại 
ngân hàng. Vì vậy, việc nhìn nhận đúng đắn về các 
sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và ứng dụng quản 
lý hệ thống chất lượng toàn diện TQM trong lĩnh vực 
ngân hàng là hệ quả và xu hướng tất yếu giúp ích 
cho sự phát triển bền vững của các ngân hàng tại 
Việt Nam./. 
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1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, tài chính trực tuyến 
đã trở thành một xu hướng mới trong quản lý tài sản 
và tài chính. Hiện tại, thị trường doanh nghiêp̣ nho ̉
va ̀ vưà của Việt Nam rất lớn, vì vậy dư địa cho sự 
phát triển của P2P vẫn còn rất nhiều. Nhìn chung, có 
ba loại mô hình cho vay trực tuyến P2P: một là mô 
hình trung gian thuần túy, có nghĩa là tất cả các quy 
trình như kênh thu hút khách hàng, kiểm soát rủi ro 
tín dụng, giao dịch và cho vay đều được hoàn thành 
trên Internet và rủi ro được xác định bởi khoản vay. 
Loại thứ hai là mô hình được đảm bảo, nghĩa là khi 
xảy ra vỡ nợ, loại trang web này hứa hẹn sẽ ứng 
trước tiền gốc cho nhà đầu tư. Hiện tại, đại đa số các 
trang web P2P hoạt động theo phương thức này đều 
có mặt trên thị trường; Loại thứ ba là mô hình kết 
hợp xem xét đối sánh thông tin trực tuyến và giao 
dịch ngoại tuyến, thực chất là một chế độ đảm bảo. 
Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo chủ yếu phân 
tích xem các ngân hàng cho vay trực tuyến có một 
mô hình được đảm bảo hay không. Với mô hình bảo 
lãnh, sẽ có những vấn đề như chủ thể của quyền bảo 
lãnh không rõ ràng, công ty bảo lãnh là công ty liên 
kết, bẫy “tự tài trợ” và gia tăng rủi ro nền tảng. Bài 
báo này sử dụng lý thuyết trò chơi tiến hóa làm tiền 
đề để thiết lập mô hình trò chơi tiến hóa giữa các 
công ty cho vay trực tuyến, giữa các công ty và cơ 
quan quản lý thông qua phân tích sự phát triển và ổn 
định của mô hình, bài báo cung cấp cơ sở lý thuyết 
cho việc lựa chọn mô hình khoản vay trực tuyến. 

2. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu lý thuyết trò chơi và hành vi 
kinh tế, được viết bởi nhà toán học người Mỹ 
Neumann và Morgenstein vào năm 1944, đánh dấu 
sự hình thành ban đầu của lý thuyết trò chơi. Lý 
thuyết trò chơi tiến hóa ra đời muộn hơn, khoảng 
những năm 1960. Mô hình đưa ra chiến lược ổn 

định tiến hóa nếu cả quần thể chọn chiến lược này 
thì dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, không có 
chiến lược đột biến nào có thể xâm nhập vào quần 
thể. Chúng ta có thể thiết lập phương trình vi phân 
động của trò chơi tiến hóa hành vi giữa các nhóm: 

dx/dt=x*(U1 ‐ U’) = x*[U1 ‐ (x*U1 + (1‐x)*U2 )]   
= x*(1‐x)*(U1 ‐ U2) 

Trong đó x (0 <x <1) đại diện cho xác suất áp 
dụng chiến lược 1 và xác suất áp dụng chiến lược 2 
là 1‐x; U1 và U2 tương ứng đại diện cho lợi nhuận kỳ 
vọng của việc áp dụng chiến lược 1 và 2; U ̅đại diện 
cho lợi nhuận kỳ vọng trung bình của một nhóm. Khi 
một chiến lược thỏa mãn các điều kiện, đó là một 
chiến lược ổn định mang tính tiến hóa. 

F'(x)=dx/dt<0 
 (1) Các giả định về mô hình 
Giả sử chỉ có hai nhóm, đó là nền tảng A và nền 

tảng B, và số lượng N. Nền tảng A là nhóm tự nguyện 
chấp nhận giám sát và nền tảng B là nhóm không 
chấp nhận giám sát. Có sự bất cân xứng thông tin 
giữa nền tảng A và nền tảng B và chúng đều có giới 
hạn hợp lý và ngẫu nhiên lẫn nhau. Trong cùng một 
nhóm, các nền tảng có cùng một chiến lược và thái 
độ của họ đối với quy định và đưa ra quyết định về 
quy định cùng một lúc. 

Trong bảng 1: 
P  : Tỷ lệ nhóm được giám sát 
(1‐P)   : Tỷ lệ không sẵn sàng chấp nhận quy định 
R ： Thu nhập  
S ： Doanh thu của nền tảng tăng lên do chấp 

nhận giám sát 

Mô hình quản lý an toàn trong chuyển đổi số  
của các ngân hàng cho vay trực tuyến

Tô Minh Hương  
Trường Đại học Thuỷ lợi  

Trong những năm qua, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những cơ 
hội và thách thức đối với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Quá trình chuyển đổi 
số được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy và cách thức quản lý hướng đến các mô hình kinh doanh tinh gọn, hiện 
đại và thông minh hơn. Tuy nhiên, quá trình này cũng đăṭ ra không it́ khó khăn, thách thức đối với các ngân 
hàng cho vay trực tuyến như: Cơ sơ ̉pháp lý, sự thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, hạn chế về nền tảng công 
nghệ. Nghiên cứu naỳ khái quát xu hướng phát triển của lĩnh vực ngân hàng trực tuyến, nhận diện những cơ 
hội, thách thức trong quản lý an toàn chuyển đổi số và đưa ra kiến nghị thông qua việc phân tích theo mô 
hình lý thuyết trò chơi tiến hoá.
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M  ： Nền tảng mất doanh thu do bị giám sát 
F   ： Cái giá phải trả cho những vi phạm nền tảng 
Nếu cả nền tảng A và nền tảng B tự nguyện chấp 

nhận các điều kiện quy định của cơ quan quản lý, thì 
ngoài thu nhập hoạt động của nền tảng (R), hai bên 
còn tăng thu nhập (S) do chấp nhận giám sát và tổng 
thu nhập là ( R _S) ; 

Nếu cả nền tảng A và nền tảng B chọn không chấp 
nhận giám sát, thu nhập hoạt động vẫn là (R), nhưng 
có thể bị phạt bởi cơ quan quản lý (F), do đó thu 
nhập của cả hai nền tảng sẽ giảm (F) và thu nhập sẽ 
trở thành (R‐ F); 

Nếu hai nền tảng chọn khác nhau: Nền tảng A 
được quy định (hoặc Nền tảng B được quy định). Tại 
thời điểm này, nền tảng A bị hạn chế bởi các điều 
kiện quy định và thu nhập hoạt động bị mất do mất 
khách hàng cho nền tảng B (M). Tuy nhiên, nền tảng 
A sẽ nhận được gấp đôi lợi ích của những khách 
hàng tự nguyện chấp nhận chính sách quy định là 
(2S), do đó, tổng lợi ích là (R + 2S ‐ M). 

Nền tảng B không chấp nhận giám sát (hoặc nền 
tảng A không chấp nhận giám sát. Nền tảng B sẽ 
nhận được doanh thu lỗ (M) do nền tảng A được 
giám sát và cũng chịu chi phí phạt của bộ phận được 
quản lý (2F), do đó, tổng doanh thu là (R + M ‐ 2F). 

(2) Thiết lập mô hình trò chơi tiến hóa 
Lợi tức dự kiến (u1) của người chơi tự nguyện 

chấp nhận giám sát là: 
  u1 = p(R+S)+(1‐p)(R+2S+M)=R+S+(1‐p)(S‐M) 
Doanh thu dự kiến (u2) của bên trò chơi không 

chấp nhận sự giám sát là: 
  u2=p(R+M+2F)+(1‐p)(R‐F) 
Khi đó thu nhập bình quân (U) của nhóm là: 

u=pu1+(1‐p)u2   
Do đó, phương trình mô hình trò chơi tiến hóa là: 
 F9p)=dp/dt=p(u1‐u)=p(1‐p)(u1‐u) = p(1‐

p)[2S+F‐M‐p(S‐F)] 
Hãy để F(p)=0, khi p*=0, p*=1, p*=(2S+F‐M)/(S‐

F) tỷ lệ nền tảng được giám sát là ổn định, nhưng 
không thể xác định nó có thuộc chiến lược ổn định 
tiến hóa ESS hay không, ở F’(p*)<0  là chiến lược ổn 
định tiến hóa ESS ở điểm cân bằng. 

F’(p)=(2S+F‐M)‐2p(3S‐M)+3p2(S‐F)  
Đưa giá trị p * ở trên vào phương trình, nó có thể 

được tính như sau: 
 F’(0)=2S+F‐M 
F’(1)=M‐S‐2F = ‐(S+2F=M) 
F’[(2S+F‐M)/(S‐F)]=(2S+F‐M)(S+2F‐M)/(S‐F) 
Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa các giá trị 

tồn tại trong hai trường hợp sau: 
Trường hợp 1: 

Khi S‐F>0, 2S+F‐M>0,  S+2F‐M<0 
Sau đó F’(0)>0, F’(1)>0, F’[(2S+F‐M)/(S‐F)]<0  
Tại thời điểm này p*=(2S+F‐M)/(S‐F) chỉ là chiến 

lược ổn định tiến hóa ổn định duy nhất. 
Khi thị trường đáp ứng các điều kiện trên, xác 

suất các nền tảng P2P tự nguyện chấp nhận giám sát 
cuối cùng sẽ ổn định ở mức xung quanh p=(2S+F‐
M)/(S‐F) , lợi nhuận trung bình của nhóm đạt giá trị 
tối đa. 

Trường hợp 2: 
Khi  S‐F>0, 2S+F‐M<0,  2S+F‐M>0,   
sau đó  F’(0)<0, F’(1)<0, F’[(2S+F‐M)/(S‐F)]>0 
Tại thời điểm p*=0 và p*=1 các chiến lược ổn 

định của trò chơi, tạo thành một "trò chơi phối hợp". 
Và p*=(2S+F‐M)/(S‐F) không phải là một chiến 

lược ổn định về mặt tiến hóa. 
Do đó, trò chơi giữa các nền tảng sẽ phát triển 

thành hai trạng thái ổn định 
Khi xác suất của nền tảng được điều chỉnh là (P) 

và mức ban đầu nằm trong khoảng [0,(2S+F‐M)/(S‐
F)] , mô hình sẽ có xu hướng chuyển sang trạng thái 
ổn định p*=0, nghĩa là tất cả các nền tảng không 
được điều chỉnh; 

Khi mức ban đầu nằm trong khoảng [(2S+F‐
M)/(S‐F),1] , mô hình sẽ có xu hướng hướng tới 
p*=1, khi đó tất cả các nền tảng sẽ được điều chỉnh 
một cách tự nguyện; 

Khi mức ban đầu bằng nhau (2S+F‐M)/(S‐F) mỗi 
nền tảng sẽ chọn ngẫu nhiên có chấp nhận giám sát 
hay không. Tại thời điểm này, lợi nhuận kỳ vọng của 
hai tùy chọn nền tảng là như nhau và lợi nhuận 
trung bình của nhóm sẽ ở mức tối thiểu. 

3. Kết quả nghiên cứu  

Trong trường hợp 1, khi thị trường có xu hướng ở 
trạng thái ổn định, xác suất mà mỗi nền tảng cho vay 
P2P quyết định chấp nhận sự giám sát của cơ quan 
quản lý sẽ ổn định ở mức p=((2S+F‐M))/((S‐F))  Bởi 
vì nền tảng chọn giám sát sẽ dẫn đến mất doanh thu 
(M) và tăng doanh thu giám sát (S). Lúc này, cơ quan 
quản lý cần tăng cường quản lý, duy trì mức tăng 
doanh thu ổn định (S) đối với nền tảng chấp nhận 
giám sát, đồng thời tăng mức phạt (F) đối với các 
hành vi vi phạm pháp luật không chấp nhận cơ quan 



18 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 8/ 2022)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

quản lý thực hiện  p=((2S+F‐M))/((S‐F))  sẽ gần tiếp 
cận 1. Tại thời điểm này, xác suất nền tảng A tự 
nguyện chấp nhận giám sát sẽ tiếp cận 1 và lợi ích 
trung bình của nhóm sẽ lớn nhất tại thời điểm này. 

Trong trường hợp 2, khi cơ quan quản lý lần đầu 
tiên thực hiện chính sách điều tiết, số lượng nền tảng 
chấp nhận giám sát là rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến chiều hướng diễn biến của trò chơi. Để 
thực hiện các chính sách quy định hiệu quả hơn, các 
cơ quan quản lý cần chú ý nắm bắt các tiêu chuẩn 
quy định khi các chính sách quy định được ban hành, 
đề xuất các chính sách khuyến khích một cách phù 
hợp, tăng doanh thu (S) của các nền tảng của họ và 
cố gắng dành nhiều nguồn lực hơn cho các nền tảng 
được quản lý. Các nền tảng không chấp nhận sự giám 
sát hoặc vi phạm sự giám sát sẽ bị trừng phạt nghiêm 
khắc và số tiền phạt sẽ tăng lên (F). Mức độ sẵn sàng 
chấp nhận giám sát thông qua nền tảng tăng lên, do 
đó xác suất tổng thể của việc chấp nhận giám sát lớn 
hơn p=((2S+F‐M))/((S‐F)) để đảm bảo rằng chiến 
lược ổn định tiến hóa sẽ có xu hướng 1, nghĩa là nền 
tảng sẽ chọn chấp nhận giám sát. 

4. Kết luận và kiến nghị   

Thông qua việc xây dựng hai mô hình trên và 
việc phân tích các thông số liên quan, có thể rút ra 
các kết luận sau: (1) Nếu không có sự can thiệp của 
các cơ quan quản lý, chỉ dựa vào sự điều chỉnh của 
lợi ích thị trường và nâng cao nhận thức về trách 
nhiệm xã hội của nền tảng, sự phát triển chuẩn hóa 
của hệ thống ngân hàng trực tuyến sẽ không đạt 
được trạng thái lý tưởng. (2) Trong giai đoạn đầu 
của quá trình thực thi các chính sách quản lý, cần 
bảo vệ lợi thế cạnh tranh và thu nhập hoạt động của 
các nền tảng chính thức, tối ưu hóa môi trường cạnh 
tranh và phát triển của thị trường thông qua chính 
sách pháp luật, hỗ trợ và thúc đẩy việc xây dựng hệ 
thống tín dụng xã hội, để hầu hết các nền tảng chấp 
nhận giám sát một cách có ý thức.(3) Các cơ quan 
quản lý nên tăng hình phạt đối với các hành vi vi 
phạm nền tảng, cần quy định mức phạt đủ lớn để chi 
phí của nền tảng bị điều tra và trừng phạt vì hoạt 
động bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với thu nhập 
thu được từ hoạt động bất hợp pháp, để loại bỏ sự 
thúc đẩy vi phạm các quy định; bản thân nền tảng 
cũng cần tăng cường quản trị công ty và cải thiện 
quản lý kiểm soát nội bộ. (4) Bộ phận quản lý nên 
giảm chi phí giám sát thông qua việc sử dụng toàn 
diện các kênh và phương pháp khác nhau.  

Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một 
số nội dung sau: 

Việc hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý có 
vai trò quan trọng, để có thể vừa tạo ra sân chơi 
bình đẳng, vừa bảo đảm sự phát triển, đổi mới, vừa 
hạn chế rủi ro (nhất là rủi ro công nghệ) và bảo vệ 

người tiêu dùng. NHNN cần tiếp tục triển khai đồng 
bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi 
số ngành Ngân hàng như: Tiếp tục hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình 
kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng 
công nghệ, trong đó, tập trung triển khai Nghị định 
mới về thanh toán không dùng tiền mặt và có kế 
hoạch triển khai thử nghiệm cho các Fintech khi 
Chính phủ ký ban hành Nghị định về cơ chế thử 
nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh 
vực ngân hàng; phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh 
toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile 
Money); tiếp tục chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện, phát 
triển hạ tầng chuyển mạch tài chính và bù trừ điện 
tử; mở rộng triển khai hệ thống ACH (hệ thống bù 
trừ tự động) tại Việt Nam theo hướng mở rộng sản 
phẩm dịch vụ và mở rộng kết nối các ngân hàng, các 
đơn vị cung cấp dịch vụ công; triển khai thực hiện 
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 nhằm giúp các 
ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán cung ứng 
các sản phẩm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách 
hàng. 

Ở tầm vĩ mô, Việt Nam cần đẩy nhanh hoàn thiện 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép chia sẻ, 
kết nối mở với các ngành dịch vụ như ngân hàng, 
viễn thông, bảo hiểm... từ đó, cho phép xác định 
được chủ thể của giao dịch, cơ sở để phát triển được 
thanh toán điện tử.Triển khai các nội dung liên quan 
đến phát triển ngân hàng số, hợp tác Ngân hàng ‐ 
Fintech, ứng dụng công nghệ thông tin trong khuôn 
khổ Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện; đồng 
thời cung ứng dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện 
với giá cả hợp lý cho người dân chưa có tài khoản 
ngân hàng, đặc biệt người dân khu vực vùng sâu, 
vùng xa, cũng như chú trọng nâng cao hiểu biết, kỹ 
năng tài chính./. 
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1. Mở đầu 

Với mô hình giao dịch ngân hàng truyền thống, 
khách hàng và ngân hàng phải tốn rất nhiều thời gian 
trong quá trình giao dịch. Thời gian chờ đợi các giấy 
tờ thủ tục trong quá trình giao dịch trở thành một 
rào cản lớn trong việc nâng cao hiệu suất của các 
ngân hàng cũng như chi phí cơ hội của khách hàng. 
Ngày nay mặc dù với sự phát triển của các trang thiết 
bị tự động thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch 
này đã giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy, với những cải 
cách đột phá trong lĩnh vực ngân hàng đặc biệt là 
việc đơn giản hóa, tự động hóa những thủ tục hành 
chính trong quá trình giao dịch bằng máy móc sẽ 
mang lại hiệu quả to lớn cho các bên tham gia trong 
quá trình giao dịch với ngân hàng. Sự ra đời của mô 
hình ngân hàng tự động (Automatic Bank) mà cụ thể 
là các máy rút tiền tự động (Automatic Teller 
Machine – ATM) là một cuộc các mạng lớn trong lĩnh 
vực hành chính của ngân hàng. 

2. Giới thiệu về máy rút tiền tự động ATM 

Máy rút tiền tự động (ATM) đã được giới thiệu 
vào những năm 1970 để giảm nhu cầu rút tiền ngân 
hàng và mang lại sự thuận tiện cho khách hàng ngân 
hàng. Một trong những nhà sáng chế được công 
nhận là cha để của máy ATM thực thụ đầu tiên là 
Shepherd‐Barron. Máy rút tiền tự động đầu tiên do 
ông ShepherdBarron sáng chế được lắp đặt tại một 
chi nhánh của ngân hàng Barclays Plc ở khu vực 
ngoại ô phía bắc London ngày 27/6/1967. Với chiếc 
máy này, khách hàng có thể thực hiện giao dịch rút 
tiền mặt bất kì lúc nào mà không cần đến sự tham 
gia của nhân viên ngân hàng trong quá trình giao 
dịch. Tiếp nối sáng kiến của Shepherd‐Barron, các 
nhà thiết kế về máy ATM do Anh và Thụy Điển cũng 
dần được đưa vào sử dụng rộng rãi với những chức 
năng tương tự. Khi sử dụng các thiết bị này khách 
hàng được cung cấp mã số cá nhân để kích hoạt các 
máy, tương tự như mã PIN phổ biến ngày nay.  

Sau khi ra đời và bắt đầu được chấp nhận sử 

dụng rộng rãi ở Châu Âu thì đến năm 1969, máy 
ATM đầu tiên được chế tạo bởi Docutel được đưa 
vào sử dụng ở Mỹ, cụ thể Chemical Bank đã lắp đặt 
máy ATM đầu tiên ở Mỹ tại chi nhánh Rockville, New 
York. Các máy ATM đầu tiên được thiết kế để chi trả 
một số tiền cố định khi người dùng lắp thẻ được mã 
hóa đặc biệt. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu các ngân 
hàng còn ngần ngại trong việc đưa các máy ATM vào 
hoạt động một phần do chi phí ban đầu tư ban đầu 
lớn bên cạnh sự nghi ngại của khách hàng khi thực 
hiện giao dịch liên quan đến tiền trong tài khoản 
ngân hàng bằng các thiết bị máy móc này. Những 
chiếc máy ATM được đưa vào sử dụng trong những 
giai đoạn đầu gần như chỉ gắn kết với ngân hàng lắp 
đặt nó, hay đơn giản đó là việc khách hàng chỉ có thể 
giao dịch với chiếc máy ATM của ngân hàng phát 
hành thẻ, giữa các máy ATM của các ngân hàng khác 
nhau không hề có sự kết nối với nhau. Ý tưởng về Sự 
kết nối mạng lưới các máy ATM của các ngân hàng 
đã được hiện thực hóa vào năm 1995, tức là gần 30 
năm sau khi chiếc máy đầu tiên ra đời bởi hai công 
ty Docutel và Wetzel khi đưa ra sáng chế về kết nối 
các máy ATM của các ngân hàng lại với nhau. 

Ngày nay, ATM là một phần quan trọng trong 
cuộc sống hàng ngày. Theo thống kê, cứ 284 hộ gia 
đình Mỹ thì có một máy rút tiền tự động. Mỗi năm có 
gần 11 tỷ giao dịch được thực hiện qua ATM. ATM đã 
trở thành một vũ khí cạnh tranh đối với một ngân 
hàng thương mại vì nhiều lý do.  

3. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng thẻ ATM 

3.1. Lợi ích 
Thứ nhất, tự động hóa thay thế lao động và cải 

thiện quy trình giao dịch lao động truyền thống. Với 
việc đưa vào sử dụng thiết bị tự động, các ưu điểm 
hiệu quả hoạt động của ngân hàng và nâng cao chất 
lượng dịch vụ. Theo Peter và Sylvia (2008), một máy 
ATM kết hợp một thiết bị đầu cuối máy tính, hệ 
thống lưu trữ hồ sơ và két tiền mặt trong một đơn 
vị, cho phép khách hàng vào hệ thống sổ sách của 
một công ty tài chính bằng thẻ nhựa có chứa Mã số 

Giải pháp khắc phục những hạn chế khi sử dụng thẻ ATM 

Nguyễn Lam Hạnh 
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 

Trong những năm qua, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống ngân hàng 
đã nỗ lực phát triển công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt và đã đạt được những kết quả vượt bậc, 
trong đó hệ thống ATM đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng máy ATM, POS, thẻ ATM, các dịch vụ 
cung ứng qua hệ thống ATM , đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng thẻ ATM của nền kinh tế. Tuy 
nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế cần hệ thống các ngân hàng khắc phục nhằm 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng thẻ ATM.
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nhận dạng cá nhân (PIN) hoặc bằng cách đục một 
mã số đặc biệt vào một thiết bị đầu cuối máy tính 
được liên kết với hồ sơ được máy tính hóa của công 
ty tài chính 24 giờ một ngày. Sau khi có quyền truy 
cập vào hệ thống, việc rút tiền mặt có thể được thực 
hiện đến giới hạn quy định trước và yêu cầu số dư, 
và thanh toán hóa đơn có thể diễn ra. Mishkin  

Thứ hai, cho phép các ngân hàng giảm chi phí 
giao dịch ngân hàng bằng cách cho khách hàng 
tương tác với một cơ sở ngân hàng điện tử hơn là 
với một con người.  

Thứ ba, việc áp dụng CNTT trong các ngân hàng 
phần lớn đã mang lại kết quả tích cực như cải thiện 
dịch vụ khách hàng, hồ sơ chính xác hơn, đảm bảo sự 
thuận tiện trong thời gian kinh doanh, sự chú ý 
nhanh chóng và công bằng và các dịch vụ nhanh hơn.  

Ngoài ra, hình ảnh của các ngân hàng đã được cải 
thiện, tạo ra một thị trường có năng lực hơn. Công 
việc cũng được thực hiện dễ dàng hơn, và thú vị 
hơn, lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng, mối quan 
hệ với khách hàng, và giải pháp cho các vấn đề hoạt 
động và lập kế hoạch cơ bản đã được cải thiện. 

Nhờ những lợi ích đó, ATM được sử dụng bởi tất 
cả các ngân hàng thương mại hiện đại và được tìm 
thấy ở các thành phố trên toàn thế giới. Các máy 
ATM hiện đại đã giải quyết nhiều mối quan tâm về 
tương tác của con người; tuy nhiên hoạt động của 
nó vẫn gặp phải một số thách thức.  

3.2. Hạn chế 
Thứ nhất là vấn đề bảo mật. Hàng loạt các vụ việc 

“bốc hơi” tiền trong tài khoản ngân hàng gần đây là 
lời cảnh báo cho sự cảnh giác và vấn đề bảo mật của 
tổ chức tín dụng. Đồng thời, trách nhiệm các bên 
liên quan đối với tiền gửi của người dân cũng là yếu 
tố cần làm rõ. Cần ngăn chặn tình trạng gian lận 
ATM và các lỗi bảo mật. Quá trình đó sẽ được xử lý 
thông qua ứng dụng bảo mật dựa trên mật khẩu và 
sinh trắc học. 

Thứ hai là yêu cầu về nâng cấp chức năng của 
máy ATM. Các máy ATM truyền thống hiện đang 
thực hiện hầu hết các chức năng ngân hàng hàng 
ngày cơ bản, chẳng hạn như gửi tiền, rút tiền và 
kiểm tra số dư. Các hạn chế về hiệu suất của điện 
toán và mạng cần được cải thiện để cho phép hệ 
thống xử lý càng nhiều càng hiệu quả. Do đó, máy 
ATM thế hệ tiếp theo cần hỗ trợ các tính năng sau: 

‐ Hiệu quả sử dụng: ATM được kỳ vọng là vừa dễ 
sử dụng, vừa nhanh chóng. Người dùng càng mất 
nhiều thời gian tại máy ATM, người dùng càng cảm 
thấy bất tiện. Điều này cũng làm tăng thời gian chờ 
cho người dùng khác. Rõ ràng, đây là yếu tố quan 
trọng đã được xem xét trong thiết kế khung trong 
công việc này. 

‐ Khả năng tiếp cận: Máy ATM là máy vật lý để 
phục vụ nhu cầu chung của người dùng; do đó thiết 

kế của chúng phải tính đến các mối quan tâm về khả 
năng tiếp cận. Một số tính năng phù hợp với người 
khuyết tật nên bao gồm hỗ trợ chữ nổi cho người 
khiếm thị. Thiết kế ATM hiện đại nên thuận tiện cho 
mọi đối tượng sử dụng. 

‐ Các thách thức khác liên quan đến việc thực 
hiện dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng 
thương mại bao gồm phản hồi chậm đối với yêu cầu 
của khách, vấn đề độ tin cậy, khác hàng bị nuốt thẻ 
do cây ATM lỗi, cây hết tiền khách hàng ko rút được 
tiền mặt… khiến khách hàng bị mắc kẹt trong nhiều 
ngày, không đầy đủ và lãng phí tài nguyên. 

4. Một số giải pháp khắc phục những hạn chế 

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ATM: Trong 
dịp cuối năm và đầu năm mới, cần thực hiện bổ sung 
tiền mặt vào máy ATM theo đúng định kỳ, có tính 
đến nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng tăng cao; 
theo dõi chặt chẽ, thường xuyên lượng tiền mặt còn 
lại trong từng máy ATM kể cả trong những ngày 
nghỉ cuối tuần, nghĩ lễ, Tết để thực hiện tiếp quỹ tiền 
mặt ngay khi máy ATM gần hết tiền nhằm đáp ứng 
nhu cầu rút tiền của khách hàng. Theo dõi chặt chẽ 
trình trạng hoạt động của các máy ATM, kịp thời sửa 
chữa, khắc phục ngay sự cố bất thường xảy ra đối 
với các máy ATM. Về lâu dài, cần nâng cấp, bổ sung 
hệ thống máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ tốt hoạt 
động của hệ thống ATM. Nghiên cứu bổ sung các 
chức năng mới, hiện đại, tạo điều kiện cho người sử 
dụng thẻ sử dụng các chức năng khác của máy ATM 
như chuyển tiền, thanh toán… để từng bước giảm 
dần việc sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt. Đồng thời 
tích hợp việc bảo mật nhận diện thông qua vân tay 
hoặc sinh trắc học. Điều này sẽ góp phần đảm bảo an 
toàn cho người sử dụng thẻ. 

Các ngân hàng Việt Nam đang có sự đầu tư lớn về 
hạ tầng CNTT, phần mềm corebanking thế hệ mới, 
triển khai các công nghệ nền tảng mới, ứng dụng các 
giải pháp sáng tạo theo xu hướng chung về chuyển 
đổi số, số hóa dịch vụ của ngành Ngân hàng với mục 
tiêu cuối cùng là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ 
ngân hàng trên nền tảng số theo hướng đơn giản, 
thân thiện, tự động, thông minh và tiếp cận khách 
hàng đa kênh đồng nhất. Tuy nhiên đi song song với 
việc nâng cao công nghệ là việc tuyên truyền nâng 
cao ý thức bảo mật trong quá trình sử dụng cho 
khách hàng. 

