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Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Khởi nguồn từ tháng 3/2018 khi Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng 

thép và nhôm từ tất cả các quốc gia, trong đó có Trung Quốc và sau đó là đề xuất của Mỹ 

áp đặt thuế nhập khẩu lên 50 tỷ USD đối với các mặt hàng Trung Quốc, đến nay chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục leo thang. Chính sách đối ngoại của Mỹ với 

Trung Quốc cũng đang có những bước chuyển mới trên cả phương diện kinh tế, chính trị, 

ngoại giao và quân sự. Do Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ năm 2002, 

sự leo thang của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Bài 

viết xây dựng ba kịch bản của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và áp dụng mô hình 

SMART để đánh giá tác động tiềm tàng của cuộc chiến thương mại này đối với xuất khẩu 

của Việt Nam sang Mỹ. Kết quả cho thấy trong cả ba kịch bản, chiến tranh thương mại sẽ 

dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, trong đó Việt Nam sẽ 

là nước tăng xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ nếu Mỹ và Trung Quốc áp thuế suất 25% đối 

với tất cả các mặt hàng của nhau. Ngoài ra, máy móc và thiết bị điện tử và cơ khí, sản 

phẩm da, dệt may, đồ nội thất và thủy sản sẽ là nhóm sản phẩm Việt Nam tăng xuất khẩu 

nhiều nhất sang Mỹ. Bài viết cũng đưa ra một số phân tích định tính về tác động của cuộc 

chiến thương mại đến xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Dựa trên những kết quả này, bài 

viết đề xuất một số biện pháp để chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tối đa 

những lợi ích tiềm tàng và vượt qua các thách thức của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. 
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1. GIỚI THIỆU 

 Thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế 

thế giới. Nhờ hoạt động trao đổi mua bán, các quốc gia được hưởng lợi ích nhiều hơn từ 

việc chuyên môn hóa, mở rộng sản xuất, thúc đẩy cạnh tranh phát triển; người dân được 

tiếp cận với các nguồn cung cấp hàng hóa đa dạng và giá cả hợp lý hơn. Ngoài ra, hoạt 

động giao thương toàn cầu còn mở ra những cơ hội cho đầu tư xuyên quốc gia và những 

dòng luân chuyển vốn, nhân lực và công nghệ mới. Tuy nhiên, ngoài những luận điểm ủng 

hộ, vẫn có những ý kiến trái chiều về mặt bất lợi của thương mại quốc tế từ góc nhìn của 

những đối tượng khác nhau. Từ đó, những rào cản thương mại dưới nhiều hình thức khác 

nhau đã được áp dụng và trong những năm gần đây đang gia tăng nhanh chóng về cả số 

lượng và mức độ, kéo theo sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu. 

Chiến tranh thương mại của Mỹ với các nước trên thế giới là một ví dụ điển hình 

cho việc xây nên những rào cản thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Theo Quỹ Tiền 

tệ Quốc tế (IMF) (2018), những căng thẳng thương mại mà Mỹ tạo ra cho các đối tác của 

mình có thể khiến GDP toàn thế giới giảm khoảng hơn 0,8% vào năm 2020. Trong đó, 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là kết quả của sự leo thang những biện pháp ngăn chặn 

thương mại qua lại giữa hai quốc gia có nền kinh tế đứng nhất nhì thế giới. Với việc Mỹ 

liên tục áp những mức thuế tăng dần lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và sự đáp trả của 

quốc gia này, cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước có thể là cuộc chiến thương mại 

gây ra ảnh hưởng to lớn nhất từ trước tới nay trên thế giới. Cũng theo IMF (2018), GDP 

của Mỹ và Trung sẽ giảm lần lượt khoảng 0,9% và 1,6% do tác động của cuộc chiến. 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển có nền kinh tế chịu ảnh hưởng rất lớn 

bởi thương mại quốc tế. Trong năm 2017, Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 213,93 

tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hơn 210,63 tỷ USD (ITC, 2018) và có tỷ lệ mở cửa khoảng 

200,4%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất với hơn 41,655 tỷ USD giá trị 

hàng hóa và nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất với 58,308 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập 

khẩu với hai đối tác này chiếm tới xấp xỉ 34,07% tổng kim ngạch thương mại của Việt 

Nam năm 2017 với những mặt hàng xuất nhập khẩu chủ đạo từ nhóm ngành công nghiệp 

cơ khí, lắp ráp, may mặc, da giày và một số loại thực phẩm. 

Xung đột thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc do đó được dự báo là 

có những ảnh hưởng mạnh mẽ tới thương mại Việt Nam. Căng thẳng này có thể mang lại 

cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường hàng hóa xuất khẩu, nâng cao kim ngạch thương 

mại và tăng cường thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, các doanh 

nghiệp trong nước cũng có thể tận dụng được thời điểm cụ thể trong xung đột thương mại 

khiến giá thành các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất và gia công hàng hóa xuất khẩu có 

chiều hướng giảm. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ có thể phải chịu những tác động tiêu cực từ 

căng thẳng thương mại như sụt giảm cầu hàng xuất khẩu, tác động xấu tới các doanh nghiệp 



trực tiếp làm ăn với Mỹ hoặc Trung Quốc. Bên cạnh đó, tác động chệch hướng thương mại 

từ Mỹ có thể khiến Việt Nam bị ảnh hưởng gián tiếp hoặc chịu sự tràn vào của hàng hóa 

Trung Quốc (Vũ Thanh Hương và Nguyễn Thị Lan Phương, 2019). 

Những nhận định nêu trên cho thấy việc nghiên cứu về chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung và tác động của nó tới thương mại của Việt Nam có tính thời sự và thiết thực. Bài 

viết này sẽ cung cấp những thông tin cụ thể và có hệ thống về diễn biến cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung, xây dựng 3 kịch bản và từ đó định lượng những tác động của cuộc chiến 

này lên xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Bài viết cũng sẽ đưa ra các phân tích định tính 

về tác động của cuộc chiến lên một số khía cạnh khác của nền kinh tế Việt Nam. Cuối 

cùng, bài viết đưa ra một số khuyến nghị giúp cho những nhà hoạch định chính sách và các 

doanh nghiệp Việt Nam có những phương án tham khảo để tận dụng được lợi ích và giảm 

thiểu tác động tiêu cực của cuộc chiến này. 

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Tổng quan về nguyên nhân và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

đối với Mỹ và Trung Quốc  

Chiến tranh thương mại hay chiến tranh mậu dịch được hiểu là một loạt những hành 

động nhằm đáp trả lại những rào cản thương mại từ nước đối tác hay nhằm bảo hộ nền kinh 

tế và các doanh nghiệp nội địa bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan. Khi các đối 

tác thương mại song phương và đa phương cùng thực hiện những hành động này thì chiến 

tranh thương mại sẽ xảy ra và không chỉ các quốc gia trong tâm điểm cuộc chiến mà các 

đối tác thương mại khác cũng đều bị ảnh hưởng (Grossman & Helpman, 1995). Theo 

Nguyễn Lê Đình Quý (2018), chiến tranh thương mại là hiện tượng hai hay nhiều nước gia 

tăng hoặc đặt ra các rào cản thương mại - thuế quan hoặc phi thuế quan - để cản trở tác 

động của thương mại từ quốc gia khác đối với thương mại trong nước, tạo ra các công cụ 

chính sách để trừng phạt thương mại đối với đối tác hoặc nhằm bảo vệ các ngành nội địa  

Bàn về nguyên nhân của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Bollen & Rojas-

Romagosa (2018) cho rằng chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nhen nhóm 

khi Mỹ áp dụng mức thuế 25% lên sắt và 10% nhôm đối với tất cả các nước nhập khẩu , 

bao gồm cả các nước thành viên của EU và NAFTA. Cuộc chiến thực sự nổ ra khi Tổng 

thống Donald Trump đề xuất áp mức thuế 50 tỷ USD cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc vào ngày 22/3/2018. Đây được coi là hành động đáp trả những hoạt động thương mại 

của Trung Quốc mà Mỹ cho là không lành mạnh, đặc biệt trong hoạt động chuyển giao 

công nghệ và những vi phạm về bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp của Mỹ. 

Vì vậy, chiến tranh thương mại xảy ra có thể coi là nhằm bảo vệ lợi ích của các doanh 

nghiệp của Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh 

đó, theo Schneider-Petsinger (2017), những chính sách từ phía Tổng thống Donald Trump 



được cho là bắt nguồn từ bảo hộ thương mại và lao động trong nước, đúng theo tiêu chí 

“American First” mà ông tuyên bố khi tranh cử tổng thống. Trong bài nghiên cứu, tác giả 

cũng cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đã góp phần gây ra nạn thất nghiệp tại Mỹ, đặc 

biệt khi Trung Quốc gia nhập WTO khiến cạnh tranh gia tăng và buộc các doanh nghiệp 

của Mỹ liên tục thay đổi công nghệ, dẫn đến tình trạng giảm việc làm và tiền lương. Vậy 

nên hành động của Mỹ khi áp đặt thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Trung Quốc có thể coi 

là để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nội địa và người lao động. 

Khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra, đã có rất nhiều nghiên cứu đưa ra 

các kịch bản có thể xảy ra và những tác động của chúng đến hai chủ thể chính của cuộc 

chiến này, trong đó có nhiều nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định lượng để đánh giá 

mức độ ảnh hưởng đối với Mỹ và Trung Quốc ở nhiều khía cạnh. Kobayashi & Hirono 

(2018), sau khi dự đoán mức thuế phụ trợ mà Mỹ áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung 

Quốc tăng từ 13% (2018) đến 25% vào cuối năm 2019, đã sử dụng mô hình vĩ mô DIR để 

đưa ra kết quả là GDP của hai quốc gia trên sẽ đều giảm (trong trường hợp tiêu dùng của 

chính phủ không tăng nhờ tiền thuế thu được). Tuy nhiên, mô hình mà bài viết này sử dụng 

chỉ dừng lại ở việc dự đoán tác động đến GDP tổng thể của Mỹ và Trung Quốc chứ chưa 

phải đối với từng mặt hàng, ngành hàng ở mỗi quốc gia. Mô hình KPMG – MACRO trong 

KPMG (2018) cũng gặp hạn chế này. Tuy dưa ra ba kịch bản về cách Trung Quốc trả đũa 

Mỹ, KPMG cũng mới chỉ đưa ra được các nhận xét về sự thay đổi GDP của hai chủ thể 

trong cuộc chiến thương mại này.  