Đối với người sử dụng thẻ ATM:  Để góp phần 
đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ 
ATM, chủ thẻ cần thực hiện đúng các quy định của 
ngân hàng về sử dụng thẻ ATM. Trước khi đưa thẻ 
vào máy ATM cần quan sát thông báo tự động hiển 
thị trên máy ATM và  phải thao tác đúng quy trình để 
hạn chế hiện tượng bị “nuốt thẻ”. Trường hợp gặp 
vướng mắc khi sử dụng thẻ, chủ thẻ cần chủ động 
thông báo ngay cho ngân hàng phát hành thẻ để xem 
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xét, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tài sản của 
mình. Mặt khác, cần lựa chọn thời điểm rút tiền và 
địa điểm máy ATM phù hợp để hạn chế việc phải xếp 
hàng, chờ đợi quá lâu. Bên cạnh đó, chủ thẻ ATM nên 
khai thác tối đa các tiện ích sử dụng thẻ để hạn chế 
dần việc rút tiền mặt từ ATM, góp phần thúc đẩy hơn 
nữa thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh 
tế và giảm tải việc tiếp quỹ cho các máy ATM.  

Đối với cơ quản lý, tiếp tục hoàn thiện các chính 
sách về mặt pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân 
hàng tự động, cụ thể hiện nay sự thay đổi chóng mặt 
trong lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới, những 
làn sóng công nghệ này cũng nhanh chóng lan tỏa 
vào Việt Nam chính vì vậy các chính sách về pháp 
luật cần có sự cập nhật cho phù hợp tránh trở thành 
rào cản trong quá trình hiện đại hóa của các ngân 
hàng. Các văn bản như Thông tư 47/2014/TT‐
NHNN về quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn 
bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán 
thẻ ngân hàng, Thông tư 46/2014/TT‐NHNN về 
hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt, Thông tư 19/2016/TT‐NHNN quy định về hoạt 
động thẻ ngân hàng. Đây là những văn bản quy định 
cụ thể nhất có tác động đến việc sử dụng ngân hàng 
tự động ở Việt Nam hiện nay. 

Đồng thời, Chính phủ đơn vị quản lý trực tiếp là 
NHNN cần đưa ra các chính sách hỗ trợ cho các ngân 

hàng triển khai công nghệ mới. Để tạo động lực cho 
các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc hiện đại 
hóa công nghệ ngân hàng thì các cấp có thẩm quyền 
cũng cần đưa ra những chính sách ưu đãi nhất định 
như về hỗ trợ cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ về phí 
giao dịch,ưu đãi về những khoản phí phải nộp cho 
nhà nước khi triển khai các sản phẩm công nghệ, bởi 
chi phí đầu tư ban đầu của những hệ thống này thực 
sự không hề nhỏ đối với các ngân hàng, ngoài ra cần 
có những hỗ trợ chuẩn hóa công nhận những chứng 
từ trong giao dịch ngân hàng tựng động như các 
chứng từ giao dịch truyền thống thông thường./. 

Tài liệu tham khảo 

BBC (2018), ATMs to operate without a card, 
https://www.bbc.co.uk/news/business‐18409560  

Hà Thành (2018), Ứng dụng công nghệ trong 
ngân hàng: Xu hướng tất yếu để tạo sự khác biệt, 
http://thoibaonganhang.vn/ung‐dung‐cong‐nghe‐
trong‐ngan‐hang‐xuhuong‐tat‐yeu‐de‐tao‐su‐khac‐
biet‐79162.html  

Wikipedia (2018), Automated teller machine, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_teller_machine,  

WorldBank (2018), Automated teller machines 
(ATMs) (per 100,000 adults), https://data.world‐
bank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5,  

người thực sự có năng lực và được điều hành bởi 
một thành viên HĐQT. Khi đó chiến lược của doanh 
nghiệp được thực hiện dưới sự kiểm soát và hiệu 
quả doanh nghiệp được cải thiện. Nhưng theo 
nghiên cứu của Chaudhry, M.H., & Malik, Q.A. (2015) 
khi khảo sát 30 doanh nghiệp trên thị trường chứng 
khoán của Pakistan lại cho kết quả tác động tiêu cực 
đến ROA.  

3. Kết luận  

Các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc 
HĐQT đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cho 
đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Các kết quả 
thực nghiệm ở các thị trường khác nhau cho kết quả 
nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
tổng quan trên thế giới đều cho thấy cấu trúc của 
HĐQT ít nhiều có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 
của doanh nghiệp. Tổng quan nghiên cứu này là căn 
cứ để xây dựng các giả thuyết và mô hình nghiên cứu 
về ảnh hưởng của cấu trúc HĐQT đến hiệu quả tài 
chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam./. 
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Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc... 
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1. Lý luận chung về vi phạm pháp luật 
“ Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật, có lỗi do 

chủ thể có năng lục trách nhiệm pháp lý thực hiện 
xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật 
bảo vệ”. 

Như vậy dựa vào khái niệm trên, hành vi của chủ 
thể được coi là vi phạm pháp luật phải thỏa mãn đầy 
đủ bốn yếu tố là: 

+ Hành vi  đó phải trái luật 
+ Hành vi đó do chủ thể có năng lưc trách nhiệm 

pháp lý thực hiện 
+ Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 

phải có lỗi 
+ Hành vi của chủ thể xâm phạm đến các quan hệ 

xã hội được pháp luật bảo vệ.  
Theo quan điểm truyền thống, vi phạm pháp luật 

thường được phân thành bốn nhóm cơ là vi phạm 
hình sự, vi phạm dân sự, vi phạm hành chính, vi 
phạm kỷ luật nhà nước. 

Các dấu hiệu vi phạm pháp luật 
Vi phạm pháp luật là hành vi xác định của con 

người. Pháp luật đặt ra là để điều chỉnh hành vi của 
con người nhằm xác lập và duy trì trật tự xã hội. Vi 
phạm pháp luật không phải là ước mơ hay suy nghĩ 
mà là ý thức của con người được thể hiện ra bên 
ngoài bằng hành vi cụ thể. 

Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật. 
Các quy phạm pháp luật luôn là khuôn mẫu để 

đánh giá hành vi xử sự của con người. Quy phạm 
pháp luật luôn đặt ra giới hạn, mà trong giới hạn đó 
con người được xử sự tự do trong khuôn khổ pháp 
luật cho phép, vượt quá giới hạn đó là trái luật. 

Thông qua các quy phạm pháp luât mới chủ thể mới 
có thể xác định được mình được làm gì, không được 
làm gì, phải làm gì… Những hành vi nào trái với quy 
định pháp luật mới được coi là vi phạm pháp luật. 
Tính trái luật là dấu hiệu bắt buộc để xác định có vi 
phạm pháp luật hay không. 

Vi phạm pháp luật do chủ thể có năng lực trách 
nhiệm pháp lý thực hiện 

Năng lực được hiểu là khả năng của chủ thể. Vậy 
năng lực trách nhiệm pháp lý chính là khả năng của 
chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành 
vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây nên. Về 
nguyên tắc chủ thể chỉ phải chịu trách nhiệm pháp 
lý đối với hành vi của mình khi chủ thể có đủ khả 
năng nhận thức, điều khiển hành vi, có sự lựa chon 
nhưng lại lựa chọn xử sự trái quy định pháp luật. 

Vi phạm pháp luật luôn chứa đựng yếu tố lỗi của 
chủ thể 

Trong khoa học pháp lý, lỗi được hiểu là thái độ 
của chủ thể đối với hành vi vi phạm và hậu quả do 
hành vi đó gây nên. Như vậy lỗi  là thái độ của chủ 
thể đối với hành vi và hậu quả do hành vi đó gây 
nên. Một người được coi là có lỗi khi thực hiện hành 
vi trái luật nếu đó là kết quả của sự tự lựa chọn, 
quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện để 
lựa chọn, quyết định xử sự khác phù hợp với quy 
định của pháp luật, nhưng chủ thể lại lựa chọn xử sự 
trái quy định pháp luật. 

2. Thực trạng vi phạm pháp luật của sinh 
viên ĐHGTVT Hà Nội 

Đối với sinh viên Đại học Giao thông vận tải Hà 
Nôi, mặc dù đã áp dụng các biện pháp đấu tranh 
phòng chống nhưng các hành vi vi phạm kỷ luật vẫn 

Nghiên cứu tình trạng vi phạm pháp luật của sinh viên 
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội hiện nay

Ngô Thị Hiền Anh 
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Giao thông Vận tải trong đề tài mã số T2022‑KT‑019

Thời gian qua, trường Đại học Giao thông Vận tải luôn chú trọng công tác giáo dục pháp luật, phổ biến 
quy chế, nội quy kỷ luật trường học  cho sinh viên, thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị đầu 
năm, các buổi tuyên truyền, đưa môn học pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc đối với sinh viên 
khoa vận tải kinh tế và một số khoa khác. Kết quả đạt được cũng đáng ghi nhân, tỷ lệ sinh viên vi phạm quy 
chế trong trường, vi phạm kỷ luật vẫn còn nhưng cũng đã có xu hướng giảm, tỷ lệ sinh  viên bị buộc thôi 
học cũng có giảm. Tuy nhiên tình trạng vi phạm kỷ luật trong sinh viên, đặc biệt vi phạm quy định về thi cử 
vẫn còn tồn tại, các hành vi vi phạm chưa được phát hiện xử lý vẫn tồn tại.
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diễn ra, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của 
trường. Để hiểu sâu về thực trạng vi phạm kỷ luật 
trong sinh viên nhà trường, từ đó đưa ra những giải 
pháp cụ thể, tác giả đã tiến hành khảo sát đối với các 
sinh viên đang học tâp tại trường, kết hợp với các số 
liệu thu thập được từ các phòng ban 

2.1 Vi phạm quy chế kiểm tra và thi kết thúc 
học phần 

Số liệu trên được khảo sát trên 3000 phiếu phát 
ra, biểu đồ cho thấy 69,7 % số người được hỏi chưa 
từng vi phạm, 26,6% đã từng, chỉ có tỷ lệ nhỏ 3,4% 
thường xuyên vi phạm. Qua số liệu có thể thấy phần 
lớn các bạn sinh viên vẫn có ý thức chấp hành các 
quy định về thi cử. Nhưng bên cạnh đó một số lượng 
không nhỏ (26,6%) các bạn  cho rằng đã từng vi 
phạm quy chế thi, chỉ có một lượng nhỏ khoảng 
(5%) cho rằng thường xuyên vi phạm quy chế thi. 
Như vậy số sinh viên đã vi phạm và thường xuyên vi 
phạm chiếm hơn một phần ba số người được hỏi. 
Mặt khác chúng ta thấy con số thu thập được cũng 
chỉ tương đối, vì một số sinh viên vẫn có tâm lý e 
ngại khi trả lời vấn đề này 

‐ Sinh viên đã từng bị phát hiện khi vi phạm quy 
chế thi 

Khảo sát đưa ra đối với những người trả lời câu 
hỏi đã từng vi phạm quy chế thi ( hơn 30%). Có đến 
trên 85,6%  sinh viên trả lời chưa từng bị phát hiện 
khi vi phạm quy chế thi. Như vậy ta có thể thấy được 
mức độ tinh vi của sinh viên, vì vậy cần phải có 
những biện pháp giải quyết vấn đề này  để giúp cho 
môi trường học tập lành mạnh, công bằng cho 
những bạn học thực chất, việc thi cử sẽ có thể đánh 
giá đúng thực lực của các bạn sinh viên hiện nay. 

  Gần 20% đã bị phát hiện, một tỷ lệ nhỏ. Hiện nay 
sinh viên có rất nhiều công nghệ tinh vi như là điện 
thoại thông minh (smart phone), tai nghe thu nhỏ,…
khiến cho việc giám thị trông thi phát hiện ra hành 
vi vi phạm quy chế thi của sinh viên vẫn còn ít. Đối 
với nhóm đã từng bị phát hiện, tác giả đưa ra câu hỏi 
khảo sát các hình thức xử lý vi phạm, các hình thức 
này theo người được khảo sát có phù hợp với hành 
vi vi phạm của họ không. 81,2 % số người được hỏi 
( 300 người ) đưa ra câu trả lời bị nhắc nhở ( chủ 
yếu đối với các hành vi hỏi bài, nhìn bài, vi phạm lần 
1) 10% bị đánh phạm quy vào bài thi ( tương ứng 
các hành vi sử dụng tài liệu trong phòng thi, sử dụng 
các thiết bị thông minh…) 7,8 % bị cảnh cáo học tập 
( đối với các hành vi sử dụng các thiết bị thông 
minh, có thái độ không đúng mực với giám thi). Như 
vậy hình thức cảnh cáo học tập chỉ sử dụng đối với 
trường hợp vi phạm tương đối nghiêm trọng, sinh 
viên có thái độ không đúng chuẩn với cán bộ coi thi 
hoặc giáo viên ).  

+ Số liệu được lấy từ đánh giá của một số giảng 
viên trong trường và số liệu thực tế. Theo đánh giá 
của một số giảng viên trong trường thì tình trạng vi 
phạm quy chế thi của sinh viên những năm qua có 
xu hướng giảm. Nhưng việc giảm này có phải xuất 
phát từ việc ý thức của sinh viên được nâng cao hơn 
hay từ những nguyên nhân khác thì cần nghiên cứu 
kỹ. Bên cạnh việc ghi nhận những cố gắng của nhà 
trường trong việc nâng cao ý thức của sinh viên đã 
có kết quả, thì còn phải kể đến những nguyên nhân 
khách quan khác như do thi onlie, do việc thay đổi 
hình thức tổ chức thi ở một góc độ nào đó cũng giảm 
tính nghiêm khắc khi xử lý thí sinh vi phạm. 

2.2 Vi phạm nội quy nhà trường 
Nội quy nhà trường bao gồm các quy định liên 

quan đến vấn đề trật tự, kỷ luật của sinh viên như 
sinh viên đi học muộn, nghỉ học không xin phép, giữ 
kỷ luật trong lớp học và một số hành vi vi phạm 
khác 

Số liệu khảo sát từ sinh viên cho thấy đến hơn 1 
nửa trên tổng số 3000 câu trả lời chỉ 1 vài lần, một 
phần ba là chưa và chỉ có gần 9% trả lời thường 
xuyên. Trong khi đó theo khảo sát mà tác giả thu 
thập được từ một số giảng viên thì tỷ lệ đi học muộn 
thường xuyên cũng cũng chiếm khoảng 15%. Chủ 
yếu rơi vào một số những sinh viên có ý thức kém. 
Tỷ lệ này có thay đổi theo từng ngành học, có mối 
liên hệ với chất lượng đầu vào. Đối với các ngành 
học điểm đầu vào tương đối cao so với các ngành 
khác như logistic và quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế, 
công nghệ thông tin tỷ lệ đi học muộn chỉ gần 5%. 
Các ngành có tỷ lệ sinh viên đi học muộn cao hơn 
thường là những ngành có điểm đầu vào tương đối 
thấp.  

Về ý thức giữ trật tự trong lớp, Có gần 9% sinh 
viên trả lời thường xuyên vi phạm. Hơn 30% sinh 
viên chưa từng vi phạm. Thực tế cho thấy số lượng 
sinh viên thường xuyên vi phạm theo đánh giá của 
các giảng viên cao hơn số liệu thu thập. Một tỷ lệ 
không nhỏ các bạn sinh viên đến lớp chỉ để điểm 
danh. Số sinh viên này theo đánh giá của giảng viên 
thường trùng với những sinh viên có kết quả học 
tập thấp, không có ý thức học. có một sự trùng hợp 
rằng những ngành điểm đầu vào thấp thì sinh viên 
thường rất kém trong giữ ý thức trật tự trong giờ 
học. Đối với những trường hợp này theo quan điểm 
của tác giả, giảng viên có thể có những biện pháp 
như đánh vào kết quả học tập của sinh viên, trừ 
điểm quá trình, đặc biệt hiện nay khi tỷ trọng điểm 
quá trình được nâng cao 40 đến 50% tổng điểm. 
Trong tiêu chí đánh giá điểm quá trình có tiêu chí về 
ý thức của người học.  
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3. Một số giải pháp để hạn chế vi phạm kỷ 
luật của sinh viên trường ĐHGT VT 

Trường Đại học giao thông vận tải đã không 
ngừng thực hiện các giải pháp để hạn chế tình trạng 
vi phạm kỷ luật trong sinh viên nhà trường như cập 
nhập và hoàn thiện các văn bản, quy định, nội quy 
của nhà trường, chú trọng phổ biến quy chế tới sinh 
viên và cán bộ giảng viên. Tuy nhiên thực tế thực 
hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế, vì vậy tác giả xin 
đưa ra một số các giải pháp sau với mong muốn 
hoàn thiện hơn các quy định, nâng cao chất lượng 
đào tạo sinh viên 

Thứ nhất: Quy chế đào tạo tín chỉ, theo quy định 
hiện nay tỷ lệ điểm quá trinh chiếm 40% hoặc 50% 
tổng điểm. Theo quan điểm của tác giả về lý thuyết 
quy định này phù hợp bản chất của điểm quá trình 
là phản ánh kết quả của cả quá trình học của người 
học, không chỉ dựa vào điểm bài thi cuối kỳ. Tuy 
nhiên quy định này chỉ đúng và phát huy hiệu quả 
khi giảng viên đánh giá đúng, chi tiết quá trình của 
người học. Nếu giảng viên đánh giá điểm quá trình 
không chính xác, không chi tiết sẽ dẫn đến không 
đúng thực chất, người học sẽ có tâm lý chủ quan 
không chú trọng, thậm chí vi phạm kỷ luật vẫn có 
thể qua môn. 

Thứ 2: Phổ biến quy chế, nội quy cho sinh viên. 
Để đánh giá công tác này, tác giả đã tiến hành 

khảo sát 1000 sinh viên các khóa, kết quả cho thấy 
60% sinh viên cho rằng công tác này còn hạn chế, 
30% đánh giá mức khá, 10% mức trung bình. Công 
tác tuyên truyền vẫn chủ yếu là tổ chức các buổi 
sinh hoạt chính trị đầu năm. Để nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, tác giả đưa ra một số các kiến 
nghị sau: 

+ Vi phạm kỷ luật là một trong những hình thức 
vi pham pháp luât. Vì vậy để hạn chế vi phạm kỷ 
luật, cần đẩy manh tuyên truyền pháp luật nói 
chung. Một trong những biện pháp là đưa môn Pháp 
luật đại cương thành môn học bắt buộc chung. 

+ Đối với giảng viên, cán bộ giảng viên cũng cần 
nghiêm túc thực hiện đúng các quy định liên quan 
đến quy chế thi. Một bộ phận cán bộ coi thi có tâm lý 
nương nhẹ tay đối với các sinh viên vi phạm. Việc 
linh động cũng có thể cho phép nhưng nếu xử lý quá 
nhẹ tay sẽ dẫn đến tâm lý coi thường của các bạn 
sinh viên, không đủ sức răn đe. Đây cũng là một 
nguyên nhân dẫn đến vi phạm của sinh viên 

+ Tăng cường hơn nữa tổ chức các buổi tọa đàm, 
tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. 

+ Khi bắt buộc phải tổ chức kiểm tra, thi trực 
tuyến, nhà trường cũng cần có những giải pháp hạn 
chế gian lân. Có thể tham khảo hình thức thi online 

của một số trường đại học. sinh viên phải có hai 
thiết bị camera, một máy chiếu thẳng mặt một máy 
chiếu toàn cảnh, sinh viên phải bật míc trong suốt 
quá trình thi. Nếu do điều kiện sinh viên không có 
hai thiết bị thì nên yêu cầu sinh viên bật míc trong 
suốt quá trình thi. 

Ngoài các giải  pháp trên, thì một trong những 
giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng vi phạm 
kỷ luật trong sinh viên các trường đại học hiên nay 
là nâng cao vai trò của các cố vấn học tập. Tác giả có 
tham khảo một số mô hình quản lý của cố vấn học 
tập. Theo tác giả, để công tác cố vấn học tập hiệu quả 
CVHT phải thỏa thuận với SV những quy định và 
những “điều khoản” cụ thể trong công việc. 

 Tuy nhiên để nâng cao ý thức kỷ luật, chất lượng 
đào tạo thì ngoài sự cố gắng của nhà trường còn cần 
có sự phối hợp của gia đình, sự cố gắng của các bạn 
sinh viên. Sinh viên cần ý thức được mục đích học, 
xác định mục tiêu học, phấn đấu, cần cân bằng giữa 
việc học và các vấn đề trong cuộc sống. có như vậy 
thì nội quy, quy chế trong nhà trường mới được 
thực hiên nghiêm túc, chất lượng đào tạo mới được 
nâng cao 

4. Kết luận 

Nâng cao ý thức của sinh viên trong việc thực 
hiện tốt nội quy, quy chế, hạn chế vi phạm kỷ luật là 
một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo. Đối với trường đại học Giao 
thông vận tải, tuy đã thực hiện nhiều biện pháp để 
hạn chế, nhưng tình trạng vi phạm kỷ luật trong sinh 
viên vẫn còn. Vì vậy trong phạm vi nghiên cứu tác 
giả cố gắng đưa ra những giải pháp phù hợp với 
thực tế nhà trường, với mong muốn nâng cao ý thức 
tổ chức kỷ luât, nâng cao chất lượng đào tạo và 
quảng bá cho thương hiệu của nhà trường./. 

 

Tài liệu tham khảo 

Giáo trình pháp luật đai cương trường đại học 
kinh tế quốc dân 

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam, trường đại học Luật Hà Nội 

Thanh niên và vấn đề vi phạm pháp luật của 
thanh niên Việt Nam hiện nay, tác giả Ngô Thị Thùy 
Dương. https://luatminhkhue.vn/thanh‐nien‐va‐
van‐de‐vi‐pham‐phap‐luat‐cua‐thanh‐nien‐viet‐
nam‐hien‐nay.aspx 
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1. Mở đầu 

Vấn đề kiểm soát quản trị công ty đã được nhiều 
nghiên cứu trên các thị trường tài chính khác nhau 
đưa ra thảo luận, nghiên cứu để có được kết quả tốt 
nhất lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Xuất 
phát từ các lý thuyết nền khác nhau như lý thuyết 
đại diện, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực, lý thuyết 
quản lý nên việc lý giải ảnh hưởng của cấu trúc hội 
đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp cũng khác nhau. Hơn nữa, môi trường 
nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau cũng cho các 
kết quả nghiên cứu khác nhau. Vấn đề kiểm soát 
quản trị tại Việt Nam cũng được đặt ra từ nhiều quy 
định của Nhà nước và các nguyên tắc hướng dẫn của 
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Hiện 
nay, tại Việt Nam nội dung về quản trị công ty được 
quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ‐CP ngày 
06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị 
công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (trước đó 
là thông tư số 121/2012‐BTC của Bộ Tài chính về 
việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho các 
công ty đại chúng). 

Từ những vấn đề trên, bài viết này tập trung vào 
tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt 
Nam về kiểm soát quản trị, cụ thể là cấu trúc của hội 
đồng quản trị (HĐQT) với các yếu tố đại diện là quy 
mô HĐQT, tính độc lập của HĐQT, sự hiện của nữ 
trong HĐQT, tính kiêm nhiệm hai chức danh, tần 
suất cuộc họp trong HĐQT và số các tiểu ban trực 
thuộc HĐQT đến hiệu quả tài chính của các doanh 
nghiệp nhằm hệ thống hóa các nghiên cứu trên thế 
giới về vấn đề này. 

2. Ảnh hưởng của cấu trúc hội đồng quản trị 
đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp 

2.1. Quy mô HĐQT và hiệu quả tài chính 
Theo lý thuyết đại diện, số thành viên HĐQT quá 

nhiều sẽ ảnh hưởng nhiều đến chi phí khi con người 
mang tính tư lợi cá nhân nhiều hơn và điều này sẽ 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 
Nhưng ngược lại, với lý thuyết phụ thuộc nguồn 
nhân lực lại ủng hộ quan điểm nhiều thành viên 
trong HĐQT với quan hệ rộng, kiến thức chuyên 
môn tốt có thể mang lại hiệu quả tài chính tốt hơn 
cho doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. 

Thực tế là có nhiều nghiên cứu đồng quan điểm 
là quy mô HĐQT có tác động cùng chiều với hiệu quả 
tài chính, cụ thể là Latif, B., Shahid, M.N., Haq, M.Z.U. 
et al (2013), Suadiye, G. (2017), Qadorah, A.A.M., & 
Fadzil, F.H.B. (2018). Nhưng cũng có một số nghiên 
cứu lại khẳng định theo hướng trái chiều giữa quy 
mô HĐQT và hiệu quả tài chính, đó là các nghiên cứu 
của Rashid, A., Zoysa, A.D., Lodh, S. et al (2010), 
Arosa, B., Iturralde, T., & Maseda, A. (2013), Võ Hồng 
Đức, & Phan Bùi Gia Thuỷ (2013).  

Bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu kết luận 
là không có mối quan hệ giữa quy mô HĐQT và hiệu 
quả tài chính trong các thực nghiệm của Guo, Z., & 
KGA, U.K. (2012), Emile, R., Ragab, A., & Kyaw, S. 
(2014), Vo, H.D., & Nguyen, T.M. (2014), Farhan, A., 
Obaid, S.N., & Azlan, H. (2017), Sarpong‐Danquah, 
B., Gyimah, .P, Afriyie, R.O et  al (2018). 

2.2. Thành viên HĐQT độc lập và hiệu quả tài 
chính 

Theo Quy chế quản trị công ty, thành viên HĐQT 
độc lập là các thành viên không phải là Giám đốc, 
Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản 
lý khác được HĐQT bổ nhiệm hay cổ đông lớn của 
doanh nghiệp. 

Tính độc lập của thành viên HĐQT dựa vào lý 
thuyết đại diện thì cho rằng các thành viên độc lập 
có ít mâu thuẫn hay không có mâu thuẫn về lợi ích 
nên các quyết định đưa ra là khách quan, điều này 
giảm được chi phí đại diện và cải thiện được hiệu 
quả tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, lý thuyết 
quản lý cũng được vận dụng để giải thích tính độc 
lập của HĐQT nhưng lý thuyết này cho rằng tính độc 
lập làm giảm hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 

Tổng quan nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc Hội đồng 
quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Nguyễn Anh Hiền 
Trường Đại học Sài Gòn  

Hội đồng quản trị có vai trò quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết này tập trung 
vào tổng quan các nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc hội đồng quản trị (HĐQT) tác động đến hiệu quả 
tài chính của doanh nghiệp thông qua tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA). Các nghiên cứu trước đây cho thấy 
cấu trúc HĐQT thông qua các đặc tính như quy mô HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT kiêm 
nhiệm, thành viên nữ trong HĐQT, tần suất họp của HĐQT, số tiểu ban của HĐQT đều có ảnh hưởng đến khả 
năng sinh lời của doanh nghiệp.  
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Các thành viên HĐQT điều hành là những người 
điều hành doanh nghiệp, nắm rõ các thông tin về 
chiến lược, luôn luôn gắn những hoạt động của 
mình cùng doanh nghiệp. Ngược lại, các thành viên 
độc lập là các thành viên ngoài doanh nghiệp, đôi 
khi cũng bận rộn với các công việc khác cùng với sự 
thiếu thông tin chiến lược của doanh nghiệp nên các 
quyết định là không chính xác và điều này làm giảm 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng có những kết 
quả khác nhau về sự ảnh hưởng của tính độc lập 
thành viên HĐQT đến hiệu quả tài chính. Chẳng hạn 
như các thực nghiệm Sarpong‐Danquah, B., Gyimah, 
.P, Afriyie, R.O et al (2018), Tenuta, P., Cambrea, D.R., 
& Fazzari, D. (2018), Sow, I.,  & Tozo, K.W. (2019), 
Vacc, A., Iazzi, A., & Fait, M. (2019), Trần Quốc Trung, 
& Trương Thị Thuỳ Trang (2019) kết luận rằng tính 
độc lập của thành viên HĐQT có tác động cùng chiều 
đến hiệu quả tài chính. Nhưng cũng có các nghiên 
cứu khác lại cho kết quả ngược với kết luận trên, đó 
là các nghiên cứu của Arosa, B., Iturralde, T., & 
Maseda, A. (2013), Vo, H.D., & Nguyen, T.M. (2014),  
Farhan, A., Obaid, S.N., & Azlan, H. (2017), 
Chancharat, S., & Chancharat, N. (2019), Hoàng Thị 
Phương Anh, & Nguyễn Ngọc Hồng Trang (2019). 
Tuy nhiên, cũng có các nghiên cứu Rashid, A., Zoysa, 
A.D., Lodh, S. et al (2010), Guo, Z., & KGA, U.K. 
(2012), Azeez, A.A., (2015), Rashid, A. (2018), 
Masum, M.H., & Khan, M.M. (2019) khẳng định 
không có sự tác động tính độc lập thành viên HĐQT 
đến hiệu quả tài chính. 

2.3. Tính kiêm nhiệm và hiệu quả tài chính 
Tính kiêm nhiệm hai chức danh sẽ tạo một quyền 

lực mạnh trong HĐQT và lấn áp trong công việc điều 
hành của doanh nghiệp dựa theo quan điểm của lý 
thuyết đại diện. Điều này dẫn đến có trường hợp lạm 
dụng quyền lực và gây tổn hại lợi ích của doanh 
nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tài chính. 
Nhưng trái chiều với quan điểm này là lý thuyết phụ 
thuộc nguồn lực và lý thuyết quản lý, với tính chất 
kiêm nhiệm họ có thể kết hợp chiến lược của doanh 
nghiệp với nguồn lực tốt nhất trong doanh nghiệp để 
đạt được hiệu quả cao nhất có thể vì lợi ích chung. 

Trên cơ sở của các lý thuyết nền, các tác giả cùng 
với các nghiên cứu cũng đã có những kết luận khác 
nhau. Latif, B., Shahid, M.N., Haq, M.Z.U. et al (2013), 
Chaudhry, M.H., & Malik, Q.A. (2015), Suadiye, G. 
(2017), Phạm Thị Kiều Trang (2017), Qadorah, 
A.A.M., & Fadzil, F.H.B. (2018), Sow, I.,  & Tozo, K.W. 
(2019) cho rằng tính kiêm nhiệm góp phần làm 
giảm hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Nhưng các 
nghiên cứu khác Võ Hồng Đức, & Phan Bùi Gia Thuỷ 
(2013), Phan Bùi Gia Thuỷ, Trần Đức Tài, & Trần Thị 
Tú Anh (2017), Hoàng Thị Phương Anh, & Nguyễn 
Ngọc Hồng Trang (2019) lại cho ra tính chất kiêm 
nhiệm cải thiện tốt hơn cho hiệu quả tài chính. Và 

các tác giả Emile, R., Ragab, A., & Kyaw, S. (2014), 
Rodriguez‐Fernandez, .M, Fernandez‐Alonso, S., & 
Rodriguez‐Rodriguez, J. (2014), Bùi Thanh Tráng, & 
Hồ Xuân Tiến (2017),  cho rằng tính kiêm nhiệm 
không có ý nghĩa với hiệu quả tài chính.  

2.4. Thành viên nữ HĐQT và hiệu quả tài chính 
Sự đa dạng giới trong HĐQT gần đây đã được 

nhiều bài nghiên cứu giới thiệu và sự ảnh hưởng là 
khá rõ nét. Với sự hiện diện của thành viên nữ trong 
HĐQT, các góc nhìn và các tư tưởng khác nhau về 
hoạt động kinh doanh được đóng góp với sự tích cực 
hơn và song song đó là các hoạt động về kiểm soát 
cũng tốt hơn. Chính điều này làm giảm được chi phí 
đại diện trong doanh nghiệp và góp phần cải thiện 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể là các 
nghiên cứu Võ Hồng Đức, & Phan Bùi Gia Thuỷ 
(2013), Tenuta, P., Cambrea, D.R., & Fazzari, D. 
(2018), Sarpong‐Danquah, B., Gyimah,.P, Afriyie, R.O 
et  al (2018), Imade, & Graham, O. (2019), Vacc, A., 
Iazzi, A., & Fait, M. (2019), Hoàng Thị Phương Anh, 
& Nguyễn Ngọc Hồng Trang (2019) đã xác nhận 
được hiệu quả của thành viên nữ trong HĐQT. Một 
số nghiên cứu thực nghiệm khác thì cho rằng không 
có sự ảnh hưởng của thành viên HĐQT nữ, cụ thể 
của các tác giả Chancharat, S., & Chancharat, N. 
(2019), Masum, M.H., & Khan, M.M. (2019). 

2.5. Tần suất họp của HĐQT và hiệu quả tài 
chính 

Một trong số các vai trò của HĐQT là thông qua 
các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám 
sát hoạt động của doanh nghiệp nên các cuộc họp 
của HĐQT là cần thiết. Theo lý thuyết quản lý, các 
thành viên luôn hướng đến lợi ích của doanh nghiệp 
nên việc tổ chức các cuộc họp để định hướng và 
giám sát luôn luôn là cách thức hiệu quả. Cùng với 
kết quả nghiên cứu thực nghiệm Buchdadi, A.D.B, 
Ulupui, I.G.K.A., Dalimunthe, S. et al (2019) trên thị 
trường chứng khoán Indonesia đã cho ra kết luận 
tần suất các cuộc họp của HĐQT có tác động cùng 
chiều đến hiệu quả tài chính. Nhưng cũng có bài viết 
khác của Rodriguez‐Fernandez, .M, Fernandez‐
Alonso, S., & Rodriguez‐Rodriguez, J. (2014) kết 
luận trái ngược là càng họp nhiều thì hiệu quả tài 
chính càng giảm. Theo một chiều hướng khác là tần 
suất các cuộc họp không có ý nghĩa đến hiệu quả tài 
chính của doanh nghiệp qua các thực nghiệm của 
Arosa, B., Iturralde, T., & Maseda, A. (2013).  

2.6. Số tiểu ban của HĐQT và hiệu quả tài chính 
Trong môi trường kinh doanh ngày càng trở nên 

đa dạng và phức tạp, HĐQT cần có những uỷ ban 
trực thuộc để hỗ trợ công việc của hội đồng. Dựa vào 
lý thuyết phụ thuộc nguồn lực, các tiểu ban được 
thành lập phục vụ cho một mục đích chuyên biệt 
như lương thưởng, nhân sự, kiểm toán, quản trị rủi 
ro, phát triển sản phẩm mới và họ cần những con 

Xem tiếp trang 21
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1. Mở đầu 

Việc lựa chọn phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là kết quả của công cuộc đổi 
mới tư duy ‐ bắt đầu từ đổi mới tư duy về kinh tế 
được Đảng ta thông qua từ Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VI (tháng 12/1986). Sự lựa chọn phát triển 
kinh tế thị trường ở nước ta xuất phát từ nhận thức 
đúng đắn của Đảng ta về thực chất của kinh tế thị 
trường. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định 
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị 
trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, 
đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có 
sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, đo Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước”. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị 
trường này có một đặc trưng cơ bản, thuộc tính 
quan trọng là gắn kinh tế với xã hội.  

2. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường hiện 
đại ở Việt Nam hiện nay 

Nền kinh tế thị trường hiện đại chính là nấc 
thang cao trong lịch sử phát triển kinh tế thị trường. 
Vì thế, ngoài những đặc trưng mang tính phổ quát 
của nền kinh tế thị trường tự do, nền kinh tế thị 
trường hiện đại ngày nay còn mang một số đặc 
trưng mới, mang tính thời đại. Đó là:  

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường hiện đại phải 
dựa trên nền tảng sở hữu hỗn hợp của các chủ thể 
thị trường. Trong nền kinh tế này, sở hữu hỗn hợp 
dựa trên chế độ cổ phần phải chiếm ưu thế phổ biến. 

Bởi vì, sở hữu hỗn hợp chiếm ưu thế phổ biến là kết 
quả xã hội hóa sản xuất và xã hội hóa sở hữu ở trình 
độ cao do yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, 
khoa học, công nghệ và trình độ quản lý. Hình thức 
sở hữu này đang ngày càng phát triển, từng bước 
vượt qua biên giới của một quốc gia và gắn liền với 
sự phát triển mạnh của các công ty đa quốc gia, 
xuyên quốc gia.  

Thứ hai, nền kinh tế thị trường hiện đại phải dựa 
trên những thành tựu của khoa học, công nghệ hiện 
đại và kinh tế tri thức ‐ một trong những nhân tố 
quyết định trực tiếp đến sự giàu mạnh, văn minh 
của mọi quốc gia. Những thành tựu của khoa học, 
công nghệ hiện đại sẽ tạo ra những bước đột phá cả 
trong sản xuất, quản lý và phát triển xã hội; kết tinh 
ngày càng nhiều hàm lượng tri thức vào trong mỗi 
sản phẩm lao động được được tạo ra, làm cho chúng 
không còn là sản phẩm riêng của một quốc gia mà 
mang tính toàn cầu hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập 
quốc tế trên cả bề rộng và chiều sâu. 

Thứ ba, nền kinh tế thị trường hiện đại phải có cơ 
cấu kinh tế hợp lý, hiện đại với nòng cốt là các lĩnh 
vực như: công nghiệp ‐ thị trường, hệ thống kết cấu 
hạ tầng, các ngành dịch vụ cao cấp (đặc biệt là dịch 
vụ tài chính và ngân hàng). Ngoài ra, nông nghiệp và 
nông thôn về cơ bản phải được phát triển trên nền 
tảng công nghiệp và thị trường hiện đại; kinh tế tư 
nhân phát triển… 

Thứ tư, nền kinh tế thị trường hiện đại dựa trên 
nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ được khoa 
học và công nghệ với trình độ quản lý hiện đại.  

Trong nền kinh tế này, “công nhân cổ trắng” có 
trình độ đại học là phổ biến và các trường đại học, 
viện nghiên cứu triển khai được phát triển thành 
doanh nghiệp của ngành công nghiệp không khói. Số 

Tính tất yếu của việc vận dụng quy luật quan hệ sản xuất 
phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất 

trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

Phan Thị Uyến 
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 

Hiện nay, Việt Nam đã xác định, nền kinh tế thị trường ở nước ta là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội 
nhập, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Một trong những yếu tố đảm bảo cho sự phát triển 
ấy được Đảng ta xác định là việc xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. Về thực chất cũng là thực hiện việc nhận thức và giải quyết mối “quan hệ giữa phát triển 
lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”. 
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nhân viên làm việc cho phòng nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu triển khai và các vườn ươm công nghệ 
mới của chính phủ hoặc của công ty từng bước sẽ 
nhiều hơn số công nhân đứng máy trực tiếp tại các 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, công 
nhân dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của xã hội. 

Thứ năm, nền kinh tế thị trường hiện đại phải 
dựa trên hệ thống an sinh xã hội hiện đại và một hệ 
thống phúc lợi vì mục tiêu phát triển con người. Hệ 
thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội này được xây 
dựng bằng sự đóng góp của chủ doanh nghiệp, 
người lao động, nhà nước và các tổ chức xã hội dân 
sự nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là người 
nghèo trước những biến động và rủi ro của thị 
trường do tác động ngày càng lớn của toàn cầu hóa 
và biến đổi khí hậu.  

3. Tính tất yếu của việc vận dụng quy luật 
quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát 
triển lực lượng sản xuất trong điều kiện kinh 
tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế 

Ở Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: “Nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình 
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân 
là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ 
thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác 
và cạnh tranh theo pháp luật...”. Tiếp tục tinh thần 
này, Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Nền kinh tế 
thị trường định hưỡng xã hội churu nghĩa Việt Nam 
có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 
tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; 
kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã không ngừng 
được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một 
động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh 
tế‐xã hội”. 

Về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, Đảng ta cũng có 
sự thay đổi nhận thức dựa theo những thay đổi tư 
duy về nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), Đảng ta đã nêu rõ 
đặc trưng về kinh tế của thời kỳ quá độ là: Có một 
nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản 
xuất hiện đại và và chế độ công hữu về các tư liệu 
sản xuất chủ yếu. Tuy nhiên, ở Đại hội X, cũng về đặc 
trưng kinh tế, Đảng ta chỉ rõ: “Có một nền kinh tế 
phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại 
và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển 

của lực lượng sản xuất”. Ở Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ 
sung, phát triển năm 2011), Đảng ta lại chỉ rõ đặc 
trưng về kinh tế “có một nền kinh tế phát triển cao 
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản 
xuất tiến bộ phù hợp”. Đại hội XII cũng tiếp tục nhấn 
mạnh đến khía cạnh tiến bộ phù hợp của quan hệ 
sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất ở nước ta hiện nay.  

Kế thừa quan điểm đó của C.Mác, hiện nay, Đảng 
ta đã nhấn mạnh hơn khía cạnh tiến bộ của quan hệ 
sản xuất so với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, đặt khía cạnh tiến bộ lên trước phù hợp thành 
“tiến bộ phù hợp”. Sự tiến bộ của quan hệ sản xuất 
được thể hiện ở mục đích của nền sản xuất xã hội. 
Mục đích đó là vì con người, vì những người lao 
động ‐ chủ nhân của những sản phẩm lao động, chứ 
không phải vì một hay một nhóm cá nhân nào đó. Có 
thể nói, sự tiến bộ của quan hệ sản xuất sẽ góp phần 
thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân ta đang hướng tới. Thực tế đã 
cho thấy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện tại 
về cơ bản là phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản ‐ bằng chứng 
của nó là sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư 
bản trong thế giới đương đại nhưng chủ nghĩa tư 
bản vì lợi nhuận mà đi ngược lại với sự tiến bộ của 
nhân loại. 

Có thể nói, quan điểm về xây dựng quan hệ sản 
xuất của Đảng ta hiện nay vừa là sự kế thừa quan 
điểm ở các Văn kiện trước, vừa có sự phát triển bởi 
Đảng ta đã chú ý tới khía cạnh tiến bộ của quan hệ 
sản xuất chứ không chỉ nhấn mạnh đến sự phù hợp 
của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất như trước kia. Sự thay đổi này cũng 
phù hợp với những thay đổi trong quan điểm của 
Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Việc 
Đảng ta đưa khía cạnh tiến bộ lên trên khía cạnh 
phù hợp cũng thống nhất với việc xác định định 
hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường ở 
Việt Nam hiện nay. 

Về phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, Đảng ta 
xác định phát triển lực lượng sản xuất hiện đại để 
tạo cơ sở vật chất ‐ kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế; 
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế; phấn 
đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Để phát triển lực 
lượng sản xuất hiện đại, cần: “Phát triển mạnh mẽ 
khoa học, công nghệ làm cho khoa học, công nghệ 
thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan 
trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện 
đại”; “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải 
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pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế ‐ xã hội”; “Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược 
về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với 
một số công trình hiện đại. Nâng cao chất lượng quy 
hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ‐ xã hội, bảo 
đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ thống, nhất là 
mạng lưới giao thống, điện, nước, thủy lợi, giáo dục, 
y tế, viễn thông và công nghệ thông tin”.  

Về xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, 
Đảng ta đã xác định cần xây dựng quan hệ sản xuất 
tiến bộ phù hợp trên cả ba mặt cấu thành của nó là 
quan hệ sở hữu về tư tư liệu sản xuất chủ yếu, quan 
hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân phối sản phẩm 
lao động. Về quan hệ sở hữu, theo quan điểm của 
Đảng ta hiện nay là tiếp tục phát triển kinh tế nhiều 
thành phần với nhiều hình thức sở hữu để đảm bảo 
sự phù hợp với trình độ phát triển khác nhau của 
lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, 
bên cạnh việc xác định vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước như trước đây, ở Đại hội XII, lần đầu tiên 
Đảng ta xác định: “Kinh tế tư nhân là một động lực 
quan trọng của nền kinh tế”. Đại hội XIII tiếp tục tinh 
thần này. Đây là một sự thay đổi tất yếu, phù hợp 
với xu thế phát triển của nền kinh tệ thị trường hiện 
đại. Nó xuất phát từ việc thành phần kinh tế tư nhân 
đang đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh 
tế của đất nước. 

Sự tiến bộ phù hợp của quan hệ sản xuất ở nước 
ta hiện nay còn được thể hiện ở khía cạnh quan hệ 
quản lý. Trong thời gian qua, cơ chế quản lý của Nhà 
nước đã từng bước điều chỉnh dần phù hợp hơn với 
các quy luật của nền kinh tế thị trường : “Vai trò của 
Nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế 
thị trường, ngày càng phát huy dân chủ trong đời 
sống kinh tế ‐ xã hội. Việc huy động và phân bổ các 
nguồn lực gắn với chiến lược, kế hoạch, quy hoạch 
phát triển kinh tế ‐ xã hội đã từng bước phù hợp với 
cơ chế thị trường, hạn chế và kiểm soát độc quyền 
kinh doanh”. Tuy nhiên, cơ chế quản lý đó vẫn còn 
nhiều hạn chế. Trong khi mục tiêu là phát huy tối đa 
mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế ‐ xã hội 
nhưng Nhà nước lại can thiệp quá sâu vào nền kinh 
tế, chưa phát huy được tối đa sự giám sát của các tổ 
chức xã hội trong việc quản lý của Nhà nước: “Hiệu 
quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước chưa cao; kỷ 
luật, kỷ cương không nghiêm; Nhà nước còn can 
thiệp trực tiếp, quá lớn trong nền kinh tế. Vẫn còn 
tình trạng bao cấp, xin ‐ cho trong xây dựng và thực 
hiện một số cơ chế, chính sách”. 

Sự tiến bộ phù hợp của quan hệ sản xuất ở khía 
cạnh quan hệ phân phối được thể hiện chủ yếu ở 
nguyên tắc công bằng trong phân phối. Từ chỗ công 
bằng xã hội trong phân phối chủ yếu được thực hiện 

theo hướng bình quân, cào bằng; đến nay, chính 
sách phân phối đã có những điều chỉnh ngày càng 
đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa bằng việc thực hiện nhiều 
hình thức phân phối, cùng với phân phối theo kết 
quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là 
hình thức phân phối theo kết quả đóng góp, đồng 
thời thực hiện phân phối qua phúc lợi xã hội và 
phân phối qua hệ thống an sinh xã hội. Đảng ta đã 
khẳng định: “Quan hệ phân phối đảm bảo công bằng 
và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được 
phân bổ theo chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế ‐ xã hội; thực hiện chế độ phân phối chủ 
yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng 
thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực 
khác và phân phối qua hệ thống an sinh xã hội, phúc 
lợi xã hội”.  

4. Kết luận 

Phát triển kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập 
quốc tế là xu thế phát triển tất yếu của nước ta trong 
giai đoạn hiện nay. Nó không chỉ phù hợp với quá 
trình vận động, phát triển của các nước trên thế giới 
mà còn xuất phát từ thực tiễn phát triển của đất 
nước ta qua hơn 35 năm đổi mới. Việc xây dựng 
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất là một trong những yếu 
tố quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định cho sự 
phát triển kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập 
quốc tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay./. 
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1. Mở đầu 

Ở Việt Nam, điện năng chủ yếu được tạo ra từ các 
nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu thô, khí đốt và 
thủy điện. Trong thế kỷ XX và thập niên đầu của thế 
kỷ XXI, nguồn năng lượng này đã cơ bản đáp ứng 
được nhu cầu sử dụng và sản xuất, nhưng đến năm 
2030 Việt Nam sẽ không còn tiềm năng thủy điện 
lớn vì đã khai thác hết. Trữ lượng than đá cũng đang 
cạn dần. Năm 2015, khả năng khai thác than đá đáp 
ứng từ 96% ‐ 100% nhu cầu sử dụng. Năm 2020, 
khả năng khai thác chỉ đáp ứng được 60% và đến 
năm 2035, tỉ lệ này chỉ còn 34% (Năng lượng Việt 
Nam, 2022). Điện năng không phải là nguồn tài 
nguyên vô hạn, vì vậy sử dụng hiệu quả điện năng 
mang tính cấp thiết hiện nay. Ý thức được những 
vấn đề này, nhiều thiết bị tiết kiệm năng lượng đã 
được giới thiệu với nhiều tên gọi, nhãn mác và công 
suất tối thiểu được sử dụng như đèn LED sinh thái, 
đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi đốt. Việc mua sắm 
của người tiêu dùng đối với các thiết bị tiết kiệm 
điện đã trở thành cuộc thảo luận nghiêm túc, đặc 
biệt là những người có ý định quan tâm đến môi 
trường và tính bền vững.  

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với nhu 
cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao. Chính vì thế, 
việc tiết kiệm điện năng là mối quan tâm hàng đầu 
của cả cộng đồng. Hơn nữa, điện là một trong những 
dịch vụ rất quan trọng đối với sinh viên vì họ là một 
trong những nhóm tiêu thụ năng lượng tương đối 
lớn. Vì vậy, việc tiết kiệm điện của sinh viên lại càng 
trở nên quan trọng. Hơn nữa, sử dụng các thiết bị tiết 
kiệm năng lượng có tác động tích cực đến việc giảm 
mức tiêu thụ năng lượng của sinh viên và lượng khí 
thải carbon. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về ý định 
mua thiết bị tiết kiệm điện ở người trẻ tuổi, đặc biệt 
là thiết bị bóng đèn tiết kiệm điện. Vì vậy, nghiên cứu 
ý định mua bòng đèn tiết kiệm điện của sinh viên 
trường đại học An Giang là rất cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 
Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen là 

lý thuyết tâm lý xã hội quan trọng nhất để dự đoán 
hành vi của con người. TPB gợi ý rằng thái độ, chuẩn 
mực chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức là 
những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến ý định của 
người tiêu dùng và ý định ảnh hưởng đến hành vi 
mua hàng của người tiêu dùng. TPB cho biết rằng cơ 
hội thực hiện một hành vi nhất định tăng lên khi 
một người có thái độ tích cực về bất kỳ hành vi cụ 
thể nào, sự tán thành của xã hội, sự hỗ trợ liên quan 
đến hành vi cụ thể và sự kiểm soát cần thiết hơn để 
thực hiện hành vi đó. 

Theo TPB thì thái độ được định nghĩa là sự thích 
hoặc không thích của một cá nhân đối với một hành 
vi, ý tưởng, đối tượng hoặc sản phẩm cụ thể. Khi một 
người có thái độ tích cực đối với bất kỳ hành vi cụ thể 
nào, điều đó có nghĩa là có nhiều cơ hội thực hiện 
hành vi này hơn. Người tiêu dùng có thái độ thuận 
lợi hoặc tích cực có thể có mức độ gắn bó cao hơn 
trong quyết định mua hàng. Ta có giả thuyết sau: 

H1: Thái độ có ảnh hưởng tích cực đến ý định 
mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. 

TPB cho rằng chuẩn mực chủ quan là những áp 
lực hoặc ảnh hưởng xã hội trao quyền cho các cá 
nhân thực hiện hành vi. Nói cách khác, hành vi của 
cá nhân được đánh giá bằng sự tán thành và không 
tán thành của người khác. Những người khác này là 
bạn bè, người thân, thành viên gia đình, nhóm đồng 
nghiệp và các nhóm tham khảo khác. Theo TPB thì 
chuẩn mực chủ quan là yếu tố dự báo cơ bản về ý 
định. Ta có giả thuyết: 

H2: Chuẩn mực chủ quan có ảnh hưởng tích cực 
đến ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. 

Kiểm soát hành vi nhận thức được định nghĩa là 
sự đánh giá của cá nhân về mức độ khó hay dễ thực 

Ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng  
của sinh viên Trường Đại học An Giang

Bùi Thị Mỹ Hạnh 
Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) để dự đoán ý định mua bóng 
đèn tiết kiệm năng lượng. Dữ liệu được thu thập từ 361 sinh viên trường đại học An Giang. Kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu 
này. Kết quả nghiên cứu cho thấy có năm yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng 
là thái độ, chuẩn mực chủ quan, kiểm soát hành vi nhận thức, lợi ích về môi trường, nghĩa vụ đạo đức.
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hiện của hành vi và có thể được tiếp cận thông qua 
sự tự tin của cá nhân liên quan đến khả năng thực 
hiện hành vi của họ và kiểm soát hành vi nhận thức 
ảnh hưởng đến ý định (Ajzen, 1991). Ta có giả 
thuyết sau: 

H3: Kiểm soát hành vi nhận thức có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng 
lượng. 

Người tiêu dùng nhận thức được rằng các sản 
phẩm có đặc tính phù hợp với môi trường mang lại 
nhiều lợi ích hơn so với các lựa chọn truyền thống 
(Sriram & Forman, 1993). Clark và cs (2003) tin 
rằng những người sử dụng các sản phẩm tiết kiệm 
năng lượng thân thiện hơn với môi trường vì việc sử 
dụng đã giảm chi tiêu năng lượng trong tương lai và 
giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Trong khi đó, lợi ích 
môi trường ảnh hưởng người tiêu dùng có thái độ 
tích cực và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 
các sản phẩm bền vững với môi trường (Hartmann 
& Apaolaza‐Ibáñez, 2012). Ta có giả thuyết: 

H4: Lợi ích môi trường có ảnh hưởng tích cực 
đến ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. 

Nghĩa vụ đạo đức và ý định 
Nghĩa vụ đạo đức cho thấy một người cam kết 

thực hiện hành vi quan tâm đến môi trường 
(Bamberg và cs, 2007). Nghĩa vụ đạo đức nói lên ý 
thức trách nhiệm của một người đối với việc tham 
gia hoặc từ bỏ các hoạt động cụ thể. Bằng chứng 
thực nghiệm được tìm thấy trong các nghiên cứu 
trước đây cho thấy mối quan hệ đáng kể giữa nghĩa 
vụ đạo đức và ý định thân thiện với môi trường 
(Han và cs, 2017; Onwezen và cs, 2013). Ta có giả 
thuyết sau: 

H5: Nghĩa vụ có ảnh hưởng tích cực đến ý định 
mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. 

2.2. Mô hình nghiên cứu 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận 

tiện. Thông tin dữ liệu được thu thập thông qua 
khảo sát sinh viên trường đại học An Giang. Bảng 
câu hỏi sử dụng thang đo Likert 5 điểm, từ 1 (hoàn 
toàn không đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý). Bảng 

khảo sát được thực hiện thông qua hình thức trự 
tiếp. Có 370 bảng câu hỏi gởi tới sinh viên trong đó 
có 361 bảng câu hỏi là đạt yêu cầu. Trong tổng số 
361 đối tượng được khảo sát có 172 sinh viên nam 
chiếm 47,65% và 189 sinh viên nữ chiếm 52,35%. 

3.2. Phương pháp phân tích 
 Các thang đo trong mô hình nghiên cứu được 

xây dựng bằng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha và 
phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA để 
kiểm định độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt của 
các thang đo. Sau khi thực hiện phân tích EFA sẽ là 
kiểm định các giả thuyết đề ra trong mô hình nghiên 
cứu bằng phương pháp phân tích hồi quy đa biến 
nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu sử 
dụng phần mềm SPSS 20.0 để hỗ trợ trong việc phân 
tích số liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu   

4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 
Thông qua số liệu bảng 1 ta thấy, kết quả kiểm 

định độ tin cậy thang đo có hệ số lớn hơn 0,7 và các 
hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường 
yếu tố này đều đạt chuẩn cho phép lớn hơn 0,3. Các 
biến quan sát của số liệu đều đảm bảo độ tin cậy cao. 
Do đó, số biến quan sát đưa vào phân tích nhân tố 
khám phá là 18 biến quan sát. 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá ở bảng 2 cho 
thấy, các biến được trích thành 6 nhóm, với tổng 
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phương sai trích là 74,445% > 50%. Hệ số KMO là 
0,717 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1 nên phân 
tích nhân tố là thích hợp. Thống kê Chi‐Square của 
kiểm định Bartlett có Sig.=0.000 thể hiện mức ý 
nghĩa cao. Kết quả phân tích EFA cho thấy các biến 
có hệ số tải lớn hơn 0,5 nên đạt yêu cầu. Thang đo 
để sử dụng chạy hồi quy cho các biến độc lập và biến 
phụ thuộc là 18 biến quan sát. 

4.3. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 
Kết quả ước lượng các hệ số hồi quy trong mô 

hình ở bảng 3 cho thấy R2 hiệu chỉnh = 0,398, điều 
này có ý nghĩa các biến độc lập dự báo được 39,8% 
giá trị của biến phụ thuộc. Ngoài ra, giá trị kiểm định 
Durbin‐Watson = 1,801 nằm trong khoảng 1,5 – 2,5 
nên không có hiện tượng tự tương quan. Kiểm định 
giả thuyết về độ phù hợp với tổng thể của mô hình, 
giá trị F = 46,996 với sig = 0,000 < 5% chứng tỏ mô 
hình hồi quy tuyến tính xây dựng được là phù hợp 
với tổng thể. Giá trị VIF đều nhỏ hơn 2 nên kết luận 
không có hiện tượng đa cộng tuyến.  

Qua phân tích hồi quy ta thấy, thái độ (β = 0,203), 
chuẩn chủ quan (β = 0,176), kiểm soát hành vi nhận 
thức (β = 0,263), lợi ích môi trường (β = 0,173), 
nghĩa vụ đạo đức (β = 0,134) có tác động dương đến 
ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng của sinh 
viên vì đều có Sig < 5% nên giải thuyết H1, H2, H3, 
H4, H5 được chấp nhận. 

5. Kết luận 

Bằng việc kết hợp các kỹ thuật như kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, 
phân tích tương quan và phân tích hồi quy, kết quả 
nghiên cứu đã xác định được năm nhân tố tác động 
mạnh đến ý định mua bóng đèn tiết kiệm năng 
lượng là thái độ, chuẩn mực chủ quan, kiểm soát 
hành vi nhận thức, lợi ích về môi trường, nghĩa vụ 
đạo đức, tất cả các nhóm này có quan hệ cùng chiều 
với ý định. Vì vậy, khi xem xét ý định mua bóng đèn 
tiết kiệm năng lượng của sinh viên trường đại học 
An Giang cần quan tâm đến năm yếu tố quan trọng 
như thái độ đóng góp 20,3%, chuẩn mực chủ quan 
đóng góp 17,6%, kiểm soát hành vi nhận thức đóng 
góp 26,3%, lợi ích về môi trường đóng góp 17,3%, 
nghĩa vụ đạo đức đóng góp 13,4%. 
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1. Thực trạng hoạt động làng nghề trên địa 
bàn tỉnh Hà Nam 

Về số lượng làng nghề  
Hà Nam hiện có 58 làng nghề trong đó 32 làng 

nghề truyền thống và 26 làng nghề. Xét theo địa bàn, 
các làng nghề tập trung chủ yếu ở huyện Lý Nhân 
(chiếm 37,9%) và huyện Thanh Liêm (chiếm 
24,1%). Xét theo nhóm ngành nghề, làng nghề thuộc 
nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm chiếm 
31%, thủ công mỹ nghệ chiếm 24,1%, sản xuất tre 
nứa dùng cho xây dựng, sản xuất và tiêu dùng chiếm 
19%, chế biến gỗ 15,5%. Số còn lại là ngành nghề 
dệt nhuộm, cơ khí và sinh vật cảnh. 