Li. He và Lin (2018) đã sử dụng cân bằng Nash và mô hình GE để 

đưa ra dự đoán các tác động đối với Mỹ, Trung Quốc theo năm kịch bản. Các  

kết quả được đưa ra đã thể hiện sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại  

đến phúc lợi, GDP , tình hình sản xuất, tình trạng thất nghiệp cũng như xuất  

nhập khẩu, tuy nhiên mới chỉ phân chia làm  hai nhóm là: ngành sản xuất chế  

tạo và các ngành còn lại. Trong khi đó, Bollen và Rojas -Romagos a (2018) 

lại sử dụng mô hình CGE để đi vào phân tích các ảnh hưởng kinh tế vĩ mô  

đến từng ngành. Cụ thể, trong bài nghiên cứu của mình, Bollen và Rojas -

Romagosa (2018) đã đưa ra các kịch bản liên quan đến mặt hàng thép, nhô m ,  

xe cơ giới và dự đoán các kết quả có thể xảy ra.  

Một mô hình khác đã được sử dụng để đưa ra được các đánh giá về tác động của 

chiến tranh thương mại ở nhiều khía cạnh hơn đã được sử dụng trong tài liệu nghiên cứu 

của Bouet và Laborde (2017) là MIRAGRODEP. Bouet và Laborde (2017) đã giả định 

mức thuế Mỹ áp dụng với hàng nhập khẩu Trung Quốc và đưa ra năm kịch bản về các cách 

Trung Quốc trả đũa. Ở bài nghiên cứu này, mô hình MIRAGRODEP được sử dụng để dự 



đoán mức thuế của Trung Quốc áp dụng trong từng kịch bản, các tác động đối với thương 

mại, kinh tế vĩ mô. Kết quả cho thấy cả hai quốc gia đều phải chịu tổn thất về thương mại 

do sự xung đột này, theo đó tổng xuất khẩu của Mỹ và Trung Quốc đểu giảm mạnh dù kịch 

bản nào diễn ra. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có cơ hội tăng xuất khẩu đến các thị trường 

lớn CAFTA, Canada, Mexico... và Mỹ có thể tiếp cận nguồn hàng nhập khẩu từ Nam Á, 

Nhật Bản, Hàn Quốc... Về kinh tế vĩ mô, phúc lợi của hai nước đều giảm. Tuy nhiên tổn 

thất mà Trung Quốc phải chịu lớn hơn và kịch bản hai quốc gia áp dụng thuế để đạt cân 

bằng Nash sẽ tối thiểu hóa tổn thất phúc lợi. Mô hình MIRAGRODEP cũng đã chỉ ra một 

số ngành cụ thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi có sự thay đổi về cách đáp trả khác nhau 

giữa Mỹ và Trung Quốc, đó là các ngành như dệt may, da giày, thiết bị điện tử, các sản 

phẩm gia công lắp ráp. 

Inside Global Trade (2018) lại sử dụng mô hình CGE. Kết quả mô hình của tài 

liệu cho thấy, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị tổn thương nhiều hơn so với Mỹ nhưng cái 

giá cho những tổn thất đó vẫn có thể chấp nhận được. Nếu Trung Quốc có những biện pháp 

đáp trả, phía Mỹ cũng phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, sự tiêu cực đối với 

Trung Quốc vẫn lớn hơn so với đối thủ của họ. Cũng theo mô hình này, trạng thái cân bằng 

Nash sẽ tối thiểu hóa tổn thất hai bên phải chịu, nhưng Mỹ lại có thể có lợi nhiều hơn so 

với Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Thu và Vũ Thanh Hương (2018) đã chỉ ra một số tác 

động của chiến tranh thương mại đối với Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc gặp khó 

khăn trong việc xuất khẩu sang Mỹ và thu hút đầu tư nước ngoài. Hoạt động của các doanh 

nghiệp Trung Quốc trong nước gặp khó khăn và từ đó có thể dẫn đến thất nghiệp tăng, về 

lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Còn đối với Mỹ, một số chi phí thương 

mại có thể tăng do các doanh nghiệp Mỹ vội vàng mua hàng Trung Quốc trước khi thuế 

được áp dụng, dẫn đến nguồn cung nguyên liệu bị hạn chế và giá thành tăng khiến chi phí 

sản xuất, giá cả hàng hóa có khả năng tăng lên... từ đó người tiêu dùng Mỹ và hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp ở Mỹ chịu thiệt thòi, thể “tổn thương” nền kinh tế nước 

này. CCG (2018) cũng đánh giá tổng quát về tác động của chiến tranh thương mại đối với 

hai nước chủ thể và thể hiện quan điểm tương tự như Nguyễn Anh Thu & Vũ Thanh Hương 

(2018). Ngoài ra, về phía Trung Quốc, CCG (2018) còn cho rằng lợi ích lâu dài có thể bị 

ảnh hưởng không tốt do phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, tăng trưởng GDP bị hạn chế, 

việc nâng cấp kinh tế và cải cách sâu rộng có thể gặp trở ngại khi các chính sách bị nới 

lỏng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những đánh giá mang tính định tính khái quát về những 

tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung lên nền kinh tế hai nước. Trong khi đó, 

theo Phạm Tiến Dũng, Trần Hải Yến & Lê Hoàng Phương (2018), Mỹ và Trung Quốc 

không chỉ là đối tác thương mại lớn của nhau mà quan hệ đầu tư giữa 2 quốc gia này cũng 



chiếm vị trí quan trọng  khi Trung Quốc đang nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ lớn nhất 

của Mỹ. Với mối quan hệ ràng buộc và phụ thuộc phức tạp này thì chiến tranh thương mại 

xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thâm hụt thương mại Mỹ - Trung. 

2.2. Tổng quan về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đối với các quốc 

gia khác 

Hiện tại, những nghiên cứu đề cập đến tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung đến các quốc gia khác còn khá hạn chế và mang tính chất định tính hơn là được 

lượng hóa một cách cụ thể. Các nghiên cứu quốc tế đánh giá những tác động này bằng 

nhiều mô hình khác nhau cũng như dựa trên những kịch bản ở nhiều góc độ. Bouet và 

Laborde (2017) sử dụng một mô hình tĩnh đa quốc gia, đa khu vực và mô hình thương mại 

Armington để phân tích 5 kịch bản thương mại giữa 3 nước Hoa Kỳ, Trung Quốc và 

Mexico. Kết quả cho rằng trong trường hợp căng thẳng thương mại nổ ra giữa 2 hoặc 3 

quốc gia, các nước còn lại có tham gia quan hệ thương mại với những nước này sẽ có sự 

thay đổi về giao thương hàng hóa. Trong trường hợp chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 

các nước đang nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu từ nước này, bù cho sự sụt 

giảm thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngược lại, các nước xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng 

xuất khẩu sang thị trường này, thế chỗ cho Trung Quốc. Cũng có một số nghiên cứu khác 

đi theo hướng nghiên cứu này, trong đó có công trình của Bollen và Rojas-Romagosa 

(2018). Các tác giả này đã chỉ ra những tác động quốc tế và trong nước của các kịch bản 

xung đột thương mại khác nhau. Điểm mạnh của bài nghiên cứu là đã xây dựng được những 

kịch bản chính sách thương mại dựa trên thuế quan có trọng số là kim ngạch thương mại 

trung bình của các nước và phản ứng của các đối tác thương mại với Mỹ như EU, Canada 

hay Mexico. Tuy nhiên, kết quả phân tích còn chưa đi sâu, cụ thể mà chỉ dừng ở việc đánh 

giá sự thay đổi trong các chỉ số vĩ mô như GDP, kim ngạch thương mại, điều kiện thương 

mại và lương trung bình. Trong khi đó, CCG (2018) đánh giá tác động một cách tổng quát , 

định tính đến nền kinh tế thế giới và chỉ ra rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ “ảnh 

hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư và sức khỏe kinh tế toàn cầu”, “có thể dẫn tới một cuộc 

đại suy thoái” và “gây ra thất nghiệp quy mô lớn”. Cali (2018) thông qua việc sử dụng hệ 

thống HS trong tính toán số liệu nhập khẩu, độ co giãn của giá cùng với danh sách hàng 

hóa Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế đã chỉ ra được tác động chuyển hướng thương mại sang 

một thị trường thứ ba. Cụ thể hơn, hàng xuất khẩu Trung Quốc sẽ bị một số nước thay thế 

như Việt Nam, Philippines hay Cambodia. Ngoài ra, một số tác động trực tiếp như chuyển 

hướng đầu tư hay tác động gián tiếp như việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi 

cung ứng toàn cầu của các quốc gia thứ ba cũng được nhắc tới trong bài viết. 



Có một số nghiên cứu đã chỉ ra tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

đến một số quốc gia cụ thể. KPMG (2018) đã đưa ra 3 kịch bản xây dựng theo mức độ leo 

thang và lan truyền của chiến tranh thương mại để đánh giá tác động đối với Australia. Do 

sử dụng công cụ KPMG-MACRO để đánh giá tổng thể nền kinh tế thế giới, bài viết có hạn 

chế là chỉ xét được sự thay đổi về GDP của các chủ thể được nghiên cứu chứ không đưa ra 

được cụ thể các biến động về thương mại. Kobayashi và Hirono (2018) đã thống kê lại khá 

chi tiết về mức thuế quan và lượng hàng hóa bị đánh thuế của Hoa Kỳ và Trung Quốc để 

từ đó sử dụng mô hình vĩ mô DIR để đánh giá tác động lên Nhật Bản. Kobayashi và Hirono 

(2018) nhận xét rằng do Nhật Bản đóng góp một phần lớn trong việc xuất khẩu linh kiện 

điện tử sang Trung Quốc để từ đó được xuất sang Mỹ, căng thẳng thương mại giữa hai 

nước này sẽ khiến Nhật Bản chịu sự sụt giảm lớn về kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này. 

Ngoài ra, mô hình được sử dụng còn chỉ ra sự thay đổi về GDP, tiêu dùng cá nhân, chi đầu 

tư, chi tiêu chính phủ và kim ngạch thương mại.  