Về tình hình sản xuất kinh doanh 
Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh năm 2021, trong số 58 làng nghề, số 
làng nghề hoạt động kém hiệu quả chiếm 21/58 
làng nghề (36,2%). Tuy nhiên, xét theo doanh thu, 
doanh thu của các làng nghề trong tỉnh đạt mức tăng 
trưởng khá. Năm 2021, tổng doanh thu làng nghề 
của tỉnh đạt 1.408,2 tỷ đồng, tăng 12,03% so với 
năm 2020, và cao hơn gần 400 tỷ đồng so với năm 
2017. Trong đó: doanh thu từ 32 làng nghề truyền 
thống là 1.060,9 tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng doanh 
thu của làng nghề, doanh thu của 26 làng nghề 347,3 
tỷ đồng chiếm 24,7%.  

Về thu nhập làng nghề, thu nhập bình quân đầu 
người tại các làng nghề truyền thống cao hơn thu 
nhập bình quân đầu người/tháng tại các làng nghề. 
Cao nhất là ngành nghề chế biến gỗ tại làng nghề 
truyền thống, với 4,6‐6,2 triệu đồng/người/tháng, 
tiếp đến là ngành nghề chế biến lương thực, thực 
phẩm (3,5‐6 triệu), ngành nghề dệt, nhuộm (4,5‐5 
triệu), ngành nghề thủ công mỹ nghệ (3,2‐5 triệu). 
Con số này cao hơn mức bình quân ở các làng nghề 
từ 0,2‐1 triệu đồng. 

Thực trạng vốn tại các làng nghề 
Nhu cầu vốn cho sản xuất ở các làng nghề ngày 

càng lớn. Trước đây, vốn của các hộ sản xuất kinh 
doanh trong làng nghề rất nhỏ bé, thường là vốn tự 
có của các hộ gia đình hoặc vay mượn bà con họ 
hàng, láng giềng, nên quy mô sản xuất không được 
mở rộng. Ngày nay, trong điều kiện của nền kinh tế 
thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu về vốn đã 
khác trước, đòi hỏi các hộ, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong làng nghề phải có lượng vốn khá lớn để 
đầu tư cải tiến công nghệ, đưa thiết bị máy móc tiên 
tiến vào một số khâu, công đoạn. 

So với các làng nghề trong cả nước, làng nghề ở 
Hà Nam có mức vốn đầu tư không lớn, nhất là trong 
các ngành nghề như mây giang đan, thêu làm nón… 
Tuy nhiên, đối với các hộ sản xuất thì mức đầu tư lại 
tương đối cao đối với các nghề này. Tỷ lệ hộ/cơ sở 
phải đi vay vốn chiếm từ  25–60%; trong đó, đối với 
cơ sở chuyên ngành nghề, tỷ lệ vay ngân hàng ở mức 
cao 76,9% so với 28,53% của hộ chuyên và 21,52% 
hộ kiêm. Nguồn vốn từ các chương trình Nhà nước 
không đáng kể, mặc dù phát triển ngành nghề nông 
thôn là một chương trình kinh tế lớn của Hà Nam 
song còn thiếu biện pháp cụ thể như hỗ trợ vốn cho 
người sản xuất. 

Về nguồn nhân lực làng nghề 
Hà Nam có 17.305 lao động trong làng nghề và 

8.031 hộ tham gia làng nghề, chủ yếu tại các huyện 
Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục và thị xã Duy Tiên. 
Trong số 17.305 lao động, số người có việc làm 
thường xuyên là 15.745 lao động (chiếm 91% tổng 
lao động), lao động thời vụ là 1.560 lao động (chiếm 
9% tổng lao động). 

Số nghệ nhân, thợ giỏi trên địa bàn tỉnh đã được 
công nhận qua các năm là 226 người (21 nghệ nhân 
và 205 thợ giỏi). Có thể thấy, tỷ lệ lao động là công 

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ vốn phát triển  
làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dương Hoàng Anh 
Trường Đại học Thương mại 

Kiều Thu Hiền 
Sở Công thương tỉnh Hà Nam 

Chính sách hỗ trợ vốn được xem là một trong những chính sách bộ phận quan trọng trong hệ thống 
chính sách phát triển làng nghề. Sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, kết hợp với các dữ liệu thứ 
cấp của Sở Công thương tỉnh Hà Nam, nhóm tác giả đã chỉ ra một số bất cập trong chính sách hỗ trợ vốn 
phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017‐2021 như bất cập trong huy động vốn, thủ 
tục cho vay, tiếp cận nguồn vốn vay, mức cho vay thấp… Đây cũng là những vấn đề cần giải quyết để nâng 
cao hiệu quả thực thi của chính sách, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình khuyến công 
của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh giai đoạn đến 2030.
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nhân kỹ thuật, thợ giỏi, thợ cả, nghệ nhân còn thấp, 
chưa đáp ứng đủ cho quá trình phát triển làng nghề. 
Các nghệ nhân, thợ giỏi tập trung ở một số ngành 
nghề thủ công mỹ nghệ. Chất lượng lao động tại các 
làng nghề của tỉnh còn thấp, thiếu lực lượng lao 
động có tay nghề cao, đặc biệt là lao động quản lý có 
trình độ cao.  

Về môi trường làng nghề 
Theo Thông tư 46/2011/TT‐BTNMT ngày 

26/12/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy 
định về bảo vệ môi trường làng nghề, tại thời điểm 
công nhận, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đều đạt 
tiêu chí môi trường làng nghề. Tuy nhiên, thực hiện 
theo tiêu chí mới tại Thông tư 31/2016/TT‐BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện phương 
án Bảo vệ môi trường. Đến nay, đã có 11/58 làng 
nghề xây dựng phương án Bảo vệ môi trường được 
UBND huyện phê duyệt gồm: Huyện Bình Lục 04 
làng nghề truyền thống ‐ Làng nghề truyền thống 
sản xuất rượu Vọc xã Vũ Bản, Làng nghề truyền 
thống sừng Mỹ Nghệ Đô Hai xã An Lão, Làng nghề 
truyền thống tre đan Gòi Thượng xã An Nội, Làng 
nghề truyền thống dũa cưa Đại Phu xã An Đổ;  
Huyện Lý Nhân có 07 làng nghề truyền thống ‐ Làng 
nghề truyền thống bánh đa nem làng Chều, bánh đa 
nem xóm 1 và xóm 3 Trần Xá, bánh đa nem xóm 2 và 
xóm 4 Mão Cầu, bánh đa nem xóm 3+4 Đồng Phú xã 
Nguyên Lý, Làng nghề truyền thống dệt Đại Hoàng 
xã Hòa Hậu. Theo Kế hoạch 547/KH‐UBND ngày 
05/03/2020 của UBND tỉnh, Hà Nam chỉ đạo các 
huyện, thị xã, thành phố có làng nghề trên địa bàn 
hoàn thiện tiêu chí bảo vệ môi trường làng nghề 
theo quy định mới trong năm 2021.  

2. Các chính sách hỗ trợ vốn phát triển làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Các chính sách do TW và địa phương ban hành 
Do hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng 

nghề mang đặc trưng riêng của cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn nên cần có 
chính sách đặc thù để hỗ trợ các chủ thể hoạt động 
trong làng nghề có kinh phí đầu tư mua máy móc 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tỉnh đã triển khai thực 
hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hỗ 
trợ vốn do Trung ương (TW) ban hành về phát triển 
làng nghề, cụ thể:  

‐ Nghị quyết 35/2016/NQ‐CP ngày 16/5/2016 
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020, trong đó Bộ Công Thương chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động khuyến công để tạo điều kiện, 
hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mở 
rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.  

‐ Nghị định 32/2017/NĐ‐CP ngày 31/3/2017 về 
vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước. Nghị định 
đưa ra chính sách hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất 
phát triển nông nghiệp, nông thôn như mức cho vay 
tối đa của dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư với 
thời hạn vay từ 12‐15 năm, lãi suất cho vay bằng lãi 
suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm. Ngoài ra, 
còn hỗ trợ sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư 
đối với các mặt hàng truyền thống xuất khẩu như 
dệt may, thủ công mỹ nghệ…  

‐ Nghị định 68/2017/NĐ‐CP ngày 25/05/2017 
về quản lý phát triển cụm công nghiệp, ưu đãi, hỗ 
trợ đối với cụm công nghiệp làng nghề như: Dự án 
đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 
làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm và được 
xem xét vay vốn tín dụng của Nhà nước với mức 
không quá 70% tổng mức đầu tư; Dự án đầu tư kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn 
tiền thuê đất 15 năm và được xem xét vay vốn tín 
dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% 
tổng mức đầu tư. Về hỗ trợ đầu tư, Ngân sách địa 
phương hỗ trợ kinh phí di dời các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình trong làng 
nghề vào cụm công nghiệp làng nghề; mức hỗ trợ cụ 
thể do UBND cấp tỉnh quyết định; Ngân sách TW và 
địa phương xem xét ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề. 

‐ Nghị định 52/2018/NĐ‐CP của Chính phủ ngày 
12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn, 
quy định được hỗ trợ trực tiếp một lần 30 
triệu/nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống để xây dựng phương án bảo vệ môi 
trường, làm hồ sơ đề nghị công nhận và tổ chức lễ 
công bố cho nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống với kinh phí từ ngân sách tỉnh. 

‐ Nghị định 116/2018/NĐ‐CP ngày 07/9/2018 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 55/2015/NĐ‐CP ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ về ưu tiên trong quá trình xét duyệt và 
cho vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng. 

Cụ thể hóa văn bản chính sách từ TW, các cơ quan 
quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực thi chính sách 
bằng các văn bản: 

‐ Quyết định 23/2015/QĐ‐ UBND ngày 
01/10/2015 quy định quản lý sử dụng kinh phí 
khuyến công tỉnh Hà Nam nhằm hỗ trợ tạo điều kiện 
cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 
tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thúc đẩy phát triển nghề truyền 
thống,du nhập nghề mới, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp 
nông thôn của tỉnh. 

‐ Quyết định 843/QĐ‐ UBND ngày 15/06/2016 
phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 
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2016‐2020 nhằm (1) hỗ trợ đào tạo 700 lao động 
cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng 
100 lượt học viên tham gia khóa đào tạo khởi sự 
doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý...; (2) hỗ 
trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đổi mới, 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và chuyển giao 
công nghệ vào hoạt động sản xuất nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, tiết kiệm 
nguyên vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; (3) 
tổ chức các hội chợ triển lãm trong tỉnh; hỗ trợ phát 
triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; (4) 
hỗ trợ chương trình phát triển nghệ nhân, thợ giỏi; 
(5) hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng cho 03 cụm công nghiệp; hỗ trợ di 
dời 10 cơ sở công nghiệp nông thôn đan xen trong 
khu dân cư hoặc cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi 
trường vào các cụm công nghiệp; 

3. Đánh giá chính sách hỗ trợ vốn tại làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

3.1. Kết quả đạt được  
Hệ thống chính sách về phát triển làng nghề 

được cụ thể hóa qua một số chính sách trong lĩnh 
vực cụ thể như chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng có 
sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của làng nghề. 
Khi triển khai trên thực tế, các chính sách này đã đạt 
được những kết quả nhất định và tạo điều kiện để 
phát triển làng nghề, thu hút và tạo điều kiện cho 
hàng ngàn lao động địa phương có việc làm ổn định. 
Đóng góp của làng nghề vào ngân sách cho địa 
phương gia tăng cùng với quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn của địa 
phương.  

3.2. Vấn đề tồn tại 
‐ Vốn hỗ trợ nhà nước còn hạn chế trong khi việc 

vay vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng lại cho thấy 
việc tiếp cận nguồn vốn khó khăn, mức cho vay 
thấp, thời gian trả nợ vay ngắn, thủ tục phức tạp. 
Ngân hàng không mặn mà cho làng nghề vay, và đây 
là khó khăn hầu hết các làng nghề địa phương gặp 
phải. Đặc biệt, đối với các làng nghề có sản phẩm 
đáp ứng nhu cầu của thị trường như làng nghề dệt 
Nha Xá (Duy Tiên), làng nghề Trống (Đọi Tam), làng 
nghề Thêu Ren (Thanh Hà)... tiếp cận vốn hạn chế 
nên việc mở rộng sản xuất khó.  

‐ Cơ chế thu hút và huy động nguồn vốn cho phát 
triển làng nghề chưa thực sự hiệu quả. Hiện nay, 
nguồn vốn để cung cấp cho các làng nghề còn rất 
hạn chế. Sự thiếu vốn diễn ra thường xuyên, khả 
năng tích lũy để đầu tư phát triển sản xuất của các 
cơ sở còn thấp, khả năng tiếp cận vốn còn hạn hẹp.  

‐ Thủ tục cho vay vốn của các ngân hàng, quỹ tín 
dụng hiện nay còn nhiều phiền hà, tốn nhiều thời 
gian. Vốn thiếu nhưng việc tiếp cận nguồn vốn từ các 
ngân hàng lại gặp khó khăn đối với các làng nghề. 

4. Giải pháp hoàn thiện chính sách làng nghề 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Thời gian tới, tỉnh cần thực hiện một số giải pháp 
sau để chính sách hỗ trợ vốn phát triển làng nghề 
thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế: 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế, cụ thể hóa chính sách 
hỗ trợ vốn phát triển làng nghề gắn với xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng 
cường nguồn vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – làng nghề. 

Thứ hai, cải thiện môi trường đầu tư làng nghề. 
UBND tỉnh cần có chính sách thu hút các nguồn lực 
đầu tư tại làng nghề, đơn giản hoá thủ tục hành 
chính về hỗ trợ đầu tư. Các sở, ngành liên quan tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành văn bản 
hướng dẫn để đối tượng thụ hưởng chính sách nắm 
được. Bên cạnh đó, cần sử dụng đồng bộ công cụ về 
thuế, giá cả, tín dụng, thông tin thị trường... Đây là 
giải pháp thiết thực để nâng cao tính hiệu lực, hiệu 
quả của chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng phát triển 
làng nghề. 

Thứ ba, đa dạng hình thức huy động vốn. Tiếp tục 
thực hiện đa dạng hoá hình thức huy động vốn như 
vốn tự có trong dân, từ hệ thống ngân hàng, từ ngân 
sách nhà nước TW... Tỉnh phối hợp với các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn để đa dạng hóa hình thức tiếp 
cận vốn vay thuận lợi, phù hợp với định hướng phát 
triển làng nghề của địa phương.  

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế tiếp cận tín dụng cho 
các hộ cá thể, cơ sở sản xuất trong các làng nghề. 
Chính sách tín dụng ưu đãi cần hỗ trợ đúng đối 
tượng có nhu cầu: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản 
xuất kinh doanh cá thể, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. 
Có thể hình thành các quỹ tín dụng phục vụ riêng 
cho làng nghề và có một số ưu đãi ngoài lãi suất như: 
ưu đãi phí dịch vụ, thời gian vay, cung cấp ngoại tệ, 
đơn giản hóa thủ tục cho vay… Ưu tiên nguồn vốn 
ưu đãi cho các làng nghề, các ngành nghề, sản phẩm 
trọng điểm, có lợi thế cạnh tranh. Đơn giản hóa thủ 
tục vay vốn để tăng cường khả năng tiếp cận của các 
đối tượng thụ hưởng với nguồn vốn ưu đãi.  

Cuối cùng, tỉnh cần thường xuyên đánh giá để 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư để xin cấp vốn phù hợp 
nhu cầu phát triển làng nghề./. 

Tài liệu tham khảo 

Sở Công Thương Hà Nam, Báo cáo tình hình phát 
triển làng nghề công nghiệp ‐ tiểu thủ công nghiệp 
tỉnh Hà Nam các năm, từ 2016 đến 2021 

Websites: https://hanam.gso.gov.vn/; 
https://hanam.gov.vn/ 
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1. Mở đầu 

Lý Sơn có văn hoá lịch sử lâu đời, trong cuộc sống 
sinh tồn và phát triển, nhân dân ở huyện đảo Lý Sơn 
đã tạo ra và để lại những di tích lịch sử ‐ văn hoá có 
giá trị, lắng đọng trong dòng chảy thời gian của nền 
văn hoá Sa Huỳnh ‐ Chăm Pa và chủ yếu là văn hoá 
Việt gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ biển 
đảo, khai thác và bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Việc 
nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Lý 
Sơn dù không phải là một vấn đề mới mẻ, nhưng 
qua nghiên cứu này có thể giới thiệu hình ảnh đảo 
Lý Sơn đến bạn bè gần xa trong nước và quốc tế, 
khẳng định quyền chủ quyền đảo, biển đảo Việt 
Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xuất 
phát từ ý nghĩa to lớn đó, bản thân tôi cố gắng đi sưu 
tầm để góp nhặt những kiến thức có được từ trong 
tư liệu lịch sử, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn qua các kỳ 
đại hội, Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch của 
huyện Lý Sơn qua các năm 2015 ‐ 2020 và một số 
văn bản có liên quan đến hoạt động du lịch của địa 
phương,… để làm rõ vấn đề: “Tiềm năng phát triển 
du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”. 

2. Tổng quan về huyện đảo Lý Sơn 

2.1. Vị trí địa lý và dân số 
Với vị trí địa lý độc đáo, là trung tâm của tuyến 

đường biển hành lý Bắc ‐ Nam của Việt Nam với tọa 
độ 1500,23’14’’ đến 1500,38’14’’ vĩ độ Bắc và 
1090,05’04’’ đến 1090,14’12’’ độ kinh Đông, huyện 
Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc bờ biển tỉnh Quảng 
Ngãi có khoảng cách với đất liền Cảng Sa Kỳ khoảng 
24km (15 hải lý), cách đảo Cù Lao Chàm tỉnh Quảng 

Nam 90,9 km, cách thành phố Đà Nẵng 134km; Diện 
tích tự nhiên khoảng 10,32 Km2 bao gồm ba đảo: 
hòn Lớn, hòn Bé và hòn Mù Cu; Đơn vị hành chính 
hiện nay là xã An Vĩnh, An Hải và An Bình.  

Với vị thế địa chính trị đặc biệt như vậy, cùng với 
việc nắm giữ vai trò là Đảo hành chính tiền tiêu của 
Việt Nam bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia trên 
biển, huyện Lý Sơn có nhiều cơ hội thuận lợi để đẩy 
mạnh mở rộng liên kết vùng phục vụ phát triển du lịch.  

Tính đến năm 2020 huyện Lý Sơn có 18.731 
người, trong đó có 11.489 người đang trong độ tuổi 
lao động, chiếm 61,3 % dân số. Số lao động đang làm 
việc phân theo nhóm ngành ở Lý Sơn thời gian qua 
cũng có sự thay đổi, nhất là số lao động đang hoạt 
động trong lĩnh vực thương mại ‐ dịch vụ với 
khoảng 2.888 người, chiếm khoảng 25% dân số. 
Đáng lưu ý, số lao động hoạt động trong ngành du 
lịch ở Lý Sơn khá lớn, có khoảng 845 người, chiếm 
4,51% dân số (Cục Thống kê huyện Lý Sơn, 2021), 
đây là một trong những nhân tố thuận lợi cơ bản 
cho sự phát triển du lịch ở Lý Sơn trong tương lai.  

2.2. Địa hình và khí hậu 
Nhìn tổng thể địa hình của Lý Sơn khá bằng 

phẳng, độ cao trung bình khoảng 20 ‐ 30m so với 
mực nước biển. Nhờ hoạt động phun trào nham 
thạch của núi lửa cách đây khoảng 25 đến 30 triệu 
năm đã tạo cho Lý Sơn có 5 hòn núi dạng Bát Úp 
tuyệt đẹp. Nét nổi bậc về địa hình ở Lý Sơn, xung 
quanh các chân núi có dạng bậc thềm với độ dốc từ 
80 đến 150 (Vansudia.net). Đây là những địa điểm 
quan trọng để bố trí các công trình xây dựng, đồng 
thời là những điểm đến tham quan thiên nhiên kỳ 
thú cho các tua du lịch biển đảo.  

Tiềm năng phát triển du lịch  
ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Đinh Văn Trọng  
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

Nghiên cứu này là một phần của đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế ‑ 
Đại học Đà Nẵng tài trợ với mã số đề tài T2022‑04‑25.

Lý Sơn có lịch sử hình thành lâu đời, hệ sinh thái phong phú đa dạng với nhiều danh lam, thắng cảnh và 
di tích lịch sử ‐ văn hoá có giá trị. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nói chung 
và huyện đảo Lý Sơn nói riêng đã ban hành nhiều chính sách để khai thác tiềm năng và lợi thế ở địa phương 
nhằm phục vụ phát triển du lịch. Nhờ đó, hoạt động du lịch ở huyện đảo Lý Sơn giai đoạn 2015 ‐ 2020 có 
bước phát triển, lượng khách du lịch đến tham quan ngày càng đông, doanh thu du lịch ngày càng lớn, góp 
phần đáng kể vào tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. 



37Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 8/ 2022)

Ở đảo Lý Sơn là không có sông ngoài lớn, chỉ có 
một số suối nhỏ do mưa lũ chảy siết hình thành vào 
mùa mưa. Còn địa hình bờ biển của Lý Sơn phần lớn 
là các vách và hóc sóng vỗ bờ tạo nên các hóc hang 
khá đẹp như chùa Hang, hang Câu,…. Chính những 
địa hình vách dốc này đã tạo cho Lý Sơn những nét 
hùng vĩ có giá trị về tham quan và trải nghiệm 
(Vansudia.net). 

Lý Sơn chịu tác động chung của khí hậu nhiệt đới 
gió mùa trên vùng biển nhiệt đới nóng, ẩm và có chế 
độ mưa trái mùa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau 
(Vansudia.net). Do Lý Sơn là huyện đảo trên biển 
Đông, lại có vĩ độ thấp nên chế độ nắng thuộc loại 
dồi dào nhất trong hệ thống các đảo ven bờ ở Việt 
Nam, với tổng số giờ nắng trung bình năm khoảng 
2430,3 giờ (Vansudia.net). Đáng lưu ý, ở Lý Sơn có 
tốc độ gió trung bình tương đối thấp hơn so với các 
hải đảo khác, trung bình 1,5m/s và cao nhất là vào 
tháng 10 đến tháng 6 (thời gian có gió mùa Đông 
Bắc) với tốc độ trung bình khoảng 5 đến 10m/s 
(Vansudia.net).  

2.3. Tài nguyên du lịch  
Theo thống kê, trên đảo Lý Sơn có hơn 50 di tích 

lịch sử ‐ văn hoá lớn nhỏ, trong đó có 06 di tích được 
xếp hạng cấp quốc gia (đình làng An Vĩnh, đình làng 
An Hải, di tích chùa Hang, di tích núi Giếng Tiền, di 
tích núi Thới Lới, di tích Âm Linh tự và mộ lính 
Hoàng Sa) và 19 di tích xếp hạng cấp tỉnh (đền thờ 
cá Ông, nhà thờ Phạm Quang Ảnh, đền thờ thiên Y‐
A‐Na ở thôn Tây An Hải, dinh Tam Toà, lân Chánh, 
mộ và đền thờ Võ Văn Khuyết, đền thờ thiên Y‐A‐Na 
ở thôn Tây An Vĩnh, lân Vĩnh Lộc, di tích nhà Pha, 
lăng Tân, dinh Đụn, giếng Xó La, nhà thờ họ Võ Văn, 
di tích khảo cổ Xóm Ốc, di tích khảo cổ Suối Chình, di 
tích thắng cảnh đảo Bé, lân Vĩnh Hoà, dinh bà Long 
Thuỷ và dinh bà chúa Yàng) (Phòng Văn hoá Thông 
tin huyện Lý Sơn, 2021).  

Ngoài cać di tićh văn hoá truyêǹ thôńg, ơ ̉Lý Sơn 
còn có cać di tićh caćh maṇg, đo ́la ̀Nha ̀Pha (nha ̀tu)̀, 
nay la ̀ngoṇ Haỉ đăng ‐ đây là địa danh ma ̀trươć đây 
Pháp dùng để giam giữ nhân dân địa phương nổi dậy 
chống thực dân áp bức. Bên cạnh đó còn có khá nhiều 
tàn tích của cać con taù cô ̉bi ̣đăḿ chìm, khi hoǹ đaỏ 
naỳ tưǹg la ̀điểm dưǹg chân cuả nhưñg taù buôn, trên 
haỉ trình Đông ‐ Tây ma ̀cać nha ̀nghiên cưú thương 
maị thê ́giơí mệnh danh la ̀“con đường gôḿ sư ́trên 
biển”, “con đường tơ luạ trên biên̉” qua haǹg chuc̣ thê ́
ky ̉thông thương mua bán. Những tàn tích như thế đã, 
đang và sẽ được phát hiện nhiều hơn, đây là những 
điểm tham quan dưới đáy biển lý thú cho khách tham 
quan trong nước và quốc tế ở tương lai.  

Đảo Lý Sơn được bao bọc bỡi biển cả, cộng với sự 
kiến tạo của địa chất trong lịch sử đã làm cho bậc 

thềm chân đảo chìm sâu trong lòng biển, tạo nên các 
rạng san hô trải dài ở phía Bắc và Đông đảo. Hiện 
nay, ở đảo Lý Sơn có hơn 100 loài san hô khác nhau, 
các rạn san hô rất đa dạng về màu sắc tạo nên điểm 
nhấn du lịch đầy thú vị để thu hút du khách đến 
tham quan.  

3. Tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Lý Sơn 

Đảo Lý Sơn ‐ nơi có vị trí địa lý, dân số, địa hình, 
khí hậu thuận lợi và tài nguyên du lịch phong phú, đa 
dạng. Đây là những tài sản quý giá lắng đọng trong 
dòng chảy thời gian của lịch sử, mà cụ thể là nền văn 
hoá Sa Huỳnh ‐ Champa xưa mà chủ yếu là của nền 
văn hoá Việt gắn liền với quá trình xây dựng đảo và 
bảo vệ đảo, khai thác và bảo vệ Hoàng Sa và Trường 
Sa của nhân dân Việt Nam. So với các địa phương 
khác trong tỉnh Quảng Ngãi, thì huyện Lý Sơn dù vị 
trí địa lý và khí hậu không thuận lợi nhiều cho phát 
triển kinh tế ‐ xã hội, nhưng ngược lại nơi đây có vị 
trí địa lý, khí hậu và đặc biệt là các di tích lịch sử văn 
hoá đặc sắc, phong phú đa dạng nên sẽ thuận lợi cho 
phát triển du lịch, nhất là du lịch biển đảo.  

Số lượng danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ‐ 
văn hoá ở đảo Lý Sơn dù không nhiều, toàn huyện có 
khoảng hơn 50 di tích lớn nhỏ nhưng hầu như còn 
nguyên bản, bố trí đều khắp tại các địa phương trên 
đảo như: đình, chùa, dinh cổ kính với những phong 
cách kiến trúc đặc sắc. Gắn liền với một số di tích 
lịch sử ‐ văn hoá là một hệ thống di sản văn hoá phi 
vật thể truyền thống ‐ nó là nơi lưu giữ những 
phong tục tập quán, tín ngưỡng của cư dân địa 
phương. Cùng với đó, ở Lý Sơn còn có một hệ sinh 
thái biển khá phong phú, đa dạng với nhiều rạng san 
hô màu sắc đẹp đã làm cho Lý Sơn trở thành đảo du 
lịch hấp dẫn đối với nhiều loại hình du lịch độc đáo 
và đặc sắc. 

Với vị trí địa lý, địa hình và khí hậu độc đáo, cộng 
vào đó là nơi lưu giữ nhiều danh lam thắng cảnh, di 
tích lịch sử văn hoá có giá trị, thế nên trong kỳ họp 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 ‐ 2020, Đảng bộ tỉnh 
Quảng Ngãi đã có chủ trương cần quy hoạch và xây 
dựng Lý Sơn thành đảo du lịch, mạnh về kinh tế, 
vững chắc về quốc phòng, an ninh, là tiền tiêu bảo vệ 
biển, đảo (Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 2015). Thực 
hiện chủ trương của Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ngãi về 
phát triển du lịch, giai đoạn 2015 ‐ 2020, các cấp uỷ 
Đảng và chính quyền huyện Lý Sơn đã ban hành 
nhiều chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực, 
khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân để đẩy mạnh phát triển 
du lịch trên địa bàn huyện. Đáng lưu ý, từ ngày 13 
đến ngày 15 tháng 7 năm 2015, Đảng bộ Lý Sơn họp 
Đại hội lần thứ VI nêu rõ mục tiêu phát triển du lịch 
của địa phương trong thời gian tới là: Phát triển du 



38 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 8/ 2022)

A
sia

 - 
Pa

cif
ic 

E
co

no
m

ic 
Re

vi
ew

NGHIÊN CỨU
RESEARCH

lịch tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện, 
xác định đây là ngành kinh tế đột phá của huyện 
(Đảng bộ huyện Lý Sơn, 2015). 

Trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước 
xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, việc nêu rõ 
mục tiêu phát triển du lịch ở địa phương trong thời 
gian tới của Đảng bộ huyện Lý Sơn tại kỳ họp Đảng 
bộ lần thứ VI là điều cần thiết và có ý nghĩa quan 
trọng. Đây là định hướng phát triển du lịch cụ thể, rõ 
ràng để các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Lý Sơn. 
Qua đó, nhận thức về lợi ích phát triển du lịch của 
các cấp, các ngành và nhân dân từng bước được 
nâng lên, hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển với 
chất lượng ngày càng tốt. Nhiều hoạt động văn hóa, 
du lịch được tổ chức, nhất là tổ chức thành công 
tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn trong các năm 2018, 
2019 với nhiều hoạt động độc đáo, đặc sắc; phối hợp 
với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức một số 
hoạt động thể thao quy mô cấp quốc gia, quốc tế tại 
huyện đảo đã thu hút đông đảo du khách trong và 
ngoài nước. Mô hình du lịch cộng đồng và xây dựng 
những sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác 
tiềm năng của huyện được khuyến khích phát triển; 
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được tạo 
điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú chất lượng, 
đảm bảo phục vụ nhu cầu du khách. Nhờ đó, hoạt 
động du lịch ở huyện Lý Sơn có nhiều khởi sắc. 

 Lượng khách du lịch đến tham quan ngày càng 
tăng với tỷ lệ tăng bình quân của khách du lịch đến 
Lý Sơn giai đoạn 2015 ‐ 2020 là 25.0 %/năm với 
tổng lượt khách năm 2020 ước đạt 290.000 người, 
tăng gấp 3,05 lần so với năm 2015. Cùng với đó là 
doanh thu du lịch ngày càng lớn với tỷ lệ tăng bình 
quân doanh thu du lịch ở huyện Lý Sơn giai đoạn 
2015 ‐ 2020 là 30.7 %/năm với tổng doanh thu năm 
2020 ước đạt 435,00 tỷ đồng, tăng gấp 3,81 lần so 
với năm 2015.  

 Việc liên tục gia tăng tổng doanh thu du lịch ở Lý 
Sơn qua các năm là thể hiện rõ sự logic với sự gia 
tăng của lượng khách đến tham quan và du lịch. 
Điều này, một mặt tạo điều kiện để huyện Lý Sơn 
tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch của mình 
với du khách trong nước và quốc tế, mặt khác góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng 
chất lượng và bền vững. 

4. Kết luận 

Lý Sơn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh 
lam, thắng cảnh độc đáo, và là nơi lưu giữ nhiều di 
tích lịch sử văn hoá có giá trị. Trong những năm gần 
đây nhờ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính 
quyền địa phương nên các hoạt động dịch vụ, du lịch 

từng bước được khởi sắc, lương khách đến Lý Sơn 
tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, năm 2021, đại 
dịch Covid ‐ 19 bùng phát mạnh mẽ đã làm ngưng 
trệ các hoạt động dịch vụ du lịch, gây tổn thất và 
thiệt hại nặng đến ngành du lịch cả nước, Quảng 
Ngãi trong đó có huyện Lý Sơn.  

Ngày nay, trong bối cảnh đại dịch Covid ‐ 19 dần 
được kiểm soát, nhu cầu du lịch của người dân ngày 
càng lớn với mong muốn rời khỏi nơi cư trú đến 
một nơi khác có được cảm xúc mới, trải nghiệm mới, 
hiểu biết mới để phát triển các mối quan hệ mới, 
phục hồi sức khoẻ và tạo sự thoả mái dễ chịu về tinh 
thần sau bao nhiêu tháng bị bó buộc bỡi đại dịch. 
Tận dụng thời cơ và điều kiện mới, ngành du lịch cả 
nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi trong đó có 
huyện đảo Lý Sơn nói riêng nhanh chóng phối hợp 
với các ngành, các cấp và các doanh nghiệp ở địa 
phương triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều biện 
pháp nhằm phục hồi và xây dựng những sản phẩm 
du lịch mới phục vụ nhu cầu tham quan và trải 
nghiệm của khách du lịch sau đại dịch. Với những 
nét đặc sắc, độc đáo về vị trí địa lý, địa hình và khí 
hậu, nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử ‐ 
văn hoá có giá trị; cùng với đó là các dịch vụ phục vụ 
du lịch như lặn biển, khám phá san hô và trầm tích 
núi lửa biển tại đảo Bé và các trò chơi trên biển,… là 
những lợi thế để Lý Sơn thu hút khách du trong 
nước và khu vực đến Lý Sơn để trải nghiệm./.   
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1. Giới thiệu 

Với phương châm “nông thôn là thị trường, nông 
nghiệp là đối tượng cho vay, nông dân là khách hàng 
chính”. Khẳng định sự kiên định của một thương hiệu 
gắn với sứ mệnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 
nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư 
nợ gần 02 triệu tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Luôn giữ vai trò tiên 
phong, dẫn dắt hệ thống các tổ chức tín dụng thực thi 
nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và 
các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về 
tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục 
vụ nông nghiệp, nông thôn điển hình là triển khai 
hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách (Cho 
vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ‐
CP; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn 
thất nông nghiệp; Cho vay ưu đãi lãi suất theo 
chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 
30a/2008/NQ‐CP; Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị 
quyết 02/NQ‐CP; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay 
chính sách phát triển thủy sản và Tín dụng ưu đãi 
phục vụ “Nông nghiệp sạch”) và 02 Chuơng trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững. Chính vì thế Agribank đã hỗ trợ thu 
mua lúa gạo doanh số đạt trên 7.000 tỷ đồng, chiếm 
40% doanh số cho vay của toàn ngành; cho vay ngành 
chăn nuôi lợn gần 21.000 tỷ đồng, hỗ trợ người chăn 
nuôi lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi,...  

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được ấy chính 
là những khó khăn tồn tại nhất định. Thực tế triển 
khai thực hiện các chính sách ấy tại Agribank nói 
chung cũng như Agribank – Chi nhánh Thành phố 

Vĩnh Long nói riêng cho thấy số lượng nông hộ trên 
địa bàn được tiếp cận tín dụng chính thức còn chưa 
cao. Một số nguyên nhân dẫn đến những khó khăn 
trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng chính là do 
những hộ này không đáp ứng đủ các yêu cầu cơ bản 
của ngân hàng khi cho vay như tài sản thế chấp, mục 
đích sử dụng vốn vay,… hay số tiền nguồn vốn mà 
ngân hàng huy động được còn hạn chế dẫn đến 
không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất 
của nông hộ và đó cũng chính là nguyên nhân gián 
tiếp làm xuất hiện nhiều và nhiều hơn nữa tình 
trạng “tín dụng đen” còn tồn tại trên địa bàn tỉnh. 

2. Lược khảo tài liệu 

Trương Đông Lộc và Trần Bá Duy (2010) sử dụng 
mô hình hàm hồi quy Probit đã cho thấy rằng các 
nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng 
của nông hộ bao gồm: Tuổi của chủ hộ, Số thành 
viên trong gia đình, Trình độ học vấn của chủ hộ, 
Diện tích của hộ, Khả năng đi vay từ các nguồn 
không chính thức, Thu nhập và Tổng tài sản của hộ. 

Nguyễn Văn Ngân và Lê Khương Ninh (2008) đã 
chỉ ra các đặc điểm của hộ nông dân có ảnh hưởng 
đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính 
thức ở nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long, đáng 
kể là Quy mô đất và Địa vị xã hội. Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguồn tín dụng chính 
thức bị ảnh hưởng bới các yếu tố như: Diện tích đất, 
Trình độ học vấn của chủ hộ, Độ tuổi, Giới tính, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và Hộ có khả 
năng vay được từ nguồn phi chính thức. 

Phạm Bảo Quốc và Nguyễn Thị Búp (2016) sử 
dụng mô hình Probit, phỏng vấn trực tiếp 385 nông 

Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông 
hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam –  chi nhánh thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Hồng Hà 
Trưởng Khoa Kinh tế, Luật; Trường Đại học Trà Vinh 

Phạm Anh Tuyền 
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam chi nhánh TP Vĩnh Long 

Nghiên cứu khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức của nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Agribank TP Vĩnh Long) 
bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 390 nông hộ cho thấy có 156 nông hộ chưa từng tiếp cận 
được nguồn tín dụng chính thức và 234 nông hộ đã tiếp cận được nguồn vốn tại ngân hàng giai đoạn 
2/2022 đến tháng 06/2022. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất các hàm ý chính sách nhằm 
nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại Agribank – Chi nhánh Thành phố Vĩnh Long 
trong tương lai.
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hộ có tham gia và không có tham gia vay vốn tại các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Duyên Hải đã 
cho thấy: Trình độ học vấn, Số năm sinh sống tại địa 
phương, Thu nhập bình quân năm của hộ, Kinh 
nghiệm nuôi tôm, Lãi suất, Có phương án sản xuất 
phù hợp, Có TSTC, Diện tích đất nuôi tôm có quan hệ 
thuận biên với khả năng tiếp cận tín dụng chính 
thức của nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng; Riêng 
biến Thủ tục cho vay thì có quan hệ nghịch biến. 

Tóm lại, các nghiên cứu trên chỉ ra rằng Tuổi của 
chủ hộ, Trình độ học vấn của chủ hộ, Số thành viên 
trong gia đình, Thu nhập bình quân của chủ hộ, Chi 
tiêu bình quân, Giá trị TSTC, Diện tích đất,… riêng 
nghiên cứu này được thực hiện tại thời điểm tình 
hình dịch bệnh Covid ‐19 xuất hiện và gây ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động sản xuất của 
nông hộ. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Kế thừa các nghiên cứu trước đây của Vương 
Quốc Duy, Lê Long Hậu, Marike D’Haese (2010); 
Phạm Bảo Quốc và Nguyễn Thị Búp (2016);… tác giả 
sử dụng mô hình hồi quy Probit có dạng tổng quát 
như sau: 

yi* = β0 + ∑j=1
k + βjxij + ui 

Trong đó:  
yi : Biến phụ thuộc ‐ biến giả. Nhận giá trị là 1 nếu 

nông hộ có vay vốn ngân hàng; là 0 nếu nông hộ 
không có vay vốn tại ngân hàng. 

xij: Biến độc lập ‐ biến đại diện cho các nhân tố 
ảnh hưởng đến việc nông hộ có tiếp cận được tín 
dụng chính thức được hay không. 

Nhóm tác giả tiến hành khảo sát 390 nông hộ đã 
và chưa vay vốn được tại Agribank Chi nhánh Thành 

phố Vĩnh Long, tác giả đưa vào phần mềm Stata để 
xử lý cho kết quả mô hình hồi quy Probit nhằm ước 
lượng các thông số và sự tác động của các biến độc 
lập lên biến phụ thuộc KNTC – Khả năng tiếp cận tín 
dụng chính thức của nông hộ. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Trong mô hình nghiên cứu này, biến phụ thuộc 
được tác giả nghiên cứu là khả năng tiếp cận tín 
dụng chính thức của nông hộ tại Agribank – Chi 
nhánh Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và 09 
biến độc lập bao gồm: Độ tuổi của chủ hộ (ĐT); Mục 
đích sử dụng vốn (MĐ); Thu nhập bình quân năm 
(TN); Chi tiêu bình quân năm (CT); Trình độ học vấn 
của chủ hộ (HV); Diện tích đất sản xuất (DT); Giấy 
chứng nhận QSDĐ (CN); Kinh nghiệm sản xuất (KN) 
và Ứng dụng KH – KT vào sản xuất (UD).  

Hệ số Pseudo R2 = 0,4427 cho thấy có 44,27% 
biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập 
trong mô hình. 

Kết quả mô hình hồi quy Probit chi tiết được thể 
hiện chi tiết ở Bảng 2 dưới đây: 

Như vậy, sau khi thực hiện các kiểm định mô 
hình hồi quy Probit sẽ có dạng như sau: 

KNTC = 1,841 – 0,278*ĐT  ‐ 0,505*MĐ + 
0,651*TN ‐ 0,625*CT – 0,497*HV – 0,198*DT + 
0,483*CN – 0,252*KN + 1,050*UD +εi. 

Kết quả hồi quy Probit ở Bảng 4.6 cho thấy tất cả 
09 nhân tố độc lập được đưa vào khảo sát đều có tác 
động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 
nông hộ tại Agribank – Chi nhánh Thành phố Vĩnh 
Long. Trong đó, có 06 nhân tố có ý nghĩa ở mức 1% 
(tương đương độ tin cậy 99%), đó là các biến sau: 
Thu nhập bình quân năm (TN), Chi tiêu bình quân 
năm (CT), Trình độ học vấn của chủ hộ (TĐ), Ứng 
dụng KH–KT vào sản xuất (UD), Mục đích sử dụng 
vốn (MĐ) và Giấy chứng nhận QSDĐ (CN). Bên cạnh 
đó, có 02 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
tín dụng chính thức của nông hộ tại ngân hàng ở 
mức ý nghĩa 5% (tương đương độ tin cậy 95%), đó 
là Độ tuổi của chủ hộ (ĐT) và Diện tích đất sản xuất 
(DT). Nhân tố Kinh nghiệm sản xuất (KN) có tác 
động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 
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nông hộ với mức ý nghĩa 10% (tương đượng độ tin 
cậy 90%). 

5. Hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp 
cận tín dụng chính thúc của nông hộ tại 
Agribank TP Vĩnh Long 

5.1. Về phía khách hàng 
‐ Nhận thức được sự quan trọng của việc “ứng 

dụng KH‐KT vào sản xuất” nông nghiệp trong bối 
cảnh cuộc cách mạng cách mạng 4.0 ngày càng phát 
triển mạnh mẽ. Cần nắm bắt được xu hướng thị 
trường để đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp mang lại nguồn “thu nhập bình quân 
năm” cao. Xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý nhằm 
hạn chế thấp nhất số tiền “chi tiêu bình quân năm” 
của nông hộ. 

‐ Xác định rõ ràng mục đích vay vốn và phải đảm 
bảo phải sử dụng nguồn vốn vay được phục vụ đúng 
“mục đích sử dụng vốn” như đã cam kết với ngân 
hàng. Chứng minh được tính pháp lý của “Giấy 
chứng nhận QSDĐ” nhằm thoả mãn được sự hợp 
pháp của tài sản thế chấp. Không ngừng mở rộng 
quy mô sản xuất và sử dụng có hiệu quả “diện tích 
đất sản xuất” nông nghiệp. Tích cực tham gia các 
hội, nhóm; đọc tạp chí, sách, báo có liên quan đến 
lĩnh vực nông hộ sản xuất để không ngừng nâng cao 
“kinh nghiệm sản xuất". 

5.2. Về phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
Cần phải làm rõ khái niệm “Tín dụng đen” và đưa 

ra các quy định chế tài bằng các văn bản luật cụ thể 
nhằm có thể xử phạt nghiêm khắc các biến tướng 
của vấn nạn này một cách triệt để. 

Nên quy định thống nhất về các quy định lãi suất 
cho vay, thủ tục cấp tín dụng,... nhằm áp dụng đồng 
bộ cho tất cả các TCTD và cả các công ty cho thuê tài 
chính. Đồng thời, tăng cường thực hiện kiểm tra và 
giám sát tình hình hoạt động của các tổ chức này để 
kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, gây 
ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, uy tín và danh dự 
của các TCTD và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. 

5.3 Về phía chính quyền địa phương 
‐ Tăng cường tuyên truyền nhằm phổ biến khái 

quát về khái niệm, hình thức hoạt động và hậu quả 
mà “tín dụng đen” mang lại để người dân hiểu rõ, 
cảnh giác và không tham gia đặc biệt là những nông 
hộ ở vùng sâu, vùng nông thôn không có điều kiện 
nắm bắt thông tin. 

‐ Thủ tục xác nhận và công chứng các giấy tờ có 
liên quan cần được thực hiện đơn giản, nhanh gọn 
và chính xác nhằm tiết kiệm được tiết kiệm được 
thời gian cho khách hàng, tránh để khách hàng chờ 
đợi dẫn đến bất mãn với thủ tục vay vốn của ngân 
hàng từ đó giúp quá trình tiếp cận được nguồn vốn 
tín dụng chính thức dễ dàng hơn. 

5.4 Về phía Agribank – Chi nhánh Thành phố 
Vĩnh Long 

‐ Lập kế hoạch thành lập tổ chăm sóc khách hàng, 
tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu 
biết cho khách hàng nói riêng và các nông hộ nói 
chung về điều kiện vay, thủ tục cho vay, lãi suất, các 
khoản phải trả, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân 
khách hàng khi vay vốn nhằm giúp khách hàng có 
cái nhìn khách quan hơn và xoá bỏ được tâm lý sợ 
mất nhiều thời gian và thủ tục vay vốn khó khăn từ 
ngân hàng. 

‐ Hỗ trợ khách hàng đơn giản hoá thủ tục vay vốn 
nhưng đảm bảo đúng quy trình và quy định của 
TCTD, linh hoạt các điều kiện cho vay cùng TSTC sao 
cho phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở 
từng địa bàn. 

‐ Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nghiệp 
vụ tín dụng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của 
cán bộ tín dụng đang công tác tại chi nhánh để cán 
bộ tín dụng có thể trang bị thêm cho mình các kỹ 
năng về quản lý, giám sát các nhóm tín dụng và phân 
loại cho vay theo nhóm đơn vị./. 
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1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, các kỹ thuật dạy học 
tích cực đã được vận dụng nhiều trong quá trình 
giảng dạy các học phần cho sinh viên Khối kinh tế 
nói chung, sinh viên ngành kế toán nói riêng và 
mang lại những tín hiệu khả quan. Theo đó, các kỹ 
thuật dạy học tích cực đã giúp sinh viên phát huy sự 
tham gia chủ động vào quá trình dạy ‐ học, kích 
thích tư duy, sáng tạo và cộng tác làm việc của từng 
sinh viên, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh 
viên một cách đầy đủ hơn. Tuy nhiên, trong quá 
trình giảng dạy, việc triển khai vận dụng các kỹ 
thuật dạy học cho sinh viên vẫn chưa đạt hiệu quả 
như mong muốn. Từ thực tế đó, bài viết này trao đổi 
một số nội dung về kỹ thuật khăn trải bàn và ý kiến 
cá nhân về việc áp dụng kỹ thuật này vào quá trình 
giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán nhằm nâng 
cao chất dượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay. 

2. Kỹ thuật "khăn trải bàn" 

Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt 
động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt 
động cá nhân và hoạt động nhóm. 

Mục tiêu:  
‐ Kích thích thúc đẩy sự tham gia tích cực của 

người học 
‐ Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá 

nhân người học 
‐ Phát triển sự tương tác giữa người học với 

người học 
Tác dụng:  
‐ Sinh viên học được cách tiếp cận với nhiều giải 

pháp khác nhau 
‐ Rèn kỹ năng suy nghĩ, quyết định và giải quyết 

vấn đề 

‐ Phối hợp giữa làm việc cá nhân và làm việc theo 
nhóm 

‐ Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, sinh viên chia 
sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn nhau 

Cách thức tổ chức thực hiện:  
Bước 1: Chia người học thành các nhóm, giao 

nhiệm vụ và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy và tờ 
giấy này được coi như là một chiếc "khăn trải bàn". 
Chia giấy thành các phần (như hình dưới), mỗi 
người học ghi ý kiến cá nhân vào vị trí tương ứng 
với từng phần xung quanh "khăn trải bàn". 

Bước 2: Giảng viên nêu câu hỏi, chủ đề. 
Bước 3: Người học làm việc độc lập và ghi ý kiến 

cá nhân của mình trên phần "khăn trải bàn". Giảng 
viên quan sát và bao quát quá trình làm việc của các 
nhóm, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên nếu cần. 

Bước 4: Giảng viên cho các nhóm tự tiến hành 
thảo luận, thống nhất ý kiến và viết ý kiến chung vào 
phần chính giữa "khăn trải bàn". 

Bước 5: Các nhóm cử đại diện trình bày câu trả 
lời: dựa trên các ý kiến đã được tổng hợp trên “khăn 
trải bàn”. 

Bước 6: Giảng viên nhận xét câu trả lời, phần 

Vận dụng kỹ thuật “khăn trải bàn” trong quá trình 
giảng dạy học phần nguyên lý kế toán  

tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Nguyễn Thị An 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

Có rất nhiều kỹ thuật dạy học tích cực đang được áp dụng trong quá trình giảng dạy Học phần Nguyên 
lý kế toán nói riêng cũng như các học phần khác tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Mỗi một kỹ thuật dạy 
học tích cực không những giúp sinh viên tiếp thu kiến thức tốt mà còn có thể giúp sinh viên phát triển năng 
lực của bản thân. Bài viết này trình bày một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật khăn trải bàn, bao gồm: khái niệm, 
mục tiêu, tác dụng, cách thức tổ chức thực hiện, một số lưu ý khi sử dụng kỹ thuật. Đồng thời, ứng dụng kỹ 
thuật này vào trong quá trình giảng dạy Học phần Nguyên lý kế toán. 
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trình bày của các nhóm, đưa ra đáp án.  
e. Một số lưu ý khi sử dụng kỹ thuật "khăn trải 

bàn": 
‐ Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở. 
‐ Nếu số người tham gia nhiều hơn, có thể sử 

dụng các tờ giấy ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào 
"khăn trải bàn". 

‐ Tờ giấy được sử dụng làm “khăn trải bàn” có thể 
là giấy A0, A4,… tùy thuộc vào quy mô, điều kiện của 
từng lớp học. 

‐ Trong quá trình thảo luận nếu có ý kiến không 
thống nhất thì cá nhân có quyền bảo lưu ý kiến. 

3. Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong quá 
trình giảng dạy Học phần Nguyên lý kế toán 
tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

a. Mô tả về học phần Nguyên lý kế toán 
Học phần Nguyên lý kế toán là học phần cơ sở 

ngành, giới thiệu nội dung cơ bản, các khái niệm, các 
nguyên tắc cơ bản của kế toán cũng như các phương 
pháp kế toán trong đơn vị.  

Học phần Nguyên lý kế toán bao gồm 9 chương, 
cụ thể: 

‐ Chương 1: Tổng quan chung về kế toán. 
‐ Chương 2: Hệ thống pháp lý kế toán. 
‐ Chương 3: Phương pháp chứng từ kế toán. 
‐ Chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán. 
‐ Chương 5: Phương pháp tính giá và kiểm kê tài sản. 
‐ Chương 6: Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán. 
‐ Chương 7: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ 

yếu trong doanh nghiệp. 
‐ Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán. 
‐ Chương 9: Tổ chức công tác kế toán. 
b. Vận dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong quá 

trình giảng dạy Học phần Nguyên lý kế toán 
Ky ̃ thuâṭ "khăn traỉ baǹ" se ̃đươc̣ aṕ duṇg trong 

một số nội dung thuộc học phần. Giảng viên có thể 
linh hoạt áp dụng nhằm tạo ra sự tươi mới, thu hút 
sự tham gia tích cực của sinh viên. Ví dụ, với phần 
nội dung “các yếu tố của chứng từ kế toán” tại 
Chương 3: Phương pháp chứng từ kế toán, Giảng 
viên có thể thực hiện kỹ thuật khăn trải bàn như sau: 

Bước 1: Giảng viên chia sinh viên thành các 
nhóm, mỗi nhóm từ 5 – 6 sinh viên, phát cho mỗi 
nhóm một tờ giấy và tờ giấy này được coi như là 
một chiếc "khăn trải bàn". Mỗi một “khăn trải bàn” 
được chia thành 5 – 6 phần. Giảng viên có thể lựa 
chọn nhóm trưởng hoặc để các thành viên trong 
nhóm tự thống nhất. 

Bước 2: Giảng viên phát cho mỗi nhóm 01 Chứng 
từ kế toán cụ thể. Ví dụ như: Nhóm 1 ‐  Phiếu Thu, 
Nhóm 2 – Phiếu Chi, Nhóm 3 – Phiếu Nhập Kho, 

Nhóm 4 – Phiếu Xuất Kho, Nhóm 5 ‐  Hóa Đơn Giá Trị 
Gia Tăng, Nhóm 6 ‐ Ủy nhiệm Chi, Nhóm 7 – Giấy 
Báo Có, …. Sau đó, Giảng viên  đưa ra yêu cầu “Với 
Chứng từ kế toán mà anh/chị đang có, anh/chị hãy 
chỉ ra các yêu tố của chứng từ kế toán đó” 

Bước 3: Sinh viên làm việc độc lập, mỗi sinh viên 
ghi tên của mình và điền ý kiến, câu trả lời của mình 
vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh 
"khăn trải bàn". Giảng viên quan sát, giúp đỡ sinh 
viên thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo tính 
trách nhiệm, chủ động của mỗi sinh viên. 

Bước 4: Để các nhóm tự tiến hành thảo luận, 
thống nhất ý kiến và viết ý kiến chung vào phần 
chính giữa "khăn trải bàn". 

Bước 5: Các nhóm cử 02 đại diện trình bày: 01 
sinh viên chỉ rõ các yếu tố trên Chứng từ kế toán cụ 
thể (Phiếu Thu, Phiếu Chi, …), 01 sinh viên chỉ ra ý 
tương ứng đã được tổng hợp trên “khăn trải bàn”. 

Bước 6: Giảng viên nhận xét câu trả lời, phần 
trình bày của các nhóm, đưa ra đáp án và chấm điểm 
“khăn trải bàn” cho mỗi nhóm. 

4. Kết luận 

Với quan điểm dạy học tích cực như hiện nay, để 
việc giảng dạy có hiệu quả cao, giảng viên cần biết 
áp dụng các kỹ thuật dạy học một cách linh hoạt sao 
cho phù hợp với từng nội dung kiến thức và tình 
hình lớp học. Không có phương pháp hay kỹ thuật 
nào là vạn năng. Mỗi kỹ thuật đều có những ưu điểm 
và nhược điểm nhất định.  

Tác giả hy vọng việc vận dụng kỹ thuật "khăn trải 
bàn" trong quá trình giảng dạy Học phần Nguyên lý 
kế toán sẽ giúp kích thích tinh thần học tập tích cực 
của sinh viên, giúp các bài học trở nên sôi động, sát 
với thực tiễn, phát huy kỹ năng mềm cho sinh viên 
thông qua hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm./. 

Tài liệu tham khảo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu tập huấn Dạy học 
theo định hướng phát triển năng lực, NXB Đại học 
sư phạm, 2014 

Dương Xuân Thao, Giáo trình Nguyên lý kế toán, 
NXB tài chính, 2018 

Đặng Xuân Hải, Kỹ thuật dạy học trong đào tạo 
theo học chế tín chỉ, Nhà xuất bản Bách Khoa ‐ Hà 
nội, 2011  

https://daihocdulich.edu.vn/‐ky‐thuat‐khan‐
trai‐ban‐978/ 

http://c3lehongphonghp.edu.vn/thpthong‐
phong/400/8485/39113/119365/‐day‐hoc‐tich‐
hop/ki‐thuat‐‐khan‐trai‐ban‐‐trong‐phuong‐phap‐
day‐hoc‐tich‐cuc.aspx 
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1. Mở đầu 

Feser và Beman (200) chỉ ra rằng Việc phân tích 
các cụm ngành đã trở thành một tổ hợp công nghiệp 
phổ biến  nên phát triển trong thực tiễn phát triển 
địa phương và khu vực. Những Khu vực như vậy, 
đúng hơn là một bức tranh cơ bản về các phân tích 
khu vực đang tích lũy cho hỗn hợp ngành nghề với 
các chuỗi nhà cung cấp rộng lớn. 

Theo các nguyên tắc kinh tế Marshall’s (1920) lý 
thuyết này nhấn mạnh vai trò của các nền kinh tế 
tích tụ phát sinh từ một nhà cung cấp và ngành dịch 
vụ chuyên biệt, tổng hợp thị trường lao động địa 
phương và lan tỏa tri thức như là những cơ chế hỗ 
trợ khả năng cạnh tranh và tăng trưởng của ngành 
trong khu vực.  

Mặt khác, quan niệm về CCN của Việt Nam có các 
điểm khác với quan niệm ở nước ngoài là:  

i) Mục tiêu chủ yếu của thành lập, phát triển 
CCN ở nước ngoài là phát triển liên kết, nâng cao 
khả năng cạnh tranh, còn mục tiêu trực tiếp của CCN 
ở Việt Nam hiện nay là: thu hút, di dời các các 
DNN&V, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể ở địa 
phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; sắp xếp 
làm tăng CSHT thúc đẩy sản xuất kinh doanh và 
khắc phục ô nhiễm môi trường; 

ii)  Các thành viên tham gia CCN ở nước ngoài 
khá rộng rãi, bao gồm các  nhà cung cấp, các cơ sở 
sản xuất, các tổ chức dịch vụ, các trường Đại học và 

Viện có quan hệ với nhau trong chuỗi giá trị sản 
xuất; còn ở Việt Nam, CCN chỉ tập trung các cơ sở 
sản xuất ‐ kinh doanh có liên hệ với nhau chủ yếu 
trong sử dụng chung CSHT và trong xử lý môi 
trường. Các lĩnh vực, ngành nghề được khuyến 
khích đầu tư trong CCN bao gồm: Công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản; Sản xuất sản phẩm mới, 
sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; Sản xuất sản 
phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều 
lao động; các ngành công nghiệp phụ trợ; Áp dụng 
công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; Cơ 
sở sản xuất gây ô nhiễm cần di dời ra khỏi làng nghề, 
khu dân cư…; 

iii) Trình độ và tính chất của mối liên kết kinh tế 
giữa các thành viên trong CCN nước ngoài cao hơn 
so với Việt Nam. 