Tại Việt Nam, cũng đã có một số hội nghị, hội thảo, bài báo bàn luận về vấn đề 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động của nó lên nền kinh tế Việt Nam. Trần 

Ngọc Thơ & cộng sự (2018) đã đề cập đến những tác động tích cực như các mặt hang 

ngành dệt may, điện tử từ Việt Nam có khả năng thay thế hàng hóa Trung Quốc để xuất 

khẩu sang Mỹ. Điều này cũng đã được Võ Trí Thành (2018) khẳng định tại Hội nghị “Tác 

động của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc đến kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh”. Ngoài ra, lợi ích từ việc được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và 

tiếp nhận nhiều đầu chuyển hướng từ Trung Quốc sang cũng được nhắc tới trong Nguyễn 

Anh Thu và Vũ Thanh Hương (2018). Bên cạnh đó, Trần Ngọc Thơ và cộng sự (2018), Vũ 

Thanh Hương và Nguyễn Thị Lan Phương (2019) cũng đã chỉ ra một số thách thức đối với 

Việt Nam trong bối cảnh hiện tại như nguy cơ bị đánh thuế từ Mỹ, trở thành điểm tập trung 

“rác” từ các nhà đầu tư nước ngoài hay nguy cơ bị hàng tiêu dùng và nông sản từ Mỹ và 

Trung Quốc tràn vào, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước. Những điều này cũng 

được phân tích trong bài viết của Lê Huy Khôi (2018) về cơ hội gia tăng quá trình chuyển 

dịch cơ cấu thị trường, thương mại và thách thức từ hiện tượng giảm cầu của thế giới, việc 

truy xuất nguồn gốc hàng hóa tái xuất khẩu của Việt Nam và việc phá giá hàng xuất khẩu 

của Trung Quốc. FT Confidential Research (2018) đưa ra nhận định rằng cùng với 

Indonesia và Philippines, Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ sự kiện này 

do nền kinh tế của Việt Nam có định hướng xuất khẩu. Bài viết còn đề cập đến rủi ro từ sự 

lên giá của đồng USD khiến lượng dự trữ ngoại tệ của một số nước sụt giảm. Huang (2018) 

cho rằng Việt Nam có thể là nước “thắng cuộc” bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. 

Bài viết trích lời Bill Stoops - Giám đốc Đầu tư tại Dragon Capital rằng: hàng xuất khẩu 

của Việt Nam sang Mỹ có vị trí thấp trong chuỗi cung ứng nên cho dù Việt Nam có 40 tỷ 



USD thặng dư thương mại với Mỹ thì Việt Nam cũng sẽ khó nằm trong tầm ngắm của Mỹ 

cho một cuộc chiến thương mại.  

Việc tổng quan các tài liệu cho thấy mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đánh giá về 

tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, việc đánh giá tác động của cuộc chiến 

này một cách cụ thể đối với Việt Nam hay các quốc gia khác vẫn còn hạn chế. Các bài viết 

trước đây cũng đề cập nhiều tới tác động của cuộc chiến đến các chỉ số vĩ mô mà chưa đi 

sâu vào phân tích các tác động thương mại. Do đó, nghiên cứu này sẽ kế thừa các nghiên 

cứu trước đây, vận dụng một cách có hệ thống các lý thuyết, giả định và mô hình nhằm 

phân tích, đánh giá định lượng tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đối với 

thương mại của Việt Nam. 

3. THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - MỸ 

3.1. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Mỹ 

Bên cạnh Trung Quốc và EU, Mỹ cũng là một đối tác trao đổi thương mại hàng 

đầu với Việt nam trong hơn 20 năm qua. Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng như bình 

thường hóa quan hệ đối với Việt Nam vào năm 1995, GDP của Việt Nam tăng đáng kể vào 

thời kì sau đó. Đặc biệt, kể từ khi Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ được ký 

kết vào năm 2000 và đi vào thực hiện năm 2001, quan hệ thương mại giữa hai nước ngày 

càng phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội trong xuất nhập khẩu nói riêng và trong phát 

triển kinh tế nói chung cho Việt Nam. 

Từ năm 2005 đến 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ 

tăng rất mạnh với tốc độ bình quân 20% mỗi năm, chạm mức 50,8 tỷ USD vào năm 2017 

(Bảng 1). So với tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam, tổng giá trị xuất nhập khẩu 

với Mỹ chiếm ở mức 11% đến 14% và hầu như không có sự thay đổi nhiều trong suốt giai 

đoạn này. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng trung bình 19% và chiếm tỷ trọng 

khoảng từ 17 - 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Việt Nam. Nhập khẩu hơn một phần 

năm tổng lượng hàng hóa từ Việt Nam ra thế giới, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn 

nhất và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, ở 

chiều ngược lại, đối với Mỹ, Việt Nam vẫn là một thị trường nhỏ, chưa có tỷ trọng thương 

mại cao. Có thể thấy, tuy thứ hạng của Việt Nam trong các thị trường nhập khẩu của Mỹ 

từ 2012 đến 2017 đã tăng 10 bậc từ 22 lên vị trí thứ 12 đối với nhập khẩu, tỷ trọng nhập 



khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm từ 1% đến 2% trong tổng giá trị nhập khẩu từ thế giới của 

quốc gia này.1 

Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng kim ngạch thương mại   

của Việt Nam với Mỹ giai đoạn 2005 - 2017 

Năm 
Tốc độ tăng trưởng (%) 

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch 

thương mại của  Việt Nam (%) 

XK NK Tổng XK NK Tổng 

2005 17,89 -23,89 10,23 18,30 2,32 9,78 

2006 32,38 15,12 30,19 19,72 2,20 10,44 

2007 28,79 71,72 33,60 20,80 2,71 10,61 

2008 17,71 55,88 23,20 18,98 3,28 10,15 

2009 -4,03 13,96 -0,76 20,00 4,31 11,36 

2010 24,78 25,17 24,86 19,74 4,46 11,48 

2011 19,09 20,63 19,41 17,51 4,27 10,57 

2012 15,97 6,14 13,89 17,19 4,25 10,74 

2013 21,29 8,26 18,72 18,06 3,99 11,05 

2014 20,03 20,04 20,03 19,10 4,25 11,72 

2015 16,86 23,85 18,12 20,66 4,70 12,59 

2016 14,90 24,65 16,74 21,79 5,55 13,71 

2017 8,14 -5,25 5,44 19,43 4,36 11,95 

Trung bình 19,37 24,04 20,08 19,33 3,89 11,24 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ Tổng cục Thống kê 

Về nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ của Việt Nam, tốc độ tăng trường trung bình ở mức 

khá cao là 24% một năm (Bảng 1), tuy nhiên, so sánh về giá trị cũng như tỷ trọng trong 

kim ngạch nhập khẩu thì có chênh lệch rất lớn so với tình hình xuất khẩu. Năm 2017, kim 

ngạch nhập khẩu từ Mỹ của Việt Nam là 9,2 tỷ USD - chỉ chiếm có hơn 4% tổng giá trị 

nhập khẩu của cả nước. Đồng thời, đối với Mỹ, Việt Nam cũng chưa phải là một thị trường 

quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu khi tỷ trọng xuất khẩu sang Việt Nam vẫn chưa vượt 

quá được 1% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ.2 

                                                 
1 Các tác giả tổng hợp và tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.  
2 Các tác giả tổng hợp và tính toán từ nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.  



3.2. Cán cân thương mại Việt Nam – Mỹ 

Cán cân thương mại giữa Việt Nam với Mỹ luôn ở trong tình trạng xuất siêu từ 

năm 2005 đến 2017 và có xu hướng gia tăng mạnh mẽ (Bảng 2). Từ năm 2001, sau khi 

Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ chính thức được thực hiện, thặng dư trong 

cán cân thương mại với Mỹ liên tục tăng từ mức 5 tỷ USD năm 2005 lên 32,4 tỷ USD  năm 

2017 với mức tăng trung bình 29% mỗi năm dù cho cán cân thương mại chung của Việt 

Nam liên tục rơi vào tình trạng thâm hụt, tăng giảm không đều trong giai đoạn này. Đến 

năm 2017, Mỹ không chỉ là thị trưởng xuất khẩu lớn nhất mà còn là thị trường lớn nhất mà 

Việt Nam xuất siêu.  

Bảng 2: Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 

Năm 

Cán cân thương mại chung  của Việt 

Nam (tỷ USD) 

Cán cân thương mại của  Việt Nam 

với Mỹ (tỷ USD) 

XK NK CCTM XK NK CCTM 

2005 32,40 37,00 -4,60 5,93 0,86 5,07 

2006 39,80 44,90 -5,10 7,85 0,99 6,86 

2007 48,60 62,70 -14,10 10,11 1,70 8,41 

2008 62,70 80,70 -18,00 11,90 2,65 9,25 

2009 57,10 70,00 -12,90 11,42 3,02 8,40 

2010 72,20 84,80 -12,60 14,25 3,78 10,47 

2011 96,90 106,80 -9,90 16,97 4,56 12,41 

2012 114,50 113,80 0,70 19,68 4,84 14,84 

2013 132,20 131,30 0,90 23,87 5,24 18,63 

2014 150,00 148,00 2,00 28,65 6,29 22,36 

2015 162,02 165,78 -3,76 33,48 7,79 25,69 

2016 176,58 174,80 1,78 38,47 9,71 28,76 

2017 214,11 211,10 3,01 41,60 9,20 32,40 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ Tổng cục Thống kê 

Việc thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ liên tục gia tăng trong nhiều năm 

được cho là nhờ sự phát triển của Việt Nam trong sản xuất, chế tạo. Nhờ đó mà các mặt 

hàng hóa xuất khẩu cũng ngày càng đa dạng, phong phú, điển hình là quần áo, giày dép 



vào những năm 2000 và sau đó là hàng điện tử, máy móc từ năm 2012 đến nay (U.S – 

Vietnam Economic and Trade Relations, 2018). 

3.3. Cơ cấu thương mại Việt Nam - Mỹ  

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 

 

Hình 1: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ (2012 - 2017) 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ WITS 

Khác với quan hệ thương mại với Trung Quốc, với Mỹ, Việt Nam chủ yếu xuất 

khẩu sang thị trường này hàng tiêu dùng (Hình 1). Tỷ trọng của nhóm ngành này trong 

tổng xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam từ 2012 đến 2017 ở mức rất cao, từ 60 đến 70%. 

Ngược lại, giá trị xuất khẩu hàng trung gian có tỷ trọng khá thấp ở mức 5% đến 6% và tỷ 

trọng xuất khẩu nguyên liệu thô giảm từ 11% xuống con 5% trong giai đoạn 5 năm này.  