Khu công nghiệp, điểm công nghiệp có quan hệ 
mật thiết với CCN vì chúng đều là hình thức tổ chức 
sản xuất theo lãnh thổ và nói chung chúng giống về 
mục đích, nội dung hoạt động chỉ có khác nhau về 
mức độ, trình độ phát triển. Theo nghị định số 
29/2008/NĐ ‐ CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ 
thì "khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng 
công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất 
công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định" [27,Điều 
2] được thành lập theo quyết định của Chính phủ 
hoặc Thủ tướng Chính phủ. Khu công nghiệp 
thường có diện tích trên 100 ha. Do đó việc nghiên 
cứu các tồn tại khó khăn trong quy hoạch phát triển 

Các giải pháp phát triển cụm công nghiệp  
ở thành phố Hà Nội

Nguyễn Đình Trung 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Đinh Trần Ngọc Huy 
Vũ Thị Thu Hà 

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 
Nguyễn Trọng Điệp 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 
Lý Lan Yên 

Học viện Tài chính 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phấn tích định tính, quy nạp, tổng hợp và giải thích. Bài báo phân 
tích một số khó khăn tồn tại trong phát triển cụm CN trường hợp cụ thể ở Hà nội chẳng hạn như cần tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ ưu đãi cho cụm CN và cụm CN làng nghề; hơn nữa, cần nghiên cứu 
tham khảo các mô hình xây dựng cụm công nghiệp sinh thái thành công tiên tiến trên thế giới. Những năm 
qua lãnh đạo TP Hà Nội đã đưa ra những giải pháp cụ thể giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển 
khai đầu tư xây dựng cụm công nghiệp. Và bài báo này cũng phân tích thực trạng và đề xuất bổ dung giải 
pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quy hoạch, đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CN) tại TP Hà Nội.
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cụm CN, ví dụ điền hình trường hợp Hà nội từ đó đề 
xuất các giải pháp là thật sự cần thiết, là lý do tác giả 
nghiên cứu đề tài: “Các Giải pháp phát triển cụm 
công nghiệp ở TP Hà Nội”. 

2. Một số mô hình phát triển CCN 

Ta xem mô hình sau: theo mô hình của Ủy ban 
giám sát Châu Âu, ta cần có phân tích cơ hội và 
thácch thức trong mô hình SWOT cho cụm CN và 
cũng cần thiết phân tích thứ tự ưu tiên trong quy 
hoạch đầu tư phát triển khu CN. 

Khu công nghiệp sinh thái (EIP) là các khu vực 
công nghiệp nơi các công ty hợp tác để giảm thiểu ô 
nhiễm và chất thải bằng cách chia sẻ tài nguyên, 
chất thải và các sản phẩm phụ. Chúng được coi là 
phương tiện để đạt được sự phát triển bền vững xét 
trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. 
EIPs được giới thiệu trong lĩnh vực Sinh thái công 
nghiệp (IE) có chung lý thuyết về các nguyên tắc 
kinh tế tuần hoàn như khuyến khích tái sử dụng 
chất thải làm nguyên liệu thô và theo đuổi năng 
lượng sạch hơn cho các quy trình công nghiệp. IE 
nhằm mục đích cung cấp các giải pháp thiết thực để 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chu 
kỳ và trong suốt hai thập kỷ qua, IE đã bị ô nhiễm 
bởi các vấn đề sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. 

Bên cạnh đó, tác giả tóm tắt một số nghiên cứu 
liên quan như sau: 

3. Thực trạng và một số khó khăn và giải 
pháp kỹ thuật 

3.1 Thực trạng phát triển cụm CN Hà Nội 
Hà Nội hiện có khoảng 70 cụm công nghiệp hoạt 

động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và 
bảo đảm an sinh xã hội. Với tổng diện tích theo quy 
hoạch là hơn 1,6 nghìn ha, trong đó, có hơn 1,3 
nghìn ha được đầu tư xây dựng hạ tầng, hoạt động 
ổn định. 

Các quy định trong phát triển cụm CN hiện hành: 
Một là,  Hà nội tiêp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ 

thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp 

đang hoạt động (gồm: Giao thông nội bộ, vỉa hè, cây 
xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất 
thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin 
liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và 
các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công 
nghiệp) trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp 
ứng yêu cầu Nghị định số 68/2017/NĐ‐CP ngày 
25/5/2017, của Chính phủ về quản lý, phát triển 
cụm công nghiệp. Hai là, ngày 16‐3‐2022, UBND TP 
Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 85/KH‐UBND về 
quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa 
bàn TP Hà Nội năm 2022. Mục tiêu đặt ra là tạo bứt 
phá mạnh mẽ trong phát triển cụm công nghiệp trên 
địa bàn thành phố, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu 
trong Chương trình số 04‐CTr/TU của Thành ủy Hà 
Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát 
triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nông dân giai đoạn 2021‐2025”. Và, 
ngày 17‐3‐2022, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành 
Kế hoạch số 89/KH‐UBND về khắc phục những hạn 
chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 
còn chậm tiến độ trên địa bàn, Điều này thể hiện 
quyết tâm của TP Hà nội trong phát triển cụm CN và 
cụm CN làng nghề. 

3.2 Khó khăn vướng mắc 
Một số khó khăn tồn tại trong xây dựng, quy 

hoạch, phát triển cụm công nghiệp như sau:  
Thứ nhất, cần tháo gỡ các ách tắc trong việc hoàn 

tất giải phóng mặt bằng và giải quyết nguồn vốn xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp; 

Thứ hai, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính 
sách hỗ trợ ưu đãi cho cụm CN và cụm CN làng nghề; 

Thứ ba, cần nghiên cứu tham khảo các mô hình 
xây dựng cụm công nghiệp sinh thái thành công tiên 
tiến trên thế giới. 

Thứ tư, Một số cụm công nghiệp có tính đặc thù, 
còn khó khăn, chậm tiến độ có thể được xem xét xác 
định thời gian khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
phù hợp với điều kiện thực tế. 

4. Thảo luận và kết luận 

Thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ một phần 
vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng CSHT. Cụ thể, 
thành phố hỗ trợ vốn để lập báo cáo dự án đầu tư 
khả thi, thiết kế hạ tầng kỹ thuật đối với từng CCN; 
Đối với khu CN vừa và nhỏ Vĩnh Tuy (giai đoạn I) và 
Phú Thị: Quyết định số 4665/QĐ‐UB ngày 
12/09/2000 của UBND Thành phố quy định: i) 
Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% đối với công tác 
chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án (thiết kế 
kỹ thuật, rà phá bom mìn...); Đối với các CCN khác đã 
hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đang 
trong giai đoạn thực hiện dự án (các Cụm CN: Từ 
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Liêm giai đoạn I+II, Phú Thị, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, 
Đông Anh giai đoạn I, Ngọc Hồi giai đoạn I, Ninh 
Hiệp, Hapro) UBND Thành phố cũng đã hỗ trợ 
tương tự cơ chế tại Quyết định 4665/QĐ‐UB được 
ghi rõ tại Quyết định phê duyệt dự án. Riêng CCN 
Ninh Hiệp, UBND Thành phố chỉ hỗ trợ phần giải 
phóng mặt bằng.  

Soloveva và cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng chính 
sách cụm là một công cụ quan trọng cho khả năng 
cạnh tranh của các ngành và khu vực, sự phát triển 
kinh tế của họ trong trung và dài hạn, cũng như tăng 
tiềm năng đổi mới của họ. Các dự án cụm cấp nhà 
nước xác định tầm quan trọng của các sáng kiến về 
cụm và một tập hợp các yếu tố cần thiết để hình 
thành các cụm có hiệu quả. 

Như vậy tác giả đề xuất các giải pháp Hà nội cần 
tiếp tục thực hiện như sau: 

Một là các NHTM tiếp tục hoàn thiện các chương 
trình và dự án tài trợ cụm công nghiệp và cụm công 
nghiệp làng nghề.  

Hai là nỗ lực đưa ra các mô hình giao dịch, thể 
chế khu vực và cơ chế thúc đẩy mạng lưới liên 
ngành, gia tăng giá trị, chi phí thấp vẫn chiếm ưu thế 
đối với sự phát triển các cụm.  

Ba là, Tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã được quyết 
định thành lập giai đoạn 2019 ‐ 2020; 100% cụm 
công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt 
động có trạm xử lý nước thải. đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng KHKT trình 
độ cao trong cụm công nghiệp, tiếp tục hướng đén 
xây dựng cụm công nghiệp sinh thái (eco‐industrial 
clusters). 

Năm là, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức tốt các liên 
kết ngoài cụm và các liên kết trong cụm dọc theo 
chuỗi giá trị. Giám sát trách nhiệm thực hiện của các 
chủ đầu tư trong cụm CN. 

Sáu là, cần áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến 
và quản trị rủi ro trong hoạt động khu CN  

Bảy là, Giáo dục trang bị kiến thức cho nguồn lao 
động là cần thiết  
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1. Mở đầu 

Nhu cầu về thông tin liên lạc là một trong những 
nhu cầu rất quan trọng và không thể thiếu đối với 
cuộc sống. Nhu cầu liên lạc giúp con người nhanh 
chóng nắm bắt các thông tin, sự kiện, thế giới xung 
quanh. Chính vì vậy, điện thoại giữ vai trò vô cùng 
quan trọng trong cuộc sống con người. Điện thoại 
thông minh (smartphone) là kết quả đột phá trong 
cuộc cách mạng thông tin liên lạc, ngoài việc gọi 
điện và nhắn tin chúng ta còn có thể thực hiện được 
rất nhiều tính năng khác như: nghe nhạc, chơi game, 
email, mạng xã hội, bản đồ, thời tiết, chụp hình, quay 
phim và nhiều ứng dụng khác. Hoạt động kinh 
doanh trên điện thoại smartphone cũng ngày càng 
trở nên phổ biến, các trang web di động đang phát 
triển nhanh chóng. Smartphone trở thành một 
người bạn đồng hành không thể tách rời với con 
người trong cuộc sống, công việc và giải trí trong xã 
hội hiện đại ngày càng phát triển.  

Thời gian gần đây, thị trường mua bán các loại 
smartphone ở Việt Nam nói chung và tại thành phố 
Trà Vinh nói riêng hiện nay đang cạnh tranh rất 
quyết liệt với sự tham gia của nhiều hãng sản xuất 
điện thoại danh tiếng trên thế giới như Apple, 
Samsung, Oppo, Realme, ... Với một số lượng lớn 
smartphone tung ra thị trường thì việc lựa chọn sản 
phẩm cũng khó khăn hơn đối với khách hàng. Bên 
cạnh đó, mặc dù Trà Vinh không phải là một thành 
phố lớn nhưng diễn biến thị trường công nghệ, đặc 
biệt là smartphone ở đây khá sôi động, không kém 
các thành phố lớn khác. Thành phố Trà Vinh có 
lượng người tiêu dùng smartphone khá lớn với 
nhiều chọn lựa khác nhau. Mặc dù đã có nhiều 

nghiên cứu trước đây về đề tài này nhưng lại ở các 
thị trường lớn nên không thể áp dụng kết quả 
nghiên cứu cho việc phát triển thị trường smart‐
phone ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Vì vậy, 
nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định chọn thương hiệu điện thoại smart‐
phone của người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh” 
sẽ giúp cho các nhà kinh doanh điện thoại thấy được 
nhân tố nào tác động đến quyết định chọn thương 
hiệu smartphone của khách hàng tại thành phố Trà 
Vinh và đưa ra chiến lược sản phẩm, dịch vụ phù 
hợp với nhu cầu khách hàng.  

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết  
Điện thoại thông minh (Smartphone) là khái 

niệm để chỉ loại điện thoại tích hợp một nền tảng hệ 
điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên 
tiến về điện toán và kết nối dựa trên nền tảng cơ bản 
của điện thoại di động thông thường. Ngày nay 
nhiều mẫu Smartphone đã được tích hợp nhiều 
chức năng mới như chụp hình với chất lượng rất tốt, 
máy nghe nhạc, xem phim, truy cập dữ liệu tốc độ 
cao thông qua Wifi, định vị GPS, các trò chơi có thể 
chơi trực tuyến với nhiều loại như game cài đặt và 
game không cần cài đặt và bao gồm cả trình duyệt 
Web, màn hình cảm ứng độ phân giải cao, chúng 
ngày càng cung cấp cho con người những trải 
nghiệm tốt hơn.  

Người tiêu dùng là người mua sắm hàng hóa dịch 
vụ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân hoặc một 
nhóm người vì nhu cầu sinh hoạt. Hành vi người 
tiêu dùng là những hành vi ra quyết định trong việc 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định  
lựa chọn thương hiệu điện thoại smartphone  
của người tiêu dùng tại thành phố Trà Vinh

Nguyễn Thiện Thuận   
Khoa Kinh tế, Luật – Trường Đại học Trà Vinh 

Thạch Chí Tâm  
Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật - Trường Đại học Trà Vinh 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 
lựa chọn thương hiệu Smartphone của người tiêu dùng tại thành phố Trà Vinh. Tác giả đã đề xuất mô hình 
nghiên cứu gồm 06 yếu tố: Giá cả, Chất lượng sản phẩm, Chất lượng dịch vụ, Kiểu dáng, Cảm xúc, Ảnh 
hưởng xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả 06 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn thương hiệu 
Smartphone của người tiêu dùng tại thành phố Trà Vinh. Trong 06 yếu tố của mô hình thì yếu tố “ảnh 
hưởng xã hội” có tác động mạnh nhất, xếp thứ hai là cảm xúc, xếp thứ ba là chất lượng sản phẩm, thứ tư là 
giá cả, tiếp theo là kiểu dáng và cuối cùng là chất lượng dịch vụ có tác động yếu nhất đến quyết định lựa 
chọn thương hiệu Smartphone của người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh. 
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mua sắm, sử dụng và xử lý thải bỏ những hàng hoá 
và dịch vụ (Philip Kotler, 2004).  

Hành vi người tiêu dùng là những hành vi mà 
người tiêu dùng thể hiện trong việc tìm kiếm, mua, 
sử dụng, đánh giá sản phẩm và dịch vụ mà họ mong 
dợi sẽ thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ (Peter D. 
Bennet, 1988).  

Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng thể 
hiện mối quan hệ giữa ba yếu tố: Các kích thích mar‐
keting, “hộp đen ý thức” và những phản ứng đáp lại 
các kích thích của người tiêu dùng. Sau đây là mô 
hình trình bày chi tiết mối quan hệ giữa các yếu tố 
kích thích và phản ứng của người mua.  

2.2. Mô hình nghiên cứu  
Dựa vào Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory 

of Reasoned Action) còn được gọi là Mô hình TRA 
(Ajzen và Fishbein, 1975), Thuyết hành vi dự định 
(TPB) (Ajzen, I.1991) và các đề tài nghiên cứu có 
liên quan trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã đưa 
ra mô hình nghiên cứu đề xuất như sau: 

Các giả thiết nghiên cứu: 
H1: Yếu tố giá cả có ảnh hưởng cùng chiều đến 

quyết định (vì đây là hàng cao cấp nên giá cả không 
phải là mối quan tâm chính của người tiêu dùng) 

H2: Yếu tố chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng 
cùng chiều đến quyết định  

H3: Yếu tố chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng cùng 
chiều đến quyết định  

H4: Yếu tố kiểu dáng có ảnh hưởng cùng chiều 
đến quyết định  

H5: Yếu tố cảm xúc có ảnh hưởng cùng chiều đến 
quyết định  

H6: Yếu tố xã hội có ảnh hưởng cùng chiều đến 
quyết định  

3. Phương pháp nghiên cứu  

 3.1 Phương pháp chọn mẫu  
Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Do 

đề tài có sử dụng phương pháp phân tích khám phá 
nhân tố EFA, nên số quan sát (kích thước mẫu) ít 
nhất phải gấp 4 hoặc 5 lần số biến được dùng trong 
phân tích nhân tố EFA (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, 2008). Với số biến quan sát là 29 nên cỡ 
mẫu được xác định là 29 x 5 = 145 quan sát. Nhưng 
để đảm bảo tính tin cậy, nhóm tác giả đã thực hiện 
khảo sát 222 người.  

 3.2 Xây dựng thang đo  
Thang đo trong nghiên cứu này gồm có 6 yếu tố 

được sử dụng: (1) yếu tố giá cả, (2) yếu tố chất 
lượng sản phẩm, (3) yếu tố chất lượng dịch vụ, (4) 
yếu tố kiểu dáng, (5) yếu tố cảm xúc, (6) yếu tố ảnh 
hưởng xã hội. Tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức 
độ để đánh giá mức độ đồng ý của người tiêu dùng. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đặc điểm mẫu khảo sát  
Sau khi thu thập được 222 phiếu khảo sát từ 

người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh, nhóm tác 
giả tiến hành thống kê mô tả lại dữ liệu:  
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Về giới tính, người tiêu dùng nam chiếm tỉ lệ cao 
hơn (61.7%), họ thường sẽ chú ý đến thương hiệu 
khi chọn mua Smartphone hơn là những người tiêu 
dùng nữ (38.3%). Về độ tuổi, trong mẫu quan sát đa 
số người được chọn khảo sát ở độ tuổi từ 23 đến 35 
tuổi (chiếm đến 44,14%) và từ 19 đến 22 tuổi 
(chiếm 35.14%), đây cũng chính là độ tuổi mà sử 
dụng điện thoại nhiều nhất, phục vụ cho việc học tập 
và làm việc, là nhóm tuổi mà các hãng điện thoại 
hướng đến phục vụ trong nhiều năm nay. Về nghề 
nghiệp, những người được khảo sát đa số là Học 
sinh – Sinh viên chiếm đến 42.34%, tiếp đến là khác 
chiếm 18.92% và công nhân chiếm 15.3%, chiếm tỉ 
lệ thấp nhất là bảo vệ chỉ 2.7%. Về thu nhập, ta có 
thể thấy đa số người tiêu dùng được phỏng vấn có 
thu nhập ở mức trung bình, từ 3 đến 7 triệu chiếm 
36.49% và thu nhập cao trên 7 triệu chiếm 23.87%, 
tiếp đến thu nhập trung bình thấp, từ 1 đến dưới 3 
triệu chiếm 18.92%, còn lại là dưới 1 triệu. Chứng tỏ 
đa số khách hàng đều có thu nhập ở mức từ giá rẻ 
tầm trung đến cao.   

Kết quả khảo sát cho thấy số lượng người đang 
sử dụng smartphone thương hiệu Samsung là cao 
nhất (chiếm 27.03%), tiếp đến là Iphone (21.62%), 
Oppo (16.22%). Qua đây ta thấy được 3 thương 
hiệu điện thoại này có số lượng tiêu thụ cao nhất 
hàng năm. Iphone là điện thoại có nhiều người yêu 
thích nhất (chiếm đến 45.5%), tiếp đến là Samsung 
(27.48%). Hai thương hiệu điện thoại này là thương 
hiệu toàn cầu, có thị phần cao nhất trong thị trường 
smartphone thế giới, đảm bảo chất lượng và mẫu 
mã sang trọng cho người tiêu dùng từ trước đến 
nay. Kết quả cũng cho thấy đa số người tiêu dùng tại 
Thành phố Trà Vinh chọn mua smartphone tại Thế 
giới di động (chiếm 36.94%), FPT Shop (chiếm 
31.53%), tiếp đến là Viettel store (18.02%), còn lại 
mua tại các cửa hàng khác.  

   4.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo  
Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua điện thoại smartphone của người tiêu 
dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đầu tiên nhóm tác 
giả tiến hành phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 
của thang đo.  

Sau khi phân tích độ tin cậy Cronbach’ Alpha, hệ 
số tương quan biến tổng của tất cả các biến đều lớn 
hơn 0,3 và hệ số Cronbach Alpha của tất cả các 
thang đo đều lớn hơn 0,8, thỏa điều kiện để đi vào 
phân tích nhân tố khám phá EFA.  

4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA  
Sau khi kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s 

Alpha đều tốt, nhóm tác giả tiến hành phân tích 
nhân tố khám phá EFA.  

Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá 
EFA, ta có: Hệ số KMO của tất cả các thang đo đều 
lớn hơn 0,6 nên kết quả phân tích nhân tố là thích 

hợp. Hệ số tải nhân tố của tất cả các biến đều lớn 
hơn 0,5 nên các biến trên không bị loại, đảm bảo 
được tính thiết thực của EFA. Kiểm định Bartlett của 
tất cả các thang đo đều bé hơn 0,05 chứng tỏ các 
biến không có tương quan trong tổng thể. Giá trị 
Eigenvalue của tất cả các thang đo đều lớn hơn 1, có 
nghĩa rằng mỗi nhân tố rút ra đều có ý nghĩa tóm tắt 
thống kê tốt nhất. Phần trăm phương sai toàn bộ của 
tất cả các thang đo đều lớn hơn 50%, chứng tỏ các 
biến được gom nhóm phản ánh khá đầy đủ ý nghĩa 
của thang đo. Từ kết quả phân tích trên cho thấy kết 
quả phân tích nhân tố khám phá EFA rất tốt. Các 
biến trên đã có thể gom thành một biến lớn (bằng 
phương pháp tính trung bình cộng) để sử dụng vào 
phân tích hồi quy.  
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4.4. Phân tích hồi quy  
Sau khi phân tích độ tin cậy Cronbach’ Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA, tác giả tiến hành 
phân tích hồi quy với 1 biến phụ thuộc và 6 biến độc 
lập.  

Ta có R2 hiệu chỉnh là 0,905 chứng tỏ các yếu tố 
được đưa vào mô hình phản ánh được 90.5% mức 
độ ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại smart‐
phone của người dân trên địa bàn thành phố Trà 
Vinh. Còn lại 9.5% là do những yếu tố khác chưa 
được đưa vào nghiên cứu.  

Xét bảng 5, giá trị Sig. của kiểm định ANOVA là 
0,000 < 0,05 nên kết quả phân tích hồi quy sẽ được 
sử dụng tốt. Xem kết quả phân tích hồi quy ở bảng 6, 
ta thấy giá trị Sig. của tất cả các biến độc lập đều bé 
hơn 0,05 chứng tỏ các biến này đều có ý nghĩa thống 
kê. Hệ số phóng đại phương sai (VIF) bé hơn 10 
chứng tỏ không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 
giữa các biến độc lập.  

Do mô hình dùng để phân tích mức độ ảnh 
hưởng theo thang đo Liker 5 bậc, nên tác giả sử 
dụng hệ số hồi quy đã chuẩn hóa để phán ánh tốt kết 
quả hồi quy.  

Như vậy, mô hình hồi quy có dạng:  
QD = 0.064GC + 0.344SP + 0.052DV + 0.062KD + 

0.349CX + 0.371XH + ei  
Trong đó, ei là sai số  

Sau khi phân tích hồi quy thì kết quả cho thấy mô 
hình nghiên cứu tốt, tất cả các yếu tố đưa ra đều có 

tác động đến quyết định chọn thương hiệu 
Smartphone.  

5. Kết luận và hàm ý quản trị 

Qua kết quả phân tích hồi quy, ta có thể thấy cả 
sáu yếu tố: Giá cả, chất lượng sản phẩm, chất lượng 
dịch vụ, kiểu dáng, cảm xúc và ảnh hưởng xã hội đều 
có ảnh hưởng đến quyết định chọn thương hiệu 
Smartphone của người tiêu dùng trên địa bàn TP. 
Trà Vinh. Trong đó yếu tố ảnh hưởng xã hội có ảnh 
hưởng nhiều nhất, yếu tố cảm xúc đứng thứ hai và 
yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng ít nhất.  

Về ảnh hưởng xã hội  
Qua kết quả phân tích hồi quy, ta thấy yếu tố ảnh 

hưởng xã hội có ảnh hưởng nhiều nhất (β = 0,371) 
đến quyết định chọn thương hiệu điện thoại 
Smartphone của người tiêu dùng tại TP. Trà Vinh. 
Như vậy, khi lựa chọn mua điện thoại thì ảnh hưởng 
xã hội chính là yếu tố quan trọng nhất, việc xây dựng 
sự tin cậy của khách hàng đối với thương hiệu của 
mình là yếu tố tiên quyết để thu hút khách hàng. Do 
vậy các doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ bán 
hàng chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, nâng 
cao sự hài lòng của khách hàng nhằm làm tăng giá 
trị cảm nhận cho khách hàng, các nhân viên cần biết 
nắm bắt tâm lý của người mua bởi vì người mua bao 
gồm nhiều thành phần trong xã hội. Khách hàng 
không mua sản phẩm, họ mua lợi ích – thứ mà sản 
phẩm mang lại và sau đó là sự thỏa mãn.  

Về cảm xúc  
Yếu tố cảm xúc có ảnh hưởng nhiều thứ hai (β = 

0,349) đến quyết định chọn thương hiệu điện thoại 
Smartphone của người tiêu dùng tại TP. Trà Vinh. 
Đây là yếu tố quan trọng giúp cho các hãng điện 
thoại có thể cạnh tranh với những sản phẩm đến từ 
hãng khác, việc sản xuất các sản phẩm đem lại cảm 
giác thoải mái, an toàn, và sang trọng hơn đối thủ là 
biện pháp tốt nhất để nâng cao vị thế cạnh tranh. Vì 
thế doanh nghiệp cần nâng cao giá trị cảm nhận của 
khách hàng về giá trị thương hiệu, sản phẩm của 
mình trong mắt họ. Vì thế, các nhà sản xuất cần 
nghiên cứu sản xuất cho ra các sản phẩm vừa bền bỉ 
vừa sang trọng sẽ thu hút được khách hàng.  

Về chất lượng sản phẩm  
Yếu tố về chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng 

nhiều thứ ba (β = 0,344) đến quyết định chọn 
thương hiệu điện thoại Smartphone của người tiêu 
dùng tại TP. Trà Vinh. Việc phát triển hệ điều hành 
riêng, cấu hình mạnh mẽ, cập nhật phiên bản 
thường xuyên, bổ sung tính năng mới và cải thiện 
hiệu năng của sản phẩm là những vấn đề cần được 
hãng đầu tư nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng. Do đó các nhà sản xuất cần 
tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, trang bị 
nhiều tính năng hữu ích, và bắt sóng mạnh để thỏa 
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mãn nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp cần tập trung cho nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
tăng cường tính bảo mật và xây dụng nhiều phần 
mềm, ứng dụng và giải trí để làm phong phú thêm 
sự lựa chọn của khách hàng.  

Về giá cả  
Yếu tố giá cả có ảnh hưởng nhiều thứ tư (β = 

0,064) đến quyết định chọn thương hiệu điện thoại 
Smartphone của người tiêu dùng tại TP. Trà Vinh. Để 
có thể thu hút khách hàng các hãng cần đưa ra mức 
giá hợp lý và hoàn thiện tốt từng chi tiết trong thiết 
kế của sản phẩm, sử dụng vi xử lý tốc độ cao và thiết 
lập hệ thống các cảm biến hiện đại hơn. Do đó các 
nhà sản xuất cần trang bị những sản phẩm của mình 
phân bổ đều các phân khúc để mọi người có thu 
nhập khác nhau sẽ mua được những sản phẩm phù 
hợp nhất, và các nhà phân phối cần phải chọn những 
sản phẩm nằm trong các phân khúc để có thể phân 
phối các sản phẩm có giá phù hợp từ nhà sản xuất 
đến tay người tiêu dùng.  

Về Kiểu dáng  
Yếu tố kiểu dáng có ảnh hưởng nhiều thứ năm (β 

= 0,062) đến quyết định chọn thương hiệu điện 
thoại Smartphone của người tiêu dùng tại TP. Trà 
Vinh. Do đó các nhà sản xuất cần phải thiết kế sản 
phẩm sao cho phù hợp và đa dạng mẫu mã cùng với 
nhiều màu sắc để người tiêu dùng lựa chọn. Ngày 
nay người tiêu dùng có xu hướng chọn mua những 
sản phẩm có kiểu dáng và màu sắc sang trọng, thiết 
kế gọn nhẹ dễ sử dụng, các dòng Smartphone được 
thiết kế màn hình tràn lớn, chống trầy xướt, trang bị 
nhiều camera cùng với hệ thống cảm biến vân tay 
trên nút nguồn vô cùng hiện đại, đẹp mắt và sang 
trọng đang được rất nhiều người chọn mua.  

Về chất lượng dịch vụ  
Yếu tố chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng thấp 

nhất (β = 0,052). Chất lượng dịch vụ là yếu tố tác 
động ít nhất đến quyết định chọn thương hiệu 
Smartphone, nhưng chúng ta không thể không quan 
tâm đến. Các doanh nghiệp cần thực hiện và phát 
triển những điều sau: cần phải đào tạo một đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức đầy đủ về sản 
phẩm, tư vấn nhiệt tình dễ hiểu cho khách hàng, giải 
quyết các vấn đề thật linh hoạt và thông minh một 
cách nhanh gọn và hợp lý nhất, phục vụ khách hàng 
chu đáo, giao tiếp thân thiện, tôn trọng, văn minh, 
hiện đại. Đặc biệt nhân viên của các bộ phận cần có 
sự đoàn kết, phối hợp một cách nhịp nhàng trong 
quá trình hoạt động; cần phải đa dạng các hình thức 
khuyến mãi vào các ngày lễ, tết, các chương trình 
khuyến mãi hấp dẫn khách; cần đưa ra các chính 
sách chăm sóc khách hàng và thực hiện tốt chính 
sách đó. Có như vậy thì khách hàng cảm thấy hài 
lòng với chất lượng dịch vụ và gia tăng sự tin tưởng 

với doanh nghiệp, từ đó sẽ giúp gắn kết mối quan hệ 
giúp tăng doanh số và lợi nhuận lâu dài./.  
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1. Mở đầu 

Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc CMCN 4.0 
như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), trí 
tuệ nhân tạo,… được ứng dụng trong mọi lĩnh vực 
của đời sống kinh tế ‐ xã hội. Cuộc CMCN 4.0 đang 
diễn ra với tốc độ nhanh chóng, ảnh hưởng đến mọi 
mặt toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dịch vụ ngân 
hàng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhiều nhất của nền 
công nghiệp 4.0. Làn sóng công nghệ mới này cũng 
đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong lĩnh vực 
Ngân hàng, đặc biệt là thay đổi kênh phân phối và 
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống…  

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương 
Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân 
hàng tiên phong và phát triển dịch vụ Mobile 
Banking với hệ thống phần mềm ứng dụng nhiều 
công nghệ hiện đại. Ngân hàng đã lần lượt triển khai 
các loại sản phẩm thẻ, các dịch vụ thanh toán nhanh 
trên Mobile Banking, đẩy mạnh hàng loạt dịch vụ 
thẻ đi kèm. Tuy nhiên, đa phần người tiêu dùng sử 
dụng dịch vụ Mobile Banking chỉ giới hạn trong các  
giao dịch thông thường hàng ngày (chuyển khoản, 
cước điện thoại,  điện nước) và các dịch vụ yêu cầu 
bảo mật và tư vấn trực tiếp chưa được phát triển 
như vay tiền qua Mobile Banking, mua các sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ….. Từ các cơ sở trên bài nghiên 
cứu đã hiểu nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng 
dịch vụ ngân hàng của ngân hàng Vietcombank trên 
địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này giúp cho 
các nhà quản lý áp dụng kết quả nghiên cứu để cải 
thiện dịch vụ ngân hàng tốt hơn. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

 Mobile banking đề cập đến các dịch vụ ngân 
hàng được cung cấp trong nền tảng ngân hàng trực 

tuyến với thiết bị đầu cuối di động như điện thoại di 
động và PDA (Payne và cộng sự, 2018 ). Mobile 
banking cho phép người tiêu dùng truy cập vào tài 
khoản ngân hàng của họ và xử lý một loạt các giao 
dịch tài chính và phi tài chính bất kỳ lúc nào và ở bất 
kỳ đâu (Sharma, 2019 ; Zhou, 2020). Hầu hết các 
ngân hàng trên toàn cầu đều dành nguồn lực đáng 
kể cho các hoạt động mobile banking……Tuy nhiên, 
ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking lại thuộc về 
hành vi lựa chọn của khách hàng. Và để xác định và 
phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến ý định sử 
dụng dịch vụ Mobile Banking, thì đa số các nghiên 
cứu về các yếu tố ảnh hượng đều sử dụng phương 
thức thu nhập dữ liệu bằng bảng hỏi khảo sát khách 
hàng và xử lý phân tích dữ liệu bằng phần mềm xử 
lý dữ liệu SPSS. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều 
nghiên cứu liên quan của các tác giả như : Nguyễn 
Duy Long (2017) , Nguyễn Bình Minh và Trịnh Xuân 
Trường (2018), Lê Hoằng Bá Huyền và Lê Thị 
Hương Quỳnh (2018), Lê Thanh Phong (2019), Trần 
Hữu Ái và Cao Hùng Tấn (2020), Phạm Thị Thu Hiền 
và Phạm Anh Tuyền (2020) …. Qua quá trình tham 
khảo, lược khảo các nghiên cứu trước tác giả xây 
dựng việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
sử dụng dịch vụ Mobile Banking được cấu thành bởi 
4 nhân tố chính như hình 1. 

     Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất  

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile 
banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Hồng Ân 
Sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang  

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile 
Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Vietcombank TMCP tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu 
đã khảo sát 250 người đang sinh sống ở khu vực Tp. HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 nhân tố: Nhận 
thức hữu dụng, ảnh hưởng xã hội, cảm nhận rủi ro ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking 
của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng Vietcombank tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Số liệu của nghiên cứu đánh giá được thu thập 
bằng cách gửi bảng khảo sát trực tuyến đến người 
tiêu dùng tại TP.HCM thông qua google docs. Mô 
hình khảo sát tác giả đề xuất có 20 biến quan sát. Do 
đó, số lượng mẫu cần thiết là từ 20x5= 100 mẫu trở 
lên. Mẫu khảo sát được gửi cho 250 người. Sau 2 
tuần thu được 215 câu trả lời trong đó có 132 câu 
trả lời hợp lệ. Như vậy, với những yêu cầu đặt ra đối 
với cỡ mẫu thì số quan sát 132 bảng câu hỏi thu 
thập được đảm bảo thực hiện tốt mô hình nghiên 
cứu. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để hỗ trợ 
phân tích, kết quả thực hiện mô hình nghiên cứu 
như sau: 

Bước 1: Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng 
Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s alpha là kiểm định nhằm phân tích 
cũng như đánh giá độ tin cậy của thang đo, là công 
cụ giúp loại đi những biến quan sát, những thang đo 
không đạt yêu cầu. Qua kết quả ở Bảng 1 ta thấy tất 
cả giá trị Cronbach’s Alpha của các khái niệm nằm 
trong khoảng từ 0.792 đến 0.894, hệ số tương quan 
biến tổng của tất cả các biến đều lớn hơn 0.3. Vì vậy, 
tất cả thang đo đều đạt độ tin cậy cần thiết theo đề 
xuất của Hair và cộng sự (2010). Kết quả của 
Cronbach Alpha đối với nhân tố tốt sẽ chỉ ra rằng 
biến mà chúng ta liệt kê có một thang đo tốt. Nói 
một cách dễ hiểu, kiểm định Cronbach alpha có chức 
năng loại bỏ các “biến rác” trước khi thực hiện phân 
tích nhân tố khám phá EFA 

Bước 2: Phân tích khám phá EFA 
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một 

phương pháp phân tích định lượng dùng để rút gọn 
một tập gồm nhiều biến đo lường phụ thuộc lẫn 
nhau thành một tập biến ít hơn (gọi là các nhân tố) 
để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu 
hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair et 
al. 2009). Hệ số KMO = 0,914 (>0.5) nên dữ liệu phù 
hợp để thực hiện phân tích nhân tố. Kết quả kiểm 
định Barlett’s là 2050.871 với mức ý nghĩa Sig.= 
0.000< 0.05, điều đó chứng tỏ các biến quan sát có 
sự tương quan với nhau và thỏa điều kiện để phân 
tích nhân tố. Ta thấy 20 biến quan sát được hình 4 
nhóm với phương trích là 60,93% (>50%) tức là 
60,93% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 4 
nhân tố. Kết quả phân tích nhân tố khám phá thỏa 

mãn các điều kiện kiểm định theo đề xuất của Hair 
và cộng sự (2010), thu được mô hình hội tụ có kha ̉
năng giải thích, phân tích tốt nhất. Các nhân tố đảm 
bảo yêu cầu khi phân tích hồi quy bội 

Bước 3: Phân tích hồi quy tuyến tính 
Kiểm tra hiện tượng tương quan bằng hệ số 

Durbin – Watson cho thấy (1<1.850<3) như vậy mô 
hình hồi quy phù hợp với dữ liệu thu thập được. Hệ 
số xác định R2 hiệu chỉnh cho thấy độ tương thích 
của mô hình là 77.2% hay các biến độc lập giải thích 
được 77.2% phương sai của biến phụ thuộc.  

Kết quả phân tích hồi quy ( bảng 2) cho thấy có 3 
biến tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile 
Banking của khách hàng các nhân bao gồm: Nhận 
thức hữu dụng, Ảnh hưởng xã hội và Cảm nhận rủi 
ro.  

YD = 0,284*HD + 0,230*XH + 0,462*RR 

4. Kết luận và giải pháp 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy “nhận thức hữu 
dụng” có tác động tích cực đến việc sử dụng dịch vụ 
Mobile Banking. Vì vậy các nhà cung cấp và ngân 
hàng nên tập trung vào các chương trình truyền 
thông để thúc đẩy những lợi ích và thế mạnh có thể 
thu được từ việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking 
của khách hàng cá nhân. Tích hợp thêm các dịch vụ 
của ngân hàng vào dịch vụ Mobile Banking, khi đó 
dịch vụ Mobile Banking sẽ càng thể hiện được tính 
hữu ích. Hơn thế, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam (Vietcombank) ‐ tại khu vực TPHCM Hồ 
Chí Minh có thể liên kết với các tổ chức kinh doanh 
khác, để dịch vụ Mobile Banking có thể được mở 
rộng ra. Từ đó có thể nâng cao được nhận thức của 
đại đa số khách hàng, đặc biệt là những khách hàng 
có tài khoản nhưng không sử dụng dịch vụ. 

Kết quả khảo sát mức độ đồng ý với các phát biểu 
liên quan đến “ảnh hưởng xã hội” cho thấy mức độ 
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đồng ý của người sử dụng đối với ảnh hưởng bởi 
những người xung quanh đều sử dụng dịch vụ 
Mobile Banking cũng như ảnh hưởng của người 
thân, bạn bè là ở mức tương đối. Do đó, các ngân 
hàng và các công ty viễn thông cung cấp dịch vụ 
Mobile Banking nên chú trọng đến các chính sách 
thu hút khách hàng, có thể khuyến khích khách hàng 
giới thiệu thêm khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile 
Banking tại ngân hàng, cơ quan, tập thể, cũng như 
mối quan hệ giữa họ với các đối tượng đang sử dụng 
dịch vụ. 

“Cảm nhận Rủi ro” là tác động quan trọng nhất 
đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của 
khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam tại khu vực Hồ Chí Minh, phần lớn các giao dịch 
được thực hiện thông qua công nghệ, yếu tố con 
người rất hạn chế, do đó việc lo sợ về rủi ro đối với 
dịch vụ của khách hàng cá nhân là không thể tránh 
khỏi. Sự tin cậy là rất quan trọng đối với bất kỳ ai có 
ý định sử dụng Mobile Banking. Khách hàng càng tin 
tưởng vào dịch vụ, Khách hàng sẽ càng có động lực 
sử dụng dịch vụ./. 
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1. Thực trạng phát triển số lượng làng nghề 

Số lượng làng nghề đang tồn tại trên địa bàn Trà 
Vinh từ trước đến nay không nhiều, trong đó làng 
nghề mây tre đan (MTĐ) chỉ chiếm 1/3. 

Trải qua quá trình phát triển lâu dài, do sự biến 
đổi nhu cầu thị trường, chính sách của Nhà nước mà 
đã có những làng nghề bị mất đi nhưng đồng thời 
cũng xuất hiện thêm những làng nghề mới như làng 
nghề đan đát Đại An mới xuất hiện trong những 
năm gần đây. 

Mặc dù số lượng làng nghề ở Trà Vinh không 
nhiều nhưng cơ cấu ngành nghề tương đối đa dạng. 
Các ngành nghề sản xuất vật dụng tiêu dùng hàng 
ngày chiếm đa số, làng nghề mây tre chiếm 30% 
trong tổng số làng nghề ở Trà Vinh, đây cũng la ̀
nhóm làng nghề có sự biến động về số lượng thời 
gian gần đây. 

2. Thực trạng phát triển quy mô làng nghề 

‐ Tính đến thời điểm năm 2021 tổng số lao động 
tham gia sản xuất trong các làng nghề MTĐĐ la ̀
3.763 người, chiếm trên 45%. tổng số lao động tham 
gia trong các LN trên địa bàn tỉnh. 

Qua bảng 2 cho thấy qui mô lao động trong cả ba 
làng nghề đều có xu hướng tăng lên quan các năm. 

Điều này có thể lý giải là do số hộ tham gia vào các 
làng nghề có sự tăng lên. 

‐ Thực tế cho thấy, các làng nghề ở Trà Vinh hiện 
đang hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng 
nguồn vốn tự có với quy mô rất nhỏ.  

Số liệu bảng 3, hầu hết các cơ sở sản xuất đều co ́
nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản 
phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo công 
nhân có tay nghề cao nhưng đều gặp khó khăn vê ̀
vốn. 

3. Chất lượng và chủng loại sản phẩm làng 
nghê ̀thời gian qua 

Với nổ lực nâng cao chất lượng các sản phẩm 
hiện có và phát triển một số sản phẩm mới, thời gian 
qua các làng nghề trong địa bàn tỉnh đã cung cấp cho 
khách hàng thêm một số sản phẩm mới. 

Ngoài chất lượng, thì các cơ sở sản xuất cũng cần 
chú trọng đến việc đa dạng chủng loại sản phẩm mới 
theo kịp và cạnh tranh được với những sản phẩm 
cùng loại khác.  

4. Thực trạng gia tăng nguồn lực cuả làng 
nghê ̀

a) Về nguồn nhân lực 
Chất lượng lao động là yếu tố quan trọng của 

nguồn lao động, thể hiện chủ yếu ở trình độ văn hóa 
và trình độ kỹ thuật của lao động. Nhìn chung, trình 
độ văn hóa của lao động nghề MTĐĐ không cao.  

b) Về nguồn lực cơ sở vật chất 

Thực trạng phát triển làng nghề mây tre tại tỉnh Trà Vinh

Lâm Thị Mỹ Lan  
Trường Đại học Trà Vinh 

Phát triển làng nghề đã thúc đẩy sản xuất ở nông thôn; giải quyết công ăn việc làm; nâng cao thu nhập; 
gia tăng giá trị sản lượng hàng hóa; nâng cao mức sống; xóa đói giảm nghèo và góp phần khôi phục, bảo vệ 
các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển làng nghề nói chung và làng 
nghề mây tre ở Trà Vinh không được như mong đợi, số lượng làng nghề vẫn còn khá khiêm tốn; quy mô, 
mức độ phát triển của các làng nghề mây tre còn nhỏ bé; lao động tham gia làng nghề chưa được đạo tạo; 
cơ sở vật chất còn thô sơ; rất ít làng nghề có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thậm chí có làng nghề 
đang gặp khó khăn và có khả năng bị mai một.
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Các nguyên liệu chính đang dần khan hiếm và giá 
cả không ngừng tăng lên, đây thực sự là một nguy cơ 
đối với phát triển làng nghề mây tre đan đát về lâu 
dài.  

Hiện nay, ở Trà Vinh hầu hết các hộ sản xuất, các 
cơ sở kinh doanh trong các làng nghề MTĐĐ đều có 
mặt bằng sản xuất tương đối thuận lợi, chiếm 85,3% 
số hộ mở cơ sở sản xuất tại nhà riêng. 

c) Về nguồn lực tài chính 
Về vốn các hộ sản xuất của làng nghề MTĐĐ, ta 

thấy bình quân qua các năm không tăng nhiều, phần 
nào thể hiện nguồn lực tài chính của các hộ không 
lớn. 

d) Về nguồn lực công nghê ̣
Sự đầu tư về máy móc, thiết bị cho làng nghề là 

rất thấp bởi thiết bị phục vụ cho nghề này là rất thô 
sơ, các hộ sản xuất nhỏ sử dụng các dụng cụ sản xuất 
được đầu tư với chi phí thấp. 

5. Hình thức tổ chức sản xuất và liên kết 
sản xuất 

Các làng nghề ở Trà Vinh, hộ gia đình cá thể vẫn 
là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, chiếm gần 
100% số cơ sở . 

Điều đặc trưng ở các xã làm nghề MTĐĐ là số 
lượng HTX ở mỗi địa phương chỉ có 1. Điều này cho 
thấy nghề MTĐĐ chủ yếu phát triển ở các hộ gia 
đình ở Trà Vinh. Nó cũng thể hiện quy mô của nghề 
này, chủ yếu nhỏ lẻ và phân tán ở các hộ gia đình. 

6. Kết quả và hiệu quả sản xuất 

Để làng nghề gia tăng được giá trị sản lượng thì 
đòi hỏi các hộ sản xuất của làng nghề phải tăng công 
suất sản xuất. 

Từ đầu năm 2021, sản phẩm rọ tôm, tăm lụa và 
các sản phẩm khác có sự phát triển mạnh mẽ, ngày 
càng có nhiều thị trường mới và là điều kiện thúc 
đẩy quá trình sản xuất phát triển. Các mặt hàng sản 
xuất ra ngày càng đa dạng và phong phú về chủng 
loại. 

Trong những năm qua GTSX mang lại cho làng 
nghề từ sản phẩm MTĐĐ là khá lớn. Tiêu biểu là các 

sản phẩm như: rọ tôm, tăm lụa và vật dụng gia đình. 
Tổng GTSX của làng nghề MTĐĐ năm 2020 chiếm 
17,01% và năm 2021 chiếm 17,87% tổng GTSX 
ngành CN – TTCN của tỉnh. 

Từ bảng số liệu 7 ta thấy GTGT từ hoạt động sản 
xuất của làng nghề ngày càng tăng, thu nhập người 
lao động tăng lên, mức sống được tăng cao và có 
điều kiện đầu tư trang thiết bị để mở rộng quy mô 
sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.  
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1. Khái quát về phương pháp phân tích chỉ số 
trong phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội 
và  quả hoạt động xuất khẩu 

1.1. Phương pháp chỉ số trong phân tích các 
hiện tượng kinh tế xã hội 

“Chỉ số” là một thuật ngữ khá phổ biến trong 
cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường nghe nói về 
“Chỉ số chứng khoán VN ‐ Index”; “Chỉ số giá tiêu 
dùng ‐ CPI”.…Vậy chỉ số là gì và có ý nghĩa như thế 
nào trong phân tích và đánh giá các hiện tượng kinh 
tế xã hội. 

Chỉ số là số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh 
giữa hai mức độ của một chỉ tiêu hay hiện tượng 
kinh tế xã hội. Như vậy, việc so sánh giữa 2 mức độ 
của một chỉ tiêu hay một hiện tượng kinh tế xã hội sẽ 
hình thành nên chỉ số. Tùy thuộc vào đặc điểm của 2 
mức độ đưa ra so sánh mà có các loại chỉ số khác 
nhau. Chỉ số phát triển phản ánh sự biến động của 
hiện tượng qua thời gian, chỉ số không gian phản ánh 
sự biến động của hiện tượng qua các không gian 
khác nhau, hay chỉ số kế hoạch biểu hiện nhiệm vụ 
kế hoạch hoặc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, 
chỉ số thời vụ biểu hiện sự biến động thời vụ…. Ngoài 
việc tính toán các chỉ số đơn lẻ, trong phương pháp 
chỉ số còn có hệ thống chỉ số giúp phân tích ảnh 
hưởng của các yếu tố tới sự biến động của hiện 
tượng kinh tế xã hội. Tùy thuộc vào đối tượng, mục 
đích nghiên cứu, số liệu thu thập được mà các nhà 
nghiên cứu sẽ sử dụng các chỉ số thích hợp.  

1.2. Các chỉ số cơ bản dùng trong phân tích 
kết quả hoạt động xuất khẩu   

Để phân tích kết quả hoạt động xuất khẩu, có thể 
sử dụng nhiều loại chỉ số. Trên giác độ vận dụng 
phương pháp chỉ số để đánh giá kết quả xuất khẩu 
của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, bài viết sẽ sử 
dụng các chỉ số chung phát triển và hệ thống chỉ số 
để phân tích nên trong phần này chỉ giới thiệu các 
chỉ số đó.  

(1) Chỉ số chung phát triển giá xuất khẩu hàng 
hóa (Ip): là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và 
mức độ biến động giá xuất khẩu chung của hàng hóa 

qua thời gian, có đơn vị tính là lần hoặc %. Chỉ số 
này lớn hơn 1 (hoặc lớn hơn 100%) chứng tỏ giá 
xuất khẩu chung của các mặt hàng kỳ nghiên cứu so 
với kỳ gốc đã tăng lên.  

Có nhiều công thức để tính chỉ số chung phát 
triển về giá xuất khẩu hàng hóa nhưng hiện nay các 
số liệu về chỉ số chung phát triển về giá xuất khẩu 
trong Niên giám Thống kê Việt Nam và các báo cáo 
khác chủ yếu được tính theo công thức Laspeyres: 

Ip = Σp1q1 / ∑p0q1  
Trong đó:  
Ip: Chỉ số chung phát triển về giá xuất khẩu hàng hóa 
p1, p0 lần lượt là giá xuất khẩu kỳ nghiên cứu và 

kỳ gốc của từng loại, nhóm hàng xuất khẩu; q1 là khối 
lượng xuất khẩu của từng loại, nhóm hàng xuất khẩu. 

Σp1q1: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 
nghiên cứu 

∑p0q1 ‐ Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 
nghiên cứu tính theo giá cả hàng hóa kỳ gốc. 

Tuy nhiên, do đặc điểm của nguồn số liệu thu 
thập được nên công thức trên được biến đổi thành 
công thức công thức Laspeyres chuyển đổi nhằm 
thuận tiện cho việc tính toán: 

Ip = ∑ipdo 
Trong đó: 
ip: Chỉ số giá một loại hay một nhóm hàng hóa 

xuất khẩu   
do: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của từng loại, 

nhóm hàng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của 
năm gốc. 

(2) Chỉ số chung phát triển về khối lượng xuất 
khẩu hàng hóa (Iq): là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu 
hướng và mức độ biến động khối lượng xuất khẩu 
hàng hóa qua thời gian. Chỉ số này lớn hơn 1 hoặc lớn 
hơn 100% chứng tỏ khối lượng xuất khẩu chung của 
các mặt hàng kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đã tăng lên.  

Cũng giống như chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa, có 
nhiều công thức để tính chỉ số khối lượng hàng hóa 
xuất khẩu nhưng hiện nay chỉ số lượng xuất khẩu của 

Đánh giá kết quả xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 
2011‑2020 dựa vào phương pháp chỉ số trong thống kê

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Trường Đại học Ngoại thương  

Để phân tích kết quả xuất khẩu, có nhiều  phương pháp khác nhau giúp cho phân tích ở các khía cạnh 
khác nhau. Bài viết này sử dụng phương pháp chỉ số là một phương pháp phân tích thống kê quan trọng 
nhằm đánh giá đặc điểm biến động kết quả xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 ‐ 2020, đồng thời đánh 
giá vai trò và ảnh hưởng của giá xuất khẩu và lượng xuất khẩu tới sự biến động của kim ngạch xuất khẩu. 
Từ những phân tích đó, bài viết đưa ra một số đề xuất đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
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Việt Nam chủ yếu được tính theo công thức Paasche: 
Iq = ∑p0q1 / ∑p0q0 
Trong đó:  
Iq: Chỉ số khối lượng hàng hóa xuất khẩu  
p0 là giá xuất khẩu kỳ gốc của từng loại, nhóm 

hàng xuất khẩu; q0 và q1 lần lượt là khối lượng xuất 
khẩu kỳ gốc và kỳ nghiên cứu của từng loại, nhóm 
hàng xuất khẩu. 

∑p0q0: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ gốc. 
∑p0q1: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 

nghiên cứu tính theo giá cả hàng hóa kỳ gốc. 
Tuy nhiên Thống kê Việt Nam hiện nay chưa 

công bố số liệu về chỉ số khối lượng xuất khẩu hàng 
hóa nhưng thông qua mối quan hệ giữa chỉ số giá 
xuất khẩu hàng hóa, chỉ số khối lượng xuất khẩu 
hàng hóa và chỉ số kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, 
thì có thể tính chỉ số khối lượng xuất khẩu hàng hóa 
theo công thức:  Iq = Ipq / Ip    

Trong đó: 
Iq : Chỉ số khối lượng xuất (nhập) khẩu hàng hóa 
Ipq: Chỉ số kim ngạch xuất (nhập) khẩu hàng hóa 
Ip : Chỉ số giá xuất (nhập) khẩu hàng hóa 
 (3) Chỉ số chung phát triển về kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa: là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu 
hướng và mức biến động tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa qua thời gian. Chỉ số này lớn hơn 1 hoặc 
lớn hơn 100% chứng tỏ tổng kim ngạch xuất khẩu 
kỳ nghiên cứu đã tăng so với kỳ gốc. 

Công thức: Ipq = Σp1q1 / Σp0q0 
Trong đó: 
Ipq: Chỉ số kim ngạch xuất (nhập) khẩu hàng hóa 
Σp0q0: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ gốc 
Σp1q1: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 

nghiên cứu 
Chỉ số này có thể tính được dễ dàng dựa vào tổng 

kim ngạch xuất khẩu trong Niên giám Thống kê của 
Tổng cục Thống kê công bố hàng năm.  

(4) Hệ thống chỉ số phân tích ảnh hưởng của 
biến động giá xuất khẩu và khối lượng xuất khẩu tới 
kim ngạch xuất khẩu 

Ipq    =      Ip x Iq 
Trong đó:  
Ipq ‐ Chỉ số chung phát triển về kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa  
Ip ‐ Chỉ số chung phát triển về giá hàng hóa 

xuấtkhẩu. 
Iq ‐ Chỉ số chung phát triển về lượng hàng hóa 

xuất khẩu. 
Dựa vào hệ thống chỉ số trên có thể đánh giá ảnh 

hưởng và vai trò của giá xuất khẩu và khối lượng 
xuất khẩu tới sự biến động của kim ngạch xuất khẩu. 

2. Đánh giá tình hình xuất khẩu của Việt Nam 
giai đoạn 2011 – 2020 bằng phương pháp 
phân tích chỉ số   

2.1. Về kim ngạch xuất khẩu  

*Chỉ số phát triển liên hoàn năm 2011 tính dựa 
trên kim ngạch xuất khẩu năm 2010 là 72236,7 
triệu USD 

Số liệu bảng trên cho thấy giai đoạn 2011 ‐2020 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng lên qua các 
năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,6%. Năm 
tăng thấp nhất là năm 2020 với tốc độ tăng là 6,9% 
và năm tăng cao nhất là năm 2011 với tốc độ tăng 
đạt 34,2%. Sở dĩ năm 2020 có tốc độ tăng thấp nhất 
là vì đây là năm bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp 
với những biến động lớn trong quan hệ kinh tế 
chính trị giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là ảnh 
hưởng tiêu cực của dịch Covid 19 đến mọi lĩnh vực 
kinh tế xã hội của các nước đã gây những khó khăn 
cho thương mại quốc tế. 

2.2 Về giá xuất khẩu và lượng xuất khẩu 

Số liệu bảng 2 cho thấy trong giai đoạn 2011 – 
2020, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam qua các 
năm đều tăng, nhưng giá xuất khẩu thì có sự tăng, 
giảm thất thường. Chỉ số giá xuất khẩu hay chỉ số 
lượng xuất khẩu tăng (giảm) là do ảnh hưởng bởi 
một số yếu tố như Chính sách phát triển quốc gia, tỷ 
giá hối đoái, quan hệ cung cầu trên thị trường, quan 
hệ chính trị và thương mại giữa các quốc gia, các yếu 
tố điều kiện khách quan khác….   



59Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng  (Thaáng 8/ 2022)

2.3 Phân tích ảnh hưởng của giá xuất khẩu và 
lượng xuất khẩu đến biến động tổng kim ngạch 
xuất khẩu  

Sự biến động của kim ngạch xuất khẩu (KNXK) là 
do ảnh hưởng trực tiếp của sự biến động giá xuất 
khẩu và khối lượng xuất khẩu. Thống qua việc phân 
tích hệ thống chỉ số sẽ xác định rõ lượng tăng (giảm) 
của KNXK qua các năm như thế nào, nhân tố giá xuất 
khẩu hay khối lượng xuất khẩu sẽ tác động nhiều 
hơn tới sự biến động của KNXK. 

Công thức xác định lượng tăng giảm của KNXK 
do ảnh hưởng của giá và lượng như sau: 

• Do ảnh hưởng của giá xuất khẩu: 
‐ KNXK tăng (giảm) về số tuyệt đối là: Δ ∑pq (p) 

= ∑p1q1 ‐ ∑p0q1   
‐ KNXK tăng (giảm) về số tương đối là: % Δ ∑pq 

(p) = [Δ∑pq (p) / ∑p0q0]   x 100 
•  Do ảnh hưởng của khối lượng xuất khẩu: 
‐ KNXK tăng (giảm) về số tuyệt đối là: Δ ∑pq (q) 

= ∑p0q1 ‐ ∑p0q0    
‐ KNXK tăng (giảm) về số tương đối là: % Δ ∑pq 

(q) = [Δ ∑pq (q)] / ∑p0q0   x 100 
 Trong các công thức trên, ∑p0q0 và p1q1 là kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm gốc và năm 
nghiên cứu là những số liệu đã biết dựa vào Niên 
giám thống kê. Vậy, để tính các lượng tăng (giảm) 
trên cần tính ∑p0q1 là giá trị xuất khẩu kỳ nghiên 
cứu nhưng tính theo giá xuất khẩu kỳ gốc. Đại lượng 
này có thể tính gián tiếp dựa vào công thức của Ip. 
Theo đó, ∑p0q1 được tính theo công thức sau:  
∑p0q1 = ∑p1q1 : Ip 

Các giá trị của ∑p0q1  được tính trong bảng sau: 

Trên cơ sở giá trị xuất khẩu của năm gốc (∑p0q0), 
giá trị xuất khẩu năm nghiên cứu (∑p1q1) và giá trị 
xuất khẩu năm nghiên cứu tính theo giá năm gốc 
(∑p0q1), tác giả tính toán các lượng tăng (giảm) giá 
trị xuất khẩu do ảnh hưởng của giá và lượng xuất 
khẩu giai đoạn 2011 – 2020 trong bảng 4. 

Từ kết quả tính toán ở bảng 4 có thể kết luận, 
trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, giá trị 
xuất khẩu đều tăng, tuy nhiên, trong mỗi năm, vai 
trò ảnh hưởng của yếu tố giá xuất khẩu và lượng 

xuất khẩu tới sự biến động của giá trị xuất khẩu là 
khác nhau. Trong giai đoạn này, chỉ có năm 2011 
yếu tố giá xuất khẩu là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều 
hơn tới sự tăng lên của giá trị xuất khẩu, còn từ năm 
2012 đến 2020 thì yếu tố lượng xuất khẩu luôn là 
yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn, trong đó các năm 
2012, 2013, 2015, 2016, 2020 thì giá xuất khẩu 
giảm còn khiến giá trị xuất khẩu giảm.  