Trong 5 năm trở lại đây, cơ cấu hàng hóa hầu như không có sự thay đổi về thứ tự. 

Một số nhóm hàng chính mà Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam là: điện thoại và linh kiện, hàng 

dệt may, may mặc, giày dép, hàng nông sản, … (Bảng 3) 

 

 

Bảng 3: Top 5 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2017  

Nhóm hàng 
Giá trị  

(tỷ USD) 

Tỷ trọng trong  tổng giá trị xuất khẩu 

sang Mỹ (%) 

Linh kiện, thiết bị điện tử 7,85 18,84 



Quần áo, hàng may mặc 

(các mặt hàng đan móc) 
7,23 17,36 

Giày dép 5,13 12,31 

Quần áo, hàng may mặc 

(trừ các mặt hàng đan móc) 
5,02 12,05 

Nội thất: giường, đệm,... 3,42 8,21 

Tổng 28,65 68,77 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ Trademap 

Hàng may mặc và giày dép là một thế mạnh đối với Việt Nam khi khai thác được 

lợi thế về lao động giá rẻ. Hai nhóm hàng này trong nhiều năm luôn đứng trong danh sách 

hàng hóa được Mỹ nhập khẩu nhiều nhất. Năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu của hàng dệt 

may, may mặc (gồm cả đồ đan móc và không đan móc) là 12,25 tỷ USD, chiểm đến 30% 

trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu giày dép là 

5,13 tỷ USD, chiếm hơn 12% tổng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (Bảng 3). 

Nhờ đó, Mỹ đã trở thành quốc gia nhập khẩu hàng quần áo, giày dép lớn nhất của Việt 

Nam và ngược lại, Việt Nam cũng là nguồn hàng lớn thứ 2 của Mỹ đối với ngành hàng này 

(sau Trung Quốc) từ năm 2010 đến nay.  

Ngoài ra, xuất khẩu nhóm hàng thiết bị điện tử, máy móc sang Mỹ cũng chiếm tỷ 

trọng lớn, luôn đứng đầu trong số những nhóm hàng chính trong thương mại giữa Việt 

Nam với Mỹ. Mới chỉ ở mức dưới 1 tỷ USD vào năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của nhóm  

hàng này đã đạt mức gần 8 tỷ USD vào năm 2017 nhờ lợi thế nhân công có  kỹ thuật giá rẻ 

cũng như sự gia tăng trong đầu tư của nước ngoài vào ngành này tại Việt Nam (Bảng 3).  

Ngoài ra, kể từ năm 2004 đến nay, ngành sản xuất các sản phẩm từ gỗ như đồ nội 

thất phát triển ở Việt Nam. Nhờ đó mà từ 2017 đến nay Việt Nam vươn từ vị trí thứ 62 lên 

đến vị trí thứ 4 trong những nước xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Mỹ. Năm 2017, nhóm  hàng 

này chiếm đến hơn 8% giá trị xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam (Bảng 3).  

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ 

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ của Việt Nam lại ngược lại so với xuất khẩu, 

cụ thể Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ hàng tiêu dùng nhưng chủ yếu nhập khẩu lại 

nguyên liệu thô và hàng trung gian. Trong giai đoạn 2012 đến 2017, tỷ trọng nhập khẩu 

nguyên liệu thô và hàng trung gian trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ của Việt Nam 

lần lượt dao động trong khoảng từ 25% đến 26% và 19% đến 28%. Như vậy, hai nhóm 

ngành này chiếm đa số trong cơ cấu hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. Tỷ 



trọng của mặt hàng tiêu dùng được nhập khẩu duy trì ở mức khoảng 10% trong suốt 5 năm 

(Hình 2).  

 

Hình 2: Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu củaViệt Nam từ Mỹ (2012 – 2017) 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ WITS 

Cụ thể hơn về hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, Việt Nam chủ yếu nhập các nhóm hàng 

linh kiện, thiết bị điện tử, bông, sợi vải các loại, rau củ quả... Năm 2017, máy móc, linh 

kiện điện tử đứng đầu các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ với tỷ trọng gần 33% khi 

giá trị nhập khẩu đạt mức hơn 3 tỷ USD (Bảng 4). Đứng thứ 2 là bông, sợi vải các loại với 

kim ngạch nhập khẩu là 1 tỷ USD. Ngoài ra, mặt hàng thiết bị, máy móc cơ khí, thiết bị 

quang học, nhiếp ảnh, dụng cụ đo lường và nhựa cũng chiếm tỷ trọng khá cao so với tổng 

giá trị hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam. 

Bảng 4: Top 5 ngành hàng Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ năm 2017 

Ngành hàng 
Giá trị         

(tỷ USD) 

Tỷ trọng trong  tổng giá 

trị nhập khẩu từ Mỹ (%) 

Máy móc, thiết bị điện tử và linh kiện 3,04 33,12 

Bông 1,19 12,96 

Máy móc, thiết bị cơ khí và linh kiện 0,51 5,56 

Thiết bị quang học, đo lường, nhiếp ảnh, 

y tế... 

0,42 4,58 

Nhựa và các sản phầm từ nhựa 0,37 4,03 

Tổng 5,53 60,25 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ Trademap 



Có thể nhận thấy trao đổi thương mại giữa Mỹ và Việt Nam thể hiện rõ rệt sự bổ 

trợ lẫn nhau của hai quốc gia này. Một ví dụ cụ thể như: Việt Nam nhập khẩu lượng lớn 

bông các loại từ Mỹ đễ phục vụ cho ngành may mặc sản xuất quần áo – ngành hàng chính 

mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Tương tự, gỗ cũng là một mặt hàng mà Việt Nam nhập 

khẩu đáng kể để sản xuất nội thất và các sản phẩm gỗ khác để xuất khẩu lại sang Mỹ. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU 

4.1. Mô hình SMART 

Lý thuyết và giả định của mô hình SMART 

Mô hình SMART là một mô hình phân tích thị trường được phát triển trong cơ sở 

dữ liệu “Các giải pháp thương mại tích hợp thế giới” (World Integrated Trade Solutions – 

WITS) và sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu khác về thương mại, thuế quan của WB, UN để thực 

hiện những mô phỏng về thương mại. Mô hình này được sử dụng đề định lượng những tác 

động đến thương mại do sự thay đổi trong thuế quan, cụ thể trong trường hợp này là sự gia 

tăng của hàng rào thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. SMART cho phép phân tích và đưa 

ra kết quả về thay đổi dòng thương mại như kim ngạch xuất nhập khẩu, tác động tạo lập và 

chệch hướng thương mại; thay đổi giá cả thế giới, doanh thu thuế và phúc lợi xã hội.  

SMART là một mô hình cân bằng bộ phận. Theo định nghĩa từ WB, cân bằng bộ 

phận ám chỉ những phân tích chỉ đánh giá tác động của một số thay đổi chính sách cụ thể 

trên thị trường có tác động trực tiếp đến thương mại. Do đó, mô hình này có những nhược 

điểm như không xem xét đến các ràng buộc kinh tế giữa các thị trường trong nền kinh tế 

và bỏ qua đến các mối quan hệ về yếu tố sản xuất như lao động, vốn, đất đai, sự di chuyển 

yếu tố sản xuất giữa các ngành trong nền kinh tế. Tuy nhiên, mô hình cân bằng bộ phận 

nói chung và SMART nói riêng có một ưu điểm chính, đó là yêu cầu số liệu đầu vào đơn 

giản hơn nhiều so với mô hình cân bằng tổng thể. Trên thực tế, mô hình này chỉ yêu cầu số 

liệu về dòng thương mại, chính sách thương mại (thuế quan) và một số thông số về hành 

vi của chủ thể thương mại như độ co giãn của cung và cầu. Một ưu điểm khác của SMART 

đó là mô hình này cho ra kết quả cụ thể theo từng ngành hàng, giúp người làm nghiên cứu 

có thể đánh giá được tác động của sự thay đổi trong thuế quan đến những nhóm ngành 

mong muốn. 

SMART được xây dựng dựa trên khung lý thuyết kinh tế liên quan đến cầu nhập 

khẩu và cung xuất khẩu với một số những giả định. Các giả định này phù hợp đối với thị 

trường Việt Nam (Vũ Thanh Hương, 2018), do đó, mô hình được sử dụng để đánh giá tác 

động thuế quan trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 



SMART thiết lập giả định rằng đối với một mặt hàng nào đó, các quốc gia sẽ cạnh 

tranh để xuất khẩu sang một thị trường khác. Mức độ phản ứng của mỗi quốc gia về lượng 

hàng hóa xuất khẩu đối với những thay đổi về giá cả chính là độ co giãn của cung xuất 

khẩu. Mô hình SMART giả định rằng độ co giãn của cung xuất khẩu là vô hạn, nghĩa là, 

đường cung xuất khẩu nằm ngang và tại một mức giá nào đó, một nước có thể xuất khẩu 

vô hạn hàng hóa sang nước khác. Đây là giả định “nước chấp nhận giá” và phù hợp trong 

trường hợp nước nhập khẩu là nước nhỏ, phù hợp với thực trạng thương mại của Việt Nam 

với Mỹ. SMART mặc định độ co giãn của cung xuất khẩu là 99 trong các phân tích của 

mình. 

Sử dụng mô hình SMART để dự báo tác động của chiến tranh thương mại  

Hiện nay, rào cản thương mại của nhiều quốc gia trên thế giới được sử dụng dưới 

nhiều hình thức như thuế quan hoặc những hàng rào kỹ thuật. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu 

vẫn sử dụng mô hình SMART về hàng rào thuế quan để đánh giá tác động của chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất, đối với diễn biến của xung đột thương mại Mỹ - Trung, biện pháp được 

sử dụng công khai nhiều và có tác động lớn đến những quyết định của hai quốc gia này là 

áp thuế nhập khẩu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang sử dụng dự lệnh áp thuế 25% 

lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để tạo sức ép trong những cuộc đàm phán thương 

mại giữa hai bên. Đối với các quốc gia thứ ba như Mexico, Canada hay các nước EU, Mỹ 

cũng sử dụng thuế nhập khẩu như là biện pháp chính để điều chỉnh dòng hàng hóa xuất 

nhập khẩu cho phù hợp với mục đích kinh tế của quốc gia này. Thêm vào đó, khi đánh giá 

tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các nghiên cứu trước đây cũng đưa ra 

những đánh giá dựa theo tác động của những gói thuế quan đã được áp dụng bởi cả hai 

bên.  