Kết hợp số liệu tính toán ở bảng 2 và bảng 4 có 
thể kết luận cụ thể về sự biến động của giá trị xuất 
khẩu cho từng năm. Ví dụ: 

Năm 2011: Giá trị xuất khẩu năm 2011 so với 
năm 2010 tăng về số tuyệt đối là 24669 triệu USD 
hay về số tương đối tăng 34,15% do ảnh hưởng biến 
động của giá xuất khẩu và khối lượng xuất khẩu. Giá 
xuất khẩu tăng 19,6% làm cho giá trị xuất khẩu tăng 
về số tuyệt đối là 15894,4 triệu USD; còn lượng xuất 
khẩu tăng 12,2% làm cho giá trị xuất khẩu tăng về 
số tuyệt đối là 8774,6 triệu USD. Như vậy, trong 
34,15% tăng lên của giá trị xuất khẩu thì ảnh hưởng 
của giá xuất khẩu làm giá trị xuất khẩu tăng 22,01%; 
còn ảnh hưởng của khối lượng xuất khẩu làm giá trị 
xuất khẩu tăng 12,14%.  

 Năm 2020: Giá trị xuất khẩu năm 2020 so với 
năm 2019 tăng về số tuyệt đối là 18361,7 triệu USD 
hay về số tương đối tăng 6,95% do ảnh hưởng biến 
động của giá xuất khẩu và khối lượng xuất khẩu, 
trong đó chủ yếu nhờ sự tăng lên của khối lượng 
xuất khẩu. Cụ thể, giá xuất khẩu giảm 1,3% làm cho 
giá trị xuất khẩu giảm về số tuyệt đối là 3722,6 triệu 
USD; còn lượng xuất khẩu tăng 8,3% làm cho giá trị 
xuất khẩu tăng về số tuyệt đối là 22084,3 triệu USD. 
Như vậy, sự tăng lên 6,95% của giá trị xuất khẩu là 
nhờ sự tăng lên của khối lượng xuất khẩu là chủ yếu, 
giúp cho giá trị xuất khẩu tăng 8,36%, nhưng do giá 
xuất khẩu sụt giảm làm giá trị xuất khẩu giảm 1,41%. 

Tài liệu tham khảo 
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1. Tổng quan nghiên cứu 

Chôm chôm (Nephelium lappaceum L.), thuộc họ 
Bồ đào (Sapindaceae). Cây chôm chôm là cây ra 
nhiều hoa, hoa màu xanh lục có lông tơ, mỗi phát 
hoa có từ 600 ‐ 2.000 hoa, song tỷ lệ hoa được thụ 
phấn rất thấp. Tỷ lệ đậu quả do ngoại hoa thụ rất 
cao. Theo Salma (1983), tỷ lệ đậu quả chỉ từ 1‐3%. 
Theo Sasipalin và Sompee (1964) [2] tỷ lệ đậu quả 
chỉ khoảng 0,54% cho giống chôm chôm 
“Seechompoo”.  

Theo Lertrat và ctv (2000) thì khi bón 272 g N – 
230 g P205 – 372 g K2O/cây/ năm cho năng suất 
cao (35,4kg/cây), cho năng suất 26 và 31,8 kg/cây 
khi bón mức phân lần lượt là: 136g N – 115 g P2O5 
‐ 184g K2O/cây/ năm và 545 g N – 469 g P2O5 – 
745 g K2O/cây/ năm. 

Theo Ng và Thamboo (1967) với mật độ 80 
cây/ha thì để tạo ra 6,72 tấn quả/ha cây chôm chôm 
đã lấy đi trong đất 15 kg N, 4,7 kg P2O5, 14 kg K2O, 
4,4 kg CaO và 8,3 kg Mg. Qua kết quả này cho thấy 
rằng nhu cầu dinh dưỡng của cây chôm chôm đòi 
hỏi đạm và kali ngang nhau và tiếp theo là Mg và Ca. 
Lân và vôi có nhu cầu ngang nhau. Do đó, nếu bón 
phân NPK theo các công thức thông thường sẽ xảy 
ra tình trạng thiếu Mg và Ca làm ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và năng suất của cây. Từ những kết quả đánh 
giá và khuyến cáo trên, thí nghiệm “Nghiên cứu xây 
dựng công thức phân bón phù hợp cây chôm chôm 
Java cho năng suất và phẩm chất cao” được tiến 
hành nhằm đưa ra mức phân bón phù hợp cho cây 
chôm chôm Java, đạt hiệu quả kinh tế cao. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Địa điểm thí nghiệm: Xã Tích Thiện, huyện Trà 
Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

Vật liệu:  Vườn chôm chôm giống Java 15 năm 

tuổi, phân bón vô cơ Urea (46% N), Super lân 
(16,5% P2O5), KCl (60% K2O), phân hữu cơ vi sinh. 

Phương pháp: Thời gian thực hiện: 2020 và 
2022. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo 
kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 9 nghiệm thức, 
3 lần lặp lại, 1cây/lần lặp lại. pH đất được kiểm soát 
5.5 

Các nghiệm thức thí nghiệm: 

Thời điểm bón:  
‐ Lần 1: Sau khi thu hoạch: 60%N + 50%P2O5 + 

20% K2O + 50% phân HCVS 
‐ Lần 2: Trước khi cây ra hoa 2 tháng: 30%P2O5 

+ 30% K2O 
‐ Lần 3: Sau khi đậu quả 2 tuần: 40%N + 

20%P2O5 + 20% K2O +50% phân HCVS 
‐ Lần 4: Tuần thứ 9 sau đậu quả: 30% K2O 
Cách bón: Lần 1 đào rãnh xung quanh gốc theo 

hình chiếu tán cây, bỏ phân, lấp đất lại và tưới nước. 
Các lần sau rải phân theo hình chiếu tán cây kết hợp 
tưới nước thật đẫm.  

Các biện pháp chăm sóc khác thực hiện như nhau 
trên các nghiệm thức gồm: Cắt tỉa cành sau thu 
hoạch; tưới nước, phun thuốc giống như nông dân 
áp dụng. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 

Đánh giá các công thức phân bón gốc trên cây chôm chôm 
java cho năng suất và phẩm chất ngon phục vụ xuất khẩu

Phan Chí Hiếu 
Trường Đại học Trà Vinh  

Lê Quốc Điền, Mai Văn Di 
Viện Cây ăn quả Miền Nam 

Chôm chôm (Nephelium lappacceum L.) là loại cây ăn trái trồng phổ biến tại các nước khu vực Đông 
Nam Á. Ở nước ta chôm chôm được trồng ở các tỉnh đồng bằng như: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre. Phân 
vô cơ qua điều tra các vườn trồng chôm chôm được ghi nhận được công thức: 720gN + 720gP2O5 + 
360gK2O.Hiện nay, theo xu hướng sản xuất trái cây phục vụ xuất khẩu phải có chất lượng ngon, việc kết 
hợp sản phẩm có nguồn hữu cơ cung cấp dinh dưỡng giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt là một 
hướng phát triển được nhiều nước nghiên cứu và áp dụng. 
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‐ Tỉ lệ đậu trái (%)   =  STTB/40 chùm khi thu 
hoạch / STTB/40 chùm lúc toàn bộ cánh hoa bắt 
đầu rụng                         

(STTB: Số trái trung bình – thu 40 chùm trái đã 
đánh dấu để xác định số trái trung bình) 

‐ Năng suất thực tế (kg/cây): cân toàn bộ số 
trái/cây sau khi thu hoạch. 

‐ Phẩm chất: Trọng lượng trung bình trái, đường 
kính trái, dày vỏ (mm), tỉ lệ phần ăn được (%), độ 
Brix (%). Mỗi nghiệm thức lấy 10 trái đo đếm chỉ 
tiêu phẩm chất. 

‐ Đánh giá cảm quan về màu sắc vỏ quả, màu sắc 
thịt trái ở mỗi nghiệm thức. 

‐ Đánh giá hiệu quả kinh tế. 

3. Kết quả và thảo luận 

Đánh giá về năng suất và thành phần năng suất: 
Theo Ng và Thamboo (1967) thì để tạo ra 6,72 tấn 
quả/ha chôm chôm đã lấy đi trong đất 15 kg N, 4,7 
kg P2O5, 14 kg K2O, 4,4 kg CaO và 8,3 kg Mg. Qua kết 
quả này cho thấy rằng nhu cầu dinh dưỡng của cây 
chôm chôm đòi hỏi đạm và kali ngang nhau và tiếp 
theo là Mg và Ca. Lân và vôi có nhu cầu ngang nhau. 
Do đó, nếu bón phân NPK theo các công thức thông 
thường sẽ xảy ra tình trạng thiếu Mg và Ca làm ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cây.  

Từ kết quả bảng 1 ta thấy tỉ lệ đậu quả của các 
nghiệm thức thí nghiệm ít có sự khác biệt có ý nghĩa 
về mặt thống kê. Trong đó chỉ thể hiện sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa NT4 (26,55%), NT5 (25,84%) 
và NT8 (27,23%) với nghiệm thức đối chứng 
(23,80%). Qua đó cho thấy khi cung cấp cho cây 
lượng phân đầy đủ làm tăng khả năng đậu trái thông 
qua việc hạn chế trái rụng do thiếu dinh dưỡng. 

Trọng lượng trái (g): Trung bình trọng lượng trái 
(g/trái) của các nghiệm thức 3, 4, 7 và 8 (sử dụng 
dao động từ 700‐800g N, 1.120 ‐ 1.280g P2O5 và 
1.120‐1.280g K2O) không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về trọng lượng trái nhưng có sự khác biệt 
so với các nghiệm thức còn lại 1, 2, 5 và 6 (bón 500 
‐ 600g N, 800 ‐ 960g P2O5 và 800 ‐ 960g K2O) và 
khác biệt với nghiệm thức đối chứng (bảng 2). 
Trọng lượng trái của các nghiệm thức dao động từ 

32,27 ‐ 38,53g. Trong đó nghiệm thức 4 và 8 (800g 
N + 1280g P2O5 + 1280g K2O; 800g N + 1280g 
P2O5 + 1280g K2O + 800g CaO) cho trọng lượng 
trái cao nhất 38,53 và 38,45g/trái. 

Năng suất thực tế (kg/cây/năm):  

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 3 cho 
thấy năng suất thực tế được ghi nhận cao nhất ở 
NT8 (114,40 kg/cây/năm) khác biệt có ý nghĩa qua 
thống kê so với đối chứng (86,00kg/cây/năm), NT1 
(90,71 kg/cây/năm), NT2 (99,34 kg/cây/năm), 
NT5 (89,83kg/cây/năm), NT6 (96,15kg/cây/năm). 
Nhưng không khác biệt có ý nghĩa với NT4 (108,25 
kg/cây/năm), và NT7 (113,42 kg/cây/năm). 

Đánh giá một số đặc tính phẩm chất quả: 
Tỷ lệ ăn được (%): Tỷ lệ ăn được của nghiệm 

thức đối chứng không có sự sai khác so với nghiệm 
thức 1 nhưng sai khác với tất cả các nghiệm thức 
còn lại. Giữa các nghiệm thức này không thể hiện sự 
sai khác một cách có ý nghĩa thống kê với nhau. 
Nghiệm thức có tỷ lệ ăn được cao nhất là nghiệm 
thức 8 với tỉ lệ ăn được chiếm 47,56%. 
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Đường kính trái (mm): Đường kính trái ghi nhận 
thấp nhất vẫn là nghiệm thức đối chứng (34,70 
g/trái) tiếp đến là NT1 (34,98g/trái). Đường kính 
trái cao nhất ghi nhận ở NT8 (35,80g/trái) khác biệt 
có ý nghĩa với nghiệm thức đối chứng. Tuy nhiên, 
qua phân tích thống kê thì không thể hiện sự sai khác 
giữa NT8 so với NT2, NT3, NT4 và nghiệm thức 7. 

Độ dày vỏ (mm): Độ dày vỏ của các nghiệm thức 
qua xử lý ít thể hiện sự sai khác có ý nghĩa về mặt 
thống kê. Nghiệm thức có độ dày vỏ lớn nhất là NT8 
thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa so với NT1, NT5 và 
nghiệm thức đối chứng nhưng không thể hiện sự sai 
khác với các nghiệm thức còn lại qua phân tích 
thống kê. Độ dày vỏ, độ cứng vỏ trái là một trong các 
yếu tố đóng vai trò quan trọng lên thời gian bảo 
quản chôm chôm.  

Độ Brix (%): Nhìn vào bảng ta thấy các NT3, NT4, 
NT7, NT8 là các nghiệm thức bón phân với lượng 
kali cao từ 1.120 ‐ 1.280g/cây là các nghiệm thức có 
độ Brix lớn và khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 
so với nghiệm thức đối chứng và NT1, Độ brix giữa 
các NT2, NT3, NT4, NT5, NT6 không có sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê quan phân tích ở mức ý 
nghĩa 5%. 

Đánh giá cảm quản màu sắc vỏ quả 
Hầu hết ở các nghiệm thức đều có màu sắc vỏ quả 

giống nhau: quả vừa chín đều có vỏ màu vàng đỏ, 
màu đỏ sậm lúc chín. Màu sắc thịt trái giữa các 
nghiệm thức cũng không khác nhau tất cả các 
nghiệm thức đều có thịt quả mà trắng trong. 

4. Kết luận 

Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số 
kết luận như sau: 

 ‐ Nghiệm thức 8 (5kg phân HCVS/cây, 800gN + 
1180g P2O5 + 1280g K2O + 800g CaO) cho kết quả 
năng suất cao nhất (114,40 kg/cây/năm), tỷ lệ ăn 
được (47,56%) và cho trái có độ Brix% cao nhất 
(19,69%) cho chất lượng quả tốt nhất. 

‐ Công thức phân bón 9 (đối chứng) (không bón 
phân hữu cơ, bón 720gN + 720gP2O5 + 360gK2O) 
cho kết quả thấp nhất (tỷ lệ đậu quả thấp, năng suất 
thấp, phẩm chất quả kém)./. 
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1. Introduction 

Realizing the urgency of protecting ecosystems 
and improving the polluted environment in associa‐
tion with economic growth, in many years, our Party 
and State have issused resolutions and policies 
towards sustainable development and response to 
climate change in the whole country in general and 
Mekong Delta region in particular. Besides the 
remarkable achievements in economic development 
and environmental protection, at present, the 
Mekong Delta region still has many major limitations 
that need to be overcome such as pollution of water 
sources and resources, soil resources, air, saliniza‐
tion of arable land and climate change causing 
adverse natural phenomena, etc., the imbalance 
between economic growth and environmental pro‐
tection, are currently hindering factors economic 
growth of the region and is an urgent issue affecting 
the overall development of the country. 

2. Theoretical basis 

2.1. Some concepts 
Economic growth is the increase in income of the 

economy over a certain period of time, usually a year 
(Ho Chi Minh National Academy of Politics, 2007). 
The income of the economy can manifest in kind or in 
value. Income of the economy is expressed as a value 
reflected through indicators of gross domestic prod‐
uct (GDP) or gross national income (GNI). Economic 
growth is measured by two indicators. One is the 
indicator of growth scale. The second is the growth 
rate indicator. 

According to the United Nations: "Sustainable 
development is development that meets the needs of 
the present without hindering the ability of future 
generations to meet their own needs" (Vietnam 
Association for the Protection of Nature and 
Environment, 2018).  

From the research works of scientists, inheritance 
and development, according to the author: 
"Sustainable development is the historical‐natural 
process of human and human society in all fields of 
the world people's social life in the present without 
harming or affecting the development of future gen‐
erations. 

Environmental protection is understood as a set 
of measures to preserve, use or recover in a rational 
way the living world (microorganisms, plants, ani‐
mals) and the environment (soil, water, air, under‐
ground). , climate...), researching and testing equip‐
ment using natural resources, applying technology 
with little or no scrap... in order to create an optimal 
space for people. 

According to the Law on Environmental 
Protection 2014, environmental protection activities 
are understood as: “Activities to preserve, prevent 
and limit adverse impacts on the environment; 
responding to environmental incidents; overcome 
pollution, degradation, improve and restore the envi‐
ronment; exploit and rationally use natural resources 
in order to keep the environment clean” (National 
Assembly of Vietnam, 2014). 

2.2. Some theories on the relationship between 
economic growth and environmental protection  

Traditional economics 
Traditional economics studies the basic issues of 

traditional economics, studies the resources involved 
in the production process and uses the "invisible 
hand" factor, ignoring the basic role of state in direct 
intervention in the economy (Adam Smith, 1776). 

This theory deals with economic sustainability, 
sustaining growth in a reasonable and efficient man‐
ner. Unlike Adam Smith, the Keynesian school is 
known as a global economic school with the view that 
the state plays a leading and important role in regu‐
lating the economy, masking the defects of the mar‐

Solutions to economic growth associated with  
environmental protection towards sustainable  

development in the Mekong delta

Nguyen Thanh Hai 
University of Finance - Marketing 

The Mekong Delta is one of the key economic regions of the country, therefore, economic growth in associ‐
ation with environmental protection in the region is an urgent issue. By analytical and synthetic methods, the 
author indicates that the region has been paying much attention to both growth and environmental problems. 
However, the Mekong Delta is now facing difficulties and challenges from the combination of economic growth 
and environmental protection. Based on the obtained results, the author proposes a number of solutions to 
harmoniously combine economic growth and environmental protection in the region. 
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ket, overcome factors affecting the unsustainability 
of the economy such as environmental impacts, rich‐
poor divide, etc. to orient the economy to develop in 
a beneficial direction for society. Therefore, Keynes's 
ideas can be considered as pioneering ideas in sus‐
tainable economics because it deals with all three 
aspects of economy ‐ society ‐ environment from the 
perspective of economic regulation of the country.  
The reason is that in this period, the world economy 
in general and in the studied countries in particular 
has not really exploded and has not set up urgent 
requirements for sustainable development. 

Neoclassical economic theory of the environment 
The basic view of this school is that environmental 

protection is a central task because only then can the 
use of resources be guaranteed for generations. The 
protection of natural resources is seen as a purely 
economic matter. The motto of neoclassical environ‐
mental economic theory is that using limited 
resources can still improve the living standards and 
welfare of the population (Vietnam Association for 
the Protection of Nature and Environment, 2018). 
The view that emphasizes state intervention in envi‐
ronmental protection and anti‐pollution is consid‐
ered a very important development of the neoclassi‐
cal school of environmental economic theory. 
However, placing nature as an economic system has 
led to consequences that are not consistent with the 
principles of sustainable development because, in 
their view, which natural resources are not beneficial 
to humans? people are not protected. The view of 
nature as a substitute product through the develop‐
ment of technology will lead to the fact that nature's 
load capacity will not be recognized as an absolute 
limit, whereby all Both natural resources can be 
exploited and used up. 

Theory of ecological economics and sustainable 
economics 

Eco‐economic theory born in the mid‐1980s, pro‐
vides four core elements, which refer to the fact that 
human material activities must be within the limits of 
nature, limited to the exploitation of natural 
resources natural resources to serve economic devel‐
opment and improve people's living standards. 

From the theory of eco‐economy came the birth of 
sustainable economics that appeared in the 90s of the 
twentieth century. The school of sustainable econom‐
ics introduces the concept of sustainable develop‐
ment as a development process that achieves a high 
enough ecological, economic, and socio‐cultural stan‐
dard for present and future generations to come 
nature's tolerance. 

From the concept of sustainable development, the 
school of sustainable economics has given its view on 
the content of sustainable development. It's about 
sustained economic growth over the long term, and 
nature's tolerance must be kept to an acceptable 

level. Along with that is selective economic growth. 
Select industries with low energy consumption based 
on the development of high‐level science and tech‐
nology, emphasizing the quality of growth and that 
growth must have low impact on the environment 
and environmental pollution, but It is an efficient use 
of natural resources. On the other hand, it is neces‐
sary to grow the economy without causing social 
risks, narrowing the gap between rich and poor, 
without violating human rights. 

Theory of economic growth and environmental 
protection 

Economic growth and environmental protection 
have a relationship with each other and are consid‐
ered too many different criteria: GDP growth rate of 
the country and added value of industries. The ulti‐
mate goal of economic growth is to get as high a GDP 
growth rate as possible. The degree of depletion of 
natural resources and environmental pollution. The 
interplay between economic growth and environ‐
mental protection issues is considered for each type 
of environment: natural resources; land and water 
resources… 

Economic growth and environmental protection 
are related through many different characteristics, 
and each economic or environmental feature is influ‐
enced by many factors, in which the relationship 
between them is not simple which is becoming more 
and more complex. 

Theory of green economy 
The term green economy associated with the con‐

text of climate change is becoming more and more 
obvious, and its negative impact on the implementa‐
tion of sustainable development is increasing, even 
becoming an increased risk threatens to disrupt the 
progress of sustainable development both nationally 
and globally. That reality requires finding new devel‐
opment management tools and transforming the cur‐
rent development model to solve problems in the 
development process towards sustainability. 

Green economy does not only include economic 
goals, but it also extends to include social and ecolog‐
ical goals. Green growth, green economy is a way to 
show sustainable development in the context of cli‐
mate change, with more emphasis on environmental 
resources. Sustainability in environmental resources, 
response to climate change is considered the focus of 
green economy (Vietnam Association for the 
Protection of Nature and Environment, 2018). It can 
be seen that, historically, there are many theories 
about the relationship between economic growth 
and environmental protection that have enriched 
and deepened the important issue of economic devel‐
opment in each country should be associated with 
environmental protection issues.  
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4. Research results  

4.1. Achievements 
According to the Ministry of Natural Resources 

and Environment (2021), the GRDP growth of the 
Mekong Delta had always been at a high level before 
the Covid‐19 pandemic: for two consecutive years 
2018 and 2019, the GRDP growth both achieved 
impressive growth rates at about 7.3%. The cultural 
and spiritual life of the people had been gradually 
improved. The traditional cultural values of the 
region were gradually preserved, promoted and 
exploited effectively to serve the people and interna‐
tional tourists. In 2019 alone, the number of tourists 
to the region were about 47 million, and 13.5 million 
of staying guests, earning tens of trillions of dong. 

In order to achieve the above results, in recent 
years, the Mekong Delta region has undergone dras‐
tic changes and transformation towards sustainabili‐
ty. Specifically, economic transformation in the 
region is accelerated based on natural strengths, 
forming a smart production network. In industrial 
sector, Mekong Delta focuses on processing industry, 
green industry with low emission.  

In addition, the Mekong Delta Coordinating 
Council was established, whose main function is to 
provide strategic solutions and address challenges to 
help the Mekong Delta develop sustainably, adapting 
to climate change and ensuring a happy and prosper‐
ous life for the people in the region. The Mekong 
Delta Coordinating Council plays a very important 
role in organizing the implementation of the regional 
plan, ensuring the effectiveness in coordination, link‐
age, and resolution of inter‐sectoral and inter‐provin‐
cial issues. 

The Mekong Delta also promotes basic investiga‐
tion, builds a data foundation for effective manage‐
ment, administration and exploitation of resources 
such as the completion of the digital elevation model, 
the handover of the groundwater map to all localities 
in the Mekong Delta, the completion of the construc‐
tion of the Environmental Monitoring Center in the 
Mekong Delta... Up to now, the Ministry of Natural 
Resources and Environment has handed over the 
groundwater map to all localities in the Mekong Delta 
for investment and construction into centralized 
water supply works. 

Besides, the region has focused on improving the 
capacity of observation, monitoring, weather forecast 
and disaster warning. Investigations, surveys, warn‐
ings and forecasts on the environment and climate 
have been enhanced under natural laws. Specifically, 
the network of climate and weather monitoring has 
been enhanced; the quality of hydro‐meteorological 
forecasting and early warning of natural disasters 
has been improved to serve the implementation of 
adaptation solutions, in which attention has been 

paid to non‐structural solutions such as water stor‐
age, cropping season change, crop‐livestock restruc‐
turing, etc., which have minimized adverse impacts 
on daily life and production. Particularly in the 2019‐
20 salinity drought, its severity and extent was larger 
than the historical drought in 2015‐2016 but thanks 
to proactively accurate forecasting and timely 
restructuring of production, it decreased 90% of the 
affected rice area, people got a good harvest and high 
price (Ministry of Natural Resources and 
Environment, 2021). 

4.2. Limitations and difficulties 
Besides the aforementioned achievements, the 

Mekong Delta has to deal with many difficulties and 
challenges in the process of economic development 
associated with environmental protection. Currently, 
the region is still facing strong impacts of climate 
change such as high tides, droughts, and landslides. 
In addition, hydropower development and resource 
exploitation with high intensity in the upper Mekong 
River make the Mekong Delta the most affected 
region, while the sub‐regional coordination mecha‐
nism remains weak.  

The regional linkage mechanism stays difficult 
because some localities face the problem of "conflict 
of interest". Every localitiy wants to break through, 
triggering competition among localities. 

Infrastructure projects lack synchronous and 
multi‐purpose connectivity to create a driving force 
for the development of the commodity market. The 
level of information technology application to the 
access of climate change scenarios, disaster preven‐
tion, updating information on the environment, 
water sources, etc. to serve agricultural and fishery 
production is very low.  

5. Some solutions to contribute to sustain-
able development in the Mekong Delta 
provinces today 

5.1. Educationto raise awareness and respon‑
sibility in economic development and protection 
of the natural environment in the Mekong Delta 

Education, raising awareness and responsibility 
for the current environmental protection issue must 
first start from Managers and authorities at all levels 
so that they are aware of their responsibilities, pow‐
ers, and consequences of balancing and approving 
projects, making guidelines and policies in the field of 
environmental protection. Their words, behaviors 
and attitudes towards the environment are examples 
for the masses to follow. 

In addition, it is necessary to further strengthen 
the education of environmental protection aware‐
ness for business owners, investors and people so 
that they can see their responsibility in preserving 
the common living environment.  
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5.2. Socio‑economic, scientific and technological 
solutions in economic development and protection 
of the natural environment in the Mekong Delta 

Closely combine agricultural and rural economic 
restructuring towards industrialization and modern‐
ization with increased investment in construction of 
rural infrastructure. Closely associate the agricultur‐
al and rural economic restructuring process with the 
migration to build new economic zones in order to 
redistribute labor, create jobs, and contribute to 
poverty alleviation.  

Restructuring the agricultural economy in the 
Mekong Delta provinces to promote agricultural pro‐
duction in the region towards multi‐cultivation and 
specialization, contributing to improving the efficien‐
cy of agricultural production and improving the qual‐
ity of agricultural products agricultural products, at 
the same time exploiting and bringing into full play 
the agricultural characteristics, potentials and 
strengths of each locality and region, thereby enhanc‐
ing the competitiveness of the value of goods.  

5.3. Human resource development for eco‑
nomic development and natural environment 
protection in the Mekong Delta 

The Party and State together with authorities at all 
levels need to create conditions for environmental 
workers to study and train to improve their profes‐
sional capacity, and to practice in many places to pre‐
pare Gain practical knowledge to serve the mission of 
the agency or unit. On the other hand, it is necessary 
to study and foster political theory in order to 
improve the capacity to assess problems, understand 
the Party's guidelines, the State's laws and policies, 
and have the correct worldview and methodology 
science in handling work. Priority should be given to 
training young cadres, having a strategy for training, 
building and fostering the next team, ready to replace 
the cadres who are about to retire. 

5.4. Completing mechanisms, policies and laws to 
strengthen state management in economic develop‑
ment with environmental protection in the region 

Continue to improve a number of laws such as: 
Law on Land, Law on Water Resources, Law on Forest 
Protection, Law on Minerals, Law on Biodiversity, 
Law on Environmental Protection... in order to suit 
the situation of growth and development economy, in 
line with international economic integration commit‐
ments towards the efficient use of natural resources. 
It is necessary to have policies to limit investment 
and exploitation of natural resources in sensitive 
areas upstream of rivers, border forests and moun‐
tains, land, security and defense buffer zones, islands, 
etc. maximum licensing acts to exploit natural 
resources that are in danger of being exhausted and 
are not renewable.  

Strengthen the review, re‐evaluate and perfect the 

organization and personnel in performing the tasks 
of natural resource management and environmental 
protection in both quantity and quality assurance. 
Strengthening capacity of officers in law enforcement 
and inspection, supervision of exploitation, use and 
management of natural resources and environmental 
protection for staff working in the resource sector 
and environment, customs, coast guard, forest 
rangers, border guards, etc. are working in remote 
and isolated areas where many mineral resources 
and diverse biological systems are concentrated. 

5.5. Development, promoting international 
cooperation in efforts to overcome the impact of 
climate change, environmental pollution  

Increase the attraction of FDI with high technolo‐
gy, environmentally friendly and labor intensive. 
Encourage investment in building infrastructure and 
supporting industries, renewable energy, new mate‐
rials, electronics, information technology, plant vari‐
eties, livestock, human resource training and health 
care high‐quality health… has a flexible mechanism 
for specific projects. Encourage the establishment of 
research and development centers of foreign‐invest‐
ed enterprises in Vietnam.  

5.6. Applying green technology in the develop‑
ment of high‑tech agriculture in the Mekong Delta 
region 

For sustainable development and environmental 
protection, it is necessary to apply green technology 
and biotechnology in production to increase produc‐
tivity and protect the environment. The current era 
of the fourth industrial revolution allows the applica‐
tion of information technology and digital technology 
to all stages in the production process. Large sample 
fields have developed very strongly, including the 
application of modern scientific and technological 
achievements from production to processing./.  
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