Thứ hai, đối với chủ thể là Việt Nam, năng lực trong việc xây dựng, thực hiện và 

giám sát các hàng rào phi thuế quan còn hạn chế, dẫn đến thực tế là Việt Nam dựa phần 

nhiều vào thuế quan để điều chỉnh thương mại quốc tế (Vũ Thanh Hương, 2018). Hơn nữa, 

hiệu quả của thuế quan diễn ra nhanh hơn và rõ ràng hơn, khiến tác động cũng được đánh 

giá chính xác hơn. Trong trường hợp chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các kịch bản 

được xây dựng trên cơ sở các chính sách thuế nhập khẩu, do đó các tác động về thương 

mại sẽ có cơ sở cụ thể, rõ ràng để đánh giá hơn so với việc các quốc gia sử dụng các chính 

sách thương mại phi thuế quan.  



Thứ ba, ưu điểm của mô hình SMART là chỉ rõ được sự phân bố của tác động 

thương mại đối với từng ngành hàng chi tiết và từng quốc gia, khiến việc đưa ra nhận xét 

và khuyến nghị mang tính ứng dụng cao hơn. 

4.2. Các kịch bản của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung  

Nhóm nghiên cứu dựa trên cơ sở những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald 

Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các thông báo chính thức của hai nước, cũng 

như những diễn biến vừa qua của các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên để đưa ra 

những kịch bản có thể có sắp tới của cuộc chiến thương mại. Bởi trong các gói áp thuế của 

mình từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019, cả phía Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra nhiều mức 

thuế khác nhau (đối với Mỹ là 10% và 25%; đối với Trung Quốc là 5%, 10%, 15% và 25%) 

việc tổng hợp đầy đủ và chính xác toàn bộ các mặt hàng (theo mã HS-8) với mức thuế bị 

áp vượt quá khả năng của người làm nghiên cứu cũng như công cụ SMART. Do SMART 

chỉ cho hỗ trợ và phân tích đến các mã HS-2, nên trong phần dưới đây, bài nghiên cứu sẽ 

đưa ra một mức thuế quan chung cho từng kịch bản với các mức độ diễn biến khác nhau 

của cuộc chiến.  

Ngoài ra, trong các kịch bản này, để đưa ra mức thuế nhập khẩu của 2 quốc gia, 

nhóm nghiên cứu sử dung công thức trung bình cộng gia quyền, hay còn gọi là trung bình 

cộng có trọng số là giá trị trung bình cộng thể hiện sự quan trọng của các phần tử trong tập 

hợp số. Trong kinh tế học, trung bình cộng gia quyền về thuế được tính dựa trên trọng số 

của các mức thuế trên tổng giá trị thuế. 

4.2.1. Kịch bản thứ nhất: Mỹ áp thuế 13%, Trung Quốc áp thuế 16% 

Tính đến nay, Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc và 10% lên 200 tỷ USD hàng nhập khẩu khác với tổng số 6000 mặt hàng. 

Theo như kế hoạch trước đó, sau 90 ngày tạm ngưng cuộc chiến - kết thúc vào ngày 

01/3/2019, nếu như Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận chung, Mỹ sẽ tăng mức 

thuế 10% lên 25%. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công thức tính trung bình cộng gia quyền 

để tính ra được mức thuế trung bình mà Mỹ và Trung Quốc đang áp dụng lên nhóm hàng 

hóa nhập khẩu từ đối phương được công bố, cụ thể: mức thuế trung bình Mỹ đang áp dụng 

là 13%, Trung Quốc đang áp dụng là 16%. Tuy nhiên, tháng 2/2019, Tổng thống Donald 

Trump đã tuyên bố về việc gia hạn ngày thỏa thuận thương mại này và vẫn chưa đề cập 

đến thời hạn mới cụ thể (Wong và Koty, 2018). Trong khi đó, về phía Trung Quốc lại có 

những động thái tích cực: mua thêm các sản phẩm từ Mỹ, giảm và gỡ thuế ô tô và linh kiện 

ô tô, nhập khẩu lại từ Mỹ đỗ tương. Ngoài ra, tháng 3/2019, Quốc hội Trung Quốc mới 

thông qua Luật đầu tư nước ngoài, trong đó đặc biệt có những nội dung liên quan đến việc 



cấm chính quyền Trung Quốc ép các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ (Wong và 

Koty, 2018). Đây được coi là một bước nhượng bộ của Trung Quốc, không chỉ về thương 

mại mà còn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Mỹ. Vì vậy, trong kịch 

bản thứ nhất, nhóm nghiên cứu đưa ra được giả định rằng, Mỹ sẽ giữ nguyên mức thuế 

đang áp dụng lên những nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã được công bố, là 13%. 

Ngược lại, Trung Quốc cũng sẽ áp mức thuế chung lên hàng nhập khẩu từ Mỹ với danh 

sách đã công bố là 16%  để tiến tới những thỏa thuận mới trong các cuộc đàm phán tiếp 

theo và chấm dứt cuộc chiến thương mại. 

4.2.2. Kịch bản thứ hai: Mỹ áp thuế 25%, Trung Quốc áp thuế 22% 

Trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc không thể đưa ra thỏa thuận sau các cuộc 

đàm phán và những bước nhượng bộ của Trung Quốc như đưa ra Luật đầu tư nước ngoài 

mới, nhập khẩu 1.2 triệu tấn đậu tương và các sản phẩm năng lượng (Wong and Koty, 

2018) không đem lại nhiều giá trị để cuộc chiến thương mại đi đến hồi kết thì theo như 

phát ngôn từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% 

đối với gói thuế 200 tỷ USD. Nhóm nghiên cứu giả sử với trường hợp này, sau 90 ngày 

đình chiến và thêm việc hoãn thời hạn tăng mức thuế, Mỹ sẽ vẫn thực hiện đúng kế hoạch, 

hoàn thành mức thuế 25% với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là 250 tỷ 

USD, và để đáp trả Mỹ, Trung Quốc sẽ tăng mức thuế từ khoảng 5 - 10% lên khoảng thuế 

từ 5%- 25% với toàn bộ hàng hóa trong danh sách thuế thứ 3 của Trung Quốc trị giá 60 tỷ 

USD. Trong kịch bản này, cuộc chiến thương mại giữa 2 nước sẽ trở nên căng thẳng hơn 

nhưng sẽ dừng lại ở mức tăng thuế với các gói thuế và danh sách hàng hóa đã được áp dụng 

chứ không thực hiện gói thuế mới. Để tính mức thuế cụ thể của Trung Quốc áp lên hàng 

nhập khẩu của Mỹ trong kịch bản này, nhóm nghiên cứu sử dụng công thức trung bình 

cộng gia quyền với mức thuế từ 5 - 25% lên 5,207 hàng hóa, cụ thể: 5% với 662 hàng hóa, 

10% với 974 hàng hóa, 20% với 1,078 hàng hóa, 25% với 2,493 hàng hóa (Wong và Koty, 

2018) và đưa ra mức thuế 19% đối với gói 60 tỷ USD. Đối với gói 50 tỷ USD, Trung Quốc 

đã áp dụng mức thuế 25%, nhóm nghiên cứu tiếp tục sử dụng công thức trung bình cộng 

gia quyền và đưa ra mức thuế cho tổng 110 tỷ USD Trung Quốc áp lên hàng nhập từ Mỹ 

là 22% với kịch bản này. 

4.2.3. Kịch bản thứ ba: Mỹ áp thuế 25%, Trung Quốc áp thuế 25% 

Trong kịch bản này, nghiên cứu sẽ giả định rằng cả Mỹ và Trung Quốc sẽ áp mức 

thuế 25% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ đối phương. Đây là trường hợp rất khó có khả 

năng xảy ra. Duy chỉ khi mọi nỗ lực đàm phán của hai bên đều đi vào bế tắc và có những 

sự gia tăng căng thẳng trong xung đột thương mại giữa hai quốc gia này. Về phía Mỹ, Tổng 

thống Trump đã nhiều lần đe dọa trên mạng xã hội Twitter và qua các phương tiện truyền 



thông khác về việc sẽ áp thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa còn lại từ Trung Quốc. Tuy nhiên, 

những động thái này mới chỉ dừng lại ở mức đe dọa và tạo sức ép lên đối phương trong các 

cuộc thương lượng. Trong kịch bản tồi tệ nhất này, nghiên cứu sẽ giả sử phát ngôn trên của 

Tổng thống Trump trở thành chính thức, cũng như việc Trung Quốc sẽ có gói thuế trả đũa 

mới lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, cụ thể là 25%. 

4.3. Số liệu 

Số liệu về thương mại của Mỹ và Việt Nam được thu thập từ cơ sở dữ liệu 

Trademap của World Bank. Các số liệu về thuế được lấy từ cơ sở dữ liệu WITS, cùng với 

đó là những nguồn tài liệu khác nhau như các báo cáo chính thức của cả hai nước về thương 

mại quốc tế hay các nghiên cứu trước đây về thương mại nói chung và chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung nói riêng. Ngoài ra, số liệu trong công cụ mô phỏng SMART được nhập 

từ chính cơ sở dữ liệu về thuế và thương mại của World Bank. Tuy nhiên, do số liệu mới 

nhất về thuế và thương mại năm 2018 chưa được cập nhật đầy đủ và chính xác cho công 

cụ SMART, nhóm nghiên cứu vẫn sử dụng số liệu thương mại của năm 2016 làm năm cơ 

sở và tính toán một cách tổng quát cho các kịch bản trong tương lai. 

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

5.1. Tác động của chiến tranh thương mại đến xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 

Tác động đến tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ 

Trong cả 3 kịch bản, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ gia tăng đáng kể và 

sẽ tăng nhiều hơn so với xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc. 

Cụ thể, ở kịch bản 1, Việt Nam được lợi khi tổng xuất khẩu tăng lên khoảng 150 

triệu USD nhờ xuất khẩu tăng ở cả hai thị trường Mỹ và Trung Quốc. Xuất khẩu của Việt 

Nam sang Mỹ tăng 0,5% và xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 0,055%. Có 

thể thấy, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng cao hơn rất nhiều so với xuất khẩu của 

Việt Nam sang Trung Quốc, gấp gần 10 lần. Trong đó, sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam 

sang Mỹ chiếm 4,11% tổng tác động chệch hướng thương mại khi Mỹ áp thuế 13% lên các 

ngành hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã được công bố. Tuy nhiên, ở phía xuất khẩu sang 

Trung Quốc, con số này chỉ là 0,59%. Sự chênh lệch trong thay đổi giá trị xuất khẩu của 

Việt Nam sang hai quốc gia này có thể là lí do cho sự khác biệt đáng kể trong tỉ lệ tác động 

chệch hướng này, Sự chênh lệch trong tỷ lệ tác động chệch hướng cũng chi ra rằng chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung đã giúp Việt Nam có những lợi thế lớn để thay thế hàng hoá 

Trung Quốc trên thị trường Mỹ, nhưng hầu như không đem lại lợi thế cho Việt Nam để 

thay thế hàng hoá Mỹ trên thị trường Trung Quốc.    



Trong kịch bản 2, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang cả hai thị trường Mỹ và 

Trung Quốc tăng 271,9 triệu USD. Như vậy so với kịch bản 1, xuất khẩu của Việt Nam 

tăng cao hơn 122 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị  trường 

Mỹ tăng 0,98% (tương đương tăng 251 triệu USD) và sang thị trường Trung Quốc tăng 

0,07% (tương đương tăng hơn 20 triệu USD). Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam sang Mỹ chiếm 33,57% tổng lượng tác động thương mại chệch hướng của Mỹ khi 

Mỹ áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và chiếm 1,35% tổng lượng thương 

mại chệch hướng của Mỹ khi Trung Quốc áp thuế 22% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. 

Trong kịch bản 3, Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội gia tăng tới khoảng 1,86 tỷ USD 

xuất khẩu sang Mỹ trong khi con số này đối với thị trường Trung Quốc là 23,5 triệu USD . 

Trong trường hợp kịch bản này nổ ra, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ có mức tăng 

trưởng là 4,29%. Mức tăng trường này gấp khoảng 5 lần so với kịch bản 2. Sở dĩ có sự thay 

đổi lớn như vậy giữa hai kịch bản là do nội dung khác nhau của các gói thuế nhập khẩu mà 

hai quốc gia áp lên đối với nhau. Nếu ở kịch bản 1 và 2, Mỹ chỉ áp thuế nhập khẩu lên 87 

nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, thì đến kịch bản 3, Mỹ đã áp thuế lên toàn bộ 

tất cả các ngành hàng. Trong đó phải kể đến những ngành chiếm tỷ trọng thương mại tương 

đối lớn giữa hai bên như là may mặc, nội thất,… Gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang 

Mỹ chiếm đến khoảng 16,28% tổng lượng tác động chệch hướng thương mại của quốc gia 

này khi Mỹ hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc. Con số này đối với phía Trung Quốc chỉ là 

0,59% bởi Việt Nam chỉ là nước xuất khẩu lớn thứ 9 sang Trung Quốc, chiếm khoảng 

2,34% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Ngoài ra, do tính chất của hai thị trường 

Trung Quốc và Việt Nam có nhiều sự tương đồng hơn so với hai thị trường Mỹ và Việt 

Nam, cho nên mức thay đổi thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam không có những 

thay đổi quá lớn mà các dòng thương mại sẽ được hướng sang thị trường Mỹ. Điểm thay 

đổi lớn nhất sẽ nằm ở xu hướng nhập khẩu của Việt Nam cũng như việc tạm nhập tái xuất 

hàng hóa từ Trung Quốc. 

Nói tóm lại, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ đem lại cơ hội lớn cho Việt 

Nam tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ hơn là thị trường Trung Quốc. Đây cũng là 

cơ hội để Việt Nam thay thế hàng hoá Trung Quốc trên thị trường Mỹ.  
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Ngoài ra, một kết quả nghiên cứu khác đáng chú ý là Việt Nam nằm trong top 10 

nước có cơ hội tăng xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ khi cuộc chiến thương mại 

Mỹ - Trung diễn ra và tiếp tục leo thang. Bảng 6 và Bảng 7 thể hiện top 10 quốc gia không 

chỉ có sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất mà còn có tỷ lệ thay đổi kim 

ngạch cao trong kịch bản 2 và kịch bản 33. 

Bảng 6: Top 10 nước tăng xuất khẩu sang Mỹ trong kịch bản 2 

Quốc gia 
Thay đổi kim ngạch 

xuất khẩu (USD) 
Quốc gia 

Thay đổi kim ngạch xuất 

khẩu (USD) 

Mexico 14.971.842 Ý 37.387.803 

Canada 78.335.845 Hàn Quốc 35.878.072 

Đài Loan 48.400.029 Việt Nam 27.745.946 

Nhật Bản 47.778.711 Thái Lan 29.583.848 

Đức 45.186.283 Pháp 22.951.903 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ kết quả SMART 

Trong kịch bản 2, quốc gia đạt được lợi ích lớn nhất thông qua gia tăng kim ngạch 

xuất khẩu là Mexico, tiếp đến là Canada (Bảng 6). Đây là 2 nước đối tác thương mại lớn 

nhất của Mỹ trước Trung Quốc. Các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Đức cũng đều gia tăng 

kim ngạch xuất khẩu và nằm trong nhóm 10 nước gia tăng kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất 

khi kịch bản này diễn ra. Đối với Việt Nam, với mức tăng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 

là khoảng hơn 27,7 triệu USD, Việt Nam xếp vị trí thứ 8 trong danh sách các quốc gia 

hưởng lợi nhiều nhất khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra theo kịch bản thứ 2. 

Bảng 7: Top 10 nước tăng xuất khẩu sang Mỹ trong kịch bản 3  

                                                 
3 Nghiên cứu đưa ra kết quả của kịch bản 2 để biểu thị cho kết quả của cả kịch bản 1 và kịch bản 2 do tính chất gói 

thuế của hai kịch bản này tương tự nhau  



Quốc gia Thay đổi kim ngạch xuất 

khẩu (USD) 

Quốc gia Thay đổi kim ngạch xuất 

khẩu (USD) 

Việt Nam 1 859 987 000 Mexico 1 423 729 506 

Ấn Độ 716 208 370 Indonesia 715 370 420 

Canada 651 231 379 Nhật Bản 370 660 582 

Bangladesh 363 307 552 Đức 359 429 159 

Thái Lan 315 995 368 Campuchia 277 922 006 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ kết quả SMART 

Trong kịch bản 3, Việt Nam là nước có tiềm năng tăng xuất khẩu nhiều nhất sang thị 

trường Mỹ. tiếp đến là Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Canada. Ngoài ra, một số nước châu 

Á như Bangladesh, Thái Lan hay Campuchia có tỷ lệ tăng xuất khẩu khá lớn. Cụ thể: 

Bangladesh tăng 5,96%; Thái Lan tăng 1,07% và Campuchia tăng 9,56%.  

Nói tóm lại, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ đem lại cơ hội lớn cho Việt Nam 

tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ hơn là thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội 

để Việt Nam thay thế hàng hoá Trung Quốc trên thị trường Mỹ.  

Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam có tiềm năng được hưởng lợi lớn từ 

việc tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, cần nhận thấy rằng Việt Nam không phải là nước 

hưởng lợi duy nhất. Các quốc gia khác, đặc biệt là các nước trong khu vực như Thái Lan, 

Ấn Độ, Indonesia, Campuchia đều là những quốc gia có nằm trong danh sách 10 nước có 

tiềm năng tăng xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ như kết quả trong kịch bản 2 và 

kịch bản 3 đã chỉ ra (Bảng 6 và Bảng 7 ). Đối với quốc gia có nền công nghiệp sản xuất 

lớn như Ấn Độ, các chuyên gia cũng cho rằng, chiến tranh thương mại sẽ thúc đẩy Ấn Độ 

tăng xuất khẩu đối với các ngành như dệt may, máy móc, thiết bị và nông sản... tương tự 

như ở Việt Nam (The Economics Times, 2019). Thái Lan cũng là quốc gia trong khu vực 

có tiềm năng tăng mạnh xuất khẩu sang Mỹ. Bên cạnh đó, Thái Lan có tiềm năng lớn trong 

việc nhận được dòng FDI chuyển hướng từ Trung Quốc. Với những lợi thế khá tương đồng 

đối với Việt Nam như nhân công có tay nghề, giá rẻ, khả năng sản xuất tốt các sản phẩm 

có giá trị gia tăng cao, cùng với đó là sáng kiến “Thái Lan 4.0”, Thái Lan có triển vọng là 

địa chỉ hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 

từ đó thúc đẩy tiềm năng tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, Malaysia cũng 

có thể là một đối thủ cạnh tranh khác với Việt Nam trong việc xuất khẩu sang thị trường 



Mỹ. Theo Yean, Yi và Ann (2019), Malaysia có tiềm năng lớn trong việc tăng xuất khẩu 

sang Mỹ và thậm chí là sang cả Trung Quốc khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn 

ra và tiếp tục leo thang. Do đó, mặc dù theo kết quả nghiên cứu từ mô hình đã chỉ ra Việt 

Nam có cơ hội rất tốt trong các kịch bản của chiến tranh thương mại, việc tập trung giữ 

vững và nâng cao năng lực cạnh tranh về thương mại và đầu tư là điều vô cùng cần thiết 

để Việt Nam có thể tận dụng được tốt nhất cơ hội từ cuộc chiến này.  

 

Đối với một số nhóm hàng 

Bảng 8 thể hiện 12 nhóm hàng Việt Nam có tiềm năng tăng xuất khẩu nhiều nhất sang 

thị trường Mỹ. Ở kịch bản 1, giá trị xuất khẩu các ngành này có tỉ lệ thay đổi khá thấp từ 

0,001% đến 2,97% nhưng hầu hết đều có giá trị thay đổi cao. Điển hình, hai ngành có lợi 

nhất khi kịch bản xảy ra là ngành hàng đồ da (HS 42) và linh kiện, thiết bị điện từ (HS 85). 

Giá trị xuất khẩu tăng lên của hai ngành này lần lượt chiếm đến 25,94% (tương đương 35,1 

triệu USD) và 17,74% (tương đương gần 24 triệu USD) tổng thay đổi trong xuất khẩu của 

Việt Nam sang Mỹ. Ngoài ra, các ngành hàng như linh kiện, máy móc cơ khí (HS 84), thiết 

bị quang học, đo lường, y tế (HS 90) và cao su, các sản phẩm từ cao su (HS 40) cũng có 

giá trị xuất khẩu tăng đáng kể, mỗi ngành chiếm 4 -5 % tổng gia tăng trong xuất khẩu của 

Việt Nam sang Mỹ. 

Trong kịch bản 2, nhóm ngành HS 42 (Đồ da) có tỉ lệ thay đổi lớn nhất với 4,63% 

tương đương với khoảng 54,8 triệu USD và nhóm ngành có tỉ lệ thay đổi nhỏ nhất là HS 

08 (Trái cây và các loại hạt ăn được) với 0,002%. Các nhóm ngành HS 03 (Thủy hải sản), 

HS 94 (Đồ nội thất), HS 85 (Máy móc thiết bị điện), HS 84 (Máy móc và thiết bị cơ khí), 

HS 72 (Sắt và thép) đều có tỉ lệ thay đổi không quá 1%. Các nhóm ngành HS 16 (Các chế 

phẩm từ thịt và thủy hải sản), HS 90 (Quang học và dụng cụ y tế) và HS 40 (Cao su) có tỉ 

lệ thay đổi trung bình 2,8%. Xét chung các nhóm ngành có mức tăng trưởng cao ở kịch bản 

2, ngành đồ da (HS 42) là ngành có mức tăng tuyệt đối lớn nhất, ngành hàng máy móc thiết 

bị điện và điện cơ khí có mức tăng xuất khẩu tuyệt đối lớn thứ hai với giá trị là 37,9 triệu 

USD (HS 85) và 11 triệu USD (HS 84). 

Ở kịch bản 3, các ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung ở kịch bản này là ngành sản phẩm giày dép (HS 64), ngành sản phẩm da thuộc 

(HS 42), ngành sản phẩm quần áo (HS 61 và HS 62). Tăng trưởng ấn tượng nhất là từ mã 

ngành HS 64 với 4,5% tương ứng với khoảng 230,2 triệu USD, có giá trị tăng lớn nhất 

trong trường hợp kịch bản 3 nổ ra. Các ngành sản phẩm quần áo (HS 61 và HS 62) có mức 

tăng tuyệt đối trung bình là 134,8 triệu USD. Các ngành thuộc nhóm máy móc, thiết bị điện 



như mã HS 85, HS 84 có thể gia tăng xuất khẩu lên trung bình khoảng 0,4% và ngành hàng 

nội thất (HS 94) tăng khoảng 0,2% tương đương 8,4 triệu USD. Nhóm ngành về thực phẩm 

và gia vị như HS 03, HS 08, HS 09 có mức tăng không quá lớn, từ 0,002% đến 0,06%. 

Bảng 8: Một số nhóm hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có thay đổi kim ngạch lớn 

Ngành Kim ngạch 

trước thuế 

(‘000 USD) 

Tỷ trọng 

(%) 

Thay đổi ở 

KB1 (%) 

Thay đổi ở 

KB2 (%) 

Thay đổi ở 

KB3 (%) 

HS 85 10 520 244 24,04 
0,23 0,36 0,36 

HS 61 6 475 217 14,80 - - 2,22 

HS 64 5 093 619 11,64 - - 4,52 

HS 94 4 669 617 10,67 0,11 0,18 0,18 

HS 62 4 575 876 10,46 - - 2,75 

HS 84 2 446 211 5,59 0,29 0,45 0,45 

HS 42 1 183 045 2,70 2,97 4,63 4,63 

HS 03 990 130 2,26 0,02 0,03 0,03 

HS 08 960 345 2,19 0,001 0,002 0,002 

HS 09 876 200 2,00 0,03 0,06 0,06 

HS 95 506 656 1,16 - - 2,22 

HS 72 501 356 1,15 0,31 0,49 0,49 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ kết quả SMART 
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5.2. Một số tác động khác của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến xuất khẩu của 

Việt Nam sang Mỹ  

Tác động tích cực 

Thứ nhất, việc Trung Quốc bị hạn chế xuất khẩu sang Mỹ khiến cho các doanh 

nghiệp Trung Quốc sẽ có xu hướng muốn giảm tồn kho. Do vậy, các doanh nghiệp Việt 

Nam có thể nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc với giá rẻ hơn. Điều này có ý nghĩa lớn 

đối với xuất khẩu của Việt Nam nói chung và xuất khẩu samg Mỹ nỏi riêng vì hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc, 

đặc biệt là các mặt hàng máy móc thiết bị, giày dép, đồ may mặc - đều là những mặt 

hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mỹ. Việc có thể nhập được nguyên liệu đầu 

vào rẻ hơn tạo cơ hội cho Việt Nam giảm giá thành sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh 

tranh, từ đó tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ (Vũ Thanh Hương & Nguyễn Thị Lan 

Phương, 2019).  

Thứ hai, trước những diễn biến khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ - 

Trung, nhiều công ty nước ngoài, các công ty đa quốc gia đã có những động thái cho 

thấy sự chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước chủ nhà khác trong khu vực, 

trong đó có Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp nước ngoài 

đã và đang di dời nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam như Hanwha, Yokowo, 

Goertek… Một số doanh nghiệp khác cũng đang xem xét việc di dời sang Việt Nam như 

TCL, Sharp, Foxconn, Lenovo, Nintendo… Mặc dù xu hướng chuyển dịch đầu tư ra 

khỏi Trung Quốc đã được các doanh nghiệp thực hiện một số năm trở lại đây, căng thẳng 

thương mại Mỹ - Trung như một cú hích, tạo động lực cho xu hướng này được tiến hành 

nhanh và mạnh hơn. Trong xu thế này, chính các doanh nghiệp từ Trung Quốc và Hồng 

Kông lại có sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất, đóng góp một lượng lớn vào tổng giá trị thu 

hút FDI của Việt Nam. Cụ thể, theo Cục Đầu tư Nước ngoài, trong quý I năm 2019, các 

doanh nghiệp từ Hồng Kông dẫn đầu trong đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 

4,4 tỷ USD. Các doanh nghiệp Trung Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư là 1 tỷ USD, 

đứng thứ tư trong số các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam trong Quý I/2019 4. Với 

tình trạng 60-70% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam thuộc về các công ty FDI,   

sự gia tăng FDI vào Việt Nam dưới tác động của cuộc thương chiến này được dự đoán 

sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ - thị trường xuất 

khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.  

Tác động tiêu cực 

Thứ nhất, Việt Nam có thể trở thành nước trung gian cho hoạt động xuất khẩu 

từ Trung Quốc sang Mỹ, từ đó có thể là nguồn gốc gây ra căng thẳng trong thương mại 

                                                 
4 Tính đến 20/03/2019, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp 

FDI đã đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm tại: 

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/6172/Tinh-hinh-thu-hut-DTNN-Quy-I-nam-2019  

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/6172/Tinh-hinh-thu-hut-DTNN-Quy-I-nam-2019
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giữa Mỹ và Việt Nam. Do bị áp thuế cao, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chịu sức ép 

trong việc tìm thị trường xuất khẩu thay thế Mỹ để tiêu thụ hàng hoá của mình hoặc tìm 

một nước thứ ba để làm bàn đạp xuất khẩu sang thị trường Mỹ do đây vẫn là thị trường 

lớn nhất nhập khẩu hàng hóa từ nước này. Với đặc điểm gần thị trường Trung Quốc và 

Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam hiện nay, Việt Nam là 

nước phù hợp với mục đích này. Hàng hóa Trung Quốc với giá thấp hơn do tác động 

của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ dễ dàng hơn trong thâm nhập vào thị trường 

Việt Nam, đặc biệt là qua các cửa khẩu biên giới và Trung Quốc có thể lợi dùng điều 

này để mượn đường Việt Nam, từ đó xuất khẩu vòng sang Mỹ (Nguyễn Anh Thu & Vũ 

Thanh Hương, 2018). Điều này có thể gây khó khăn cho việc quản lý chất lượng hàng 

xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Không những thế, Mỹ sẽ tăng cường giám sát, khắt 

khe hơn trong việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt 

Nam, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ (Vũ Thanh Hương 

& Nguyễn Thị Lan Phương, 2019), đặc biệt khi Việt Nam nằm trong danh sách 16 quốc 

gia bị điều tra thương mại của Mỹ do có cán cân thương mại thặng dư cao với Mỹ. Đáng 

bàn luận thêm là khi một lượng đáng kể hàng hóa của Trung Quốc thâm nhập vào thị 

trường Việt Nam, sự cạnh tranh trên thị trường nội địa sẽ được đẩy lên cao, đặc biệt là 

trong một số ngành như thực phẩm, cơ khí, thiết bị điện, điện tử; gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong nước vốn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như vậy, cán 

cân thương mại của Việt Nam với Trung Quốc có thể sẽ thâm hụt nặng nề hơn; đồng 

thời cản trở, làm xấu đi tình hình sản xuất trong nước của các doanh nghiệp nội địa, ảnh 

hưởng tiêu cực đến việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ.  

Thứ hai, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể gây ra những ảnh hưởng 

tiêu cực đến chuỗi cung ứng trong khu vực châu Á, từ đó ảnh hưởng đến tình hình sản 

xuất trong nước và xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới nói chung và sang thị trường Mỹ 

nói riêng. Do Trung Quốc đóng góp một phần lớn trong chuỗi giá trị sản xuất của khu 

vực, việc nước này căng thẳng thương mại với Mỹ sẽ khiến cho các chuỗi ung cứng 

hàng hoá khu vực bị gián đoạn hoặc ngừng trệ, làm cho các quốc gia trong khu vực tham 

gia vào các chuỗi giá trị có sự đóng góp của Trung Quốc gặp khó khăn, trong đó có Việt 

Nam. Trên thực tế, có rất nhiều ngành ở Việt Nam hiện nay có hoạt động sản xuất phụ 

thuộc nhiều vào nguyên vật liệu, thiết bị từ Trung Quốc, đặc biệt là dệt may, giầy dép 

và thiết bị điện tử - các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Do đó, sự gián đoạn 

hoặc ngừng trê của các chuỗi cung ứng có Trung Quốc tham gia sẽ gây ra những khó 

khăn trong sản xuất nội địa, từ đó làm giảm nguồn hàng cung ứng cho xuất khẩu.  

Thứ ba, do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Việt Nam được dự 

đoán là một trong những địa điểm nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ Trung Quốc. 

Một mặt dòng vốn này tạo ra những nguồn hàng xuất khẩu mới cho Việt Nam, nhưng 

mặt khác cũng dẫn đến một loạt các rủi ro, đặc biệt khi dòng vốn FDI dịch chuyển vào 

Việt Nam lại tăng mạnh từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc. Thứ nhất, rủi ro về gia 

tăng cạnh tranh trên thị trường nội địa, gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam 
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trong việc sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Thứ hai, rủi ro về nguy cơ Việt 

Nam trở thành “sân sau” cho hoạt động sản xuất của Trung Quốc để từ đó xuất khẩu 

sang Mỹ. Thứ ba, các tiêu chuẩn và công cụ kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của 

các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chưa tốt, dẫn tới rủi ro gây ô nhiễm môi 

trường lớn từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Thứ tư, do nhân công Việt Nam giá rẻ và 

các chính sách chọn lọc vốn đầu tư còn chưa chặt chẽ khiến Việt Nam có thể rơi vào 

bẫy gia công của các doanh nghiệp Trung Quốc, làm cho Việt Nam tiếp tục là thị trường 

xuất khẩu các hàng có giá trị gia tăng thấp sang thị trường Mỹ. Thứ năm, hoạt động đầu 

tư vốn và dịch chuyển nhân lực của các doanh nghiệp Trung Quốc gây áp lực cho Việt 

Nam trong việc kiểm soát an ninh và quốc phòng của quốc gia, từ đó có thể gây ra những 

vấn đề về chính trị - ngoại giao với Mỹ và ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại giữa 

hai bên. Do đó, khi không kiểm soát tốt nguồn vốn từ Trung Quốc sang Việt Nam trong 

bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Việt Nam có thể sẽ chịu nhiều thiệt hại 

hơn là nắm bắt cơ hội từ cuộc chiến thương mại này.  

Thứ tư, trong trường hợp chiến tranh thương mại kéo dài, tăng trưởng kinh tế 
- thương mại thế giới sẽ bị sụt giảm và Việt Nam cũng sẽ nằm trong xu hướng này. 

Theo KPMG (2018), sự leo thang trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế 

lớn nhất thế giới này có thể khiến GDP toàn thế giới giảm khoảng 0.5%. Điều này sẽ 

khiến cầu cho nhu cầu hàng nhập khẩu giảm đi. Đối với Việt Nam là nước có tỷ trọng 

xuất khẩu lớn, độ mở cao thì sự suy giảm này sẽ ảnh hưởng chung tới triển vọng tăng 

trưởng kinh tế cũng như xuất khẩu trong thời gian tới. 

 

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận  

Trên cơ sở xây dựng 3 kịch bản cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, áp 

dụng mô hình SMART và bổ sung bằng các phân tích định tính, bài viết đã chỉ ra các 

tác động tiềm tàng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dến xuất khẩu của Việt Nam 

sang Mỹ.  

Về những tác động tích cực 

Thứ nhất, về tác động đến tổng kim ngạch xuất khẩu, trong cả ba kịch bản, kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có sự tăng trưởng đáng kể và tăng nhiều hơn 

xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc (Bảng 5). Cụ thể là, với kịch bản 2, Việt Nam sẽ có 

cơ hội gia tăng 0,98% xuất khẩu sang Mỹ và 0,07% sang Trung Quốc; và ở kịch bản 3, 

mức tăng này là 4,29% đối với Mỹ và 0,09% đối với Trung Quốc . Sự chênh lệch trong 

tỷ lệ tác động chệch hướng trogn 3 kịch bản cũng chi ra rằng chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung đã giúp Việt Nam có những lợi thế lớn để thay thế hàng hoá Trung Quốc 

trên thị trường Mỹ, nhưng hầu như không đem lại lợi thế cho Việt Nam để thay thế hàng 

hoá Mỹ trên thị trường Trung Quốc.    
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Thứ hai, trong tương quan so sánh với các quốc gia khác, Việt Nam luôn nằm 

trong top 10 nước có kim ngạch xuất khẩu tăng sang Mỹ nhiều nhất khi chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung diễn ra ở cả 3 kịch bản. Đặc biệt, Việt Nam là nước tăng xuất 

khẩu nhiều nhất sang Mỹ trong kịch bản 3, theo đó Việt Nam sẽ tăng khoảng 1,86 tỷ 

USD giá trị xuất khẩu. Điều này thể hiện Việt Nam có cơ hội rất lớn trong việc đẩy 

mạnh xuất khẩu sang Mỹ từ cuộc chiến tranh này.   

Thứ ba, về tác động đến kim ngạch xuất khẩu theo nhóm ngành,  nhóm ngành 

may mặc, giày dép và nhóm hàng cơ khí, máy móc, thiết bị điện, điện tử được hưởng 

lợi nhiều nhất do Việt Nam thay thế hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Cụ 

thể, đối với kịch bản thứ nhất và kịch bản thứ hai, nhóm ngành HS 84 và HS 85 có mức 

tăng trung bình từ 0,25% đến 0,78%. Đối với kịch bản thứ ba, mức tăng này có tiềm 

năng lên tới 1,65%. Cũng trong kịch bản này, ngành hàng may mặc, giày dép (HS 61, 

HS 62, HS 64) có mức tăng rất đáng kể với trung bình khoảng 10% cho mỗi ngành. Đây 

là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trong lĩnh vực này 

cũng như các doanh nghiệp mới đang có kế hoạch gia nhập thị trường trong thời gian 

ngắn sắp tới. Ngoài ra, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản cũng sẽ có mức tăng trưởng 

cao, nhất là đối với những mặt hàng thủy hải sản vốn vẫn là trọng tâm của ngành. 

Thứ tư, chiến tranh thương mại sẽ là cơ hội tốt đối với Việt Nam để nhập khẩu 

hàng hóa trung gian, nguyên liệu đầu vào với giá thành rẻ hơn từ Trung Quốc khi các 

doanh nghiệp Trung Quốc chịu sức ép giảm tồn kho, tạo cơ hội cho Việt Nam giảm giá 

thành sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh cạnh tranh, từ đó tăng xuất khẩu sang 

thị trường Mỹ. 

Thứ năm, Việt Nam có cơ hội được gia tăng tiếp nhận nguồn vốn FDI từ các 

công ty, tập đoàn chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công 

nghiệp chế biến, chế tạo.  Sự gia tăng FDI vào Việt Nam dưới tác động của cuộc thương 

chiến này được dự đoán sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam nói 

chung và xuất khẩu sang thị trường Mỹ nói riêng. 

Về những tác động tiêu cực 

Thứ nhất, chiến tranh thương mại Mỹ Trung có thể là nguyên nhân cho việc 

các nhà xuất khẩu của Trung Quốc lợi dụng thị trường Việt Nam như một điểm trung 

gian để xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho Việt Nam 

trong việc giám sát chất lượng hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ, gây ra sức ép cạnh tranh 

trong xuất khẩu sang Mỹ trên chính thị trường nội địa, mà còn có thể ảnh hưởng tiêu 

cực đến hình ảnh hàng hóa Việt Nam cũng như nguy cơ bị thắt chặt giám sát hàng hoá 

xuất khẩu từ phía Mỹ. 

Thứ hai, do Trung Quốc đóng vai trò rất lớn trong chuỗi cung ứng khu vực, 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể gây ra sự gián đoạn hoặc ngừng trệ trong các 
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khâu của chuỗi cung ứng khu vực. Với thực tế là hoạt động sản xuất của Việt Nam phụ 

thuộc nhiều vào nguyên vật liệu, thiết bị từ Trung Quốc, đặc biệt là dệt may, giầy dép 

và thiết bị điện tử, sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng khu vực sẽ ảnh hưởng tiêu cực 

đến tình hình sản xuất trong nước và xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới nói chung và 

sang thị trường Mỹ nói riêng.  

Thứ ba, dưới sức ép của chiến trang thương mại Mỹ - Trung, dòng vốn FDI từ 

Trung Quốc đổ vào Việt Nam đã và đang gia tăng mạnh mẽ. Nếu Việt Nam không kiểm 

soát tốt nguồn vốn này, Việt Nam có thể sẽ chịu thách thức nhiều hơn là cơ hội từ cuộc 

chiến thương mại. Đó là thách thức từ sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung 

Quốc hiện diện trên thị trường Việt Nam, là nguy cơ trở thành “sân sau” cho hoạt động 

sản xuất của Trung Quốc để từ đó xuất khẩu sang Mỹ, nguy cơ rơi vào bẫy gia công của 

các doanh nghiệp Trung Quốc và thậm chí có thể gây ra những vấn đề về chính trị - 

ngoại giao với Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại giữa hai bên.   

Thứ tư, trong dài hạn, chiến tranh thương mại sẽ đem lại hậu quả tiêu cực cho 

tăng trưởng kinh tế và hoạt động thương mại toàn cầu do Mỹ và Trung Quốc đều là hai 

quốc gia lớn, có tầm ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế thế giới.Với độ mở cửa cao, 

Việt Nam cũng khó tránh được tình trạng này.  

6.2. Khuyến nghị 

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cho 

Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị vững chắc đón lấy những cơ hội và 

vượt qua các thách thức từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. 

Về phía Nhà nước 

Mặc dù Việt Nam có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là ở kịch 

bản thứ ba với mức tăng lớn nhất trên thế giới, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục có các 

giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu sang Mỹ vì cơ hội không chỉ 

đến với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Thái 

Lan, Indonesia, Campuchia và Myanmar. Chính phủ cần hỗ trợ các doanh nghiệp xuất 

khẩu trong các hoạt động thông tin, để các doanh nghiệp được kết nối, được phân t ích 

và dự báo về hoạt động các thị trường quốc tế, để các doanh nghiệp có cơ sở tin cậy cho 

việc lên kế hoạch sản xuất hàng xuất khẩu. Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

trong sản xuất cũng như các chi phí liên quan tới xuất khẩu cũng nên được cân nhắc để 

hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có được lợi thế về giá cả so với các nhà xuất khẩu ở 

thị trường các nước khác trong khu vực.  

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Chính phủ cần đặc biệt chú ý đến việc  

tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, giày 

dép và dệt may vì đây là những nhóm hàng có nhiều tiềm năng Mỹ sẽ tìm đến Việt Nam 

làm đối tác thay thế Trung Quốc. Chính phủ cần có những cơ chế tạo điều kiện kết nối 



33 
 

cho các doanh nghiệp nông, thủy, hải sản nhỏ lẻ được kết nối với nhau và với thị trường 

đầu ra để tạo thành một khối sản xuất, bảo quản, đóng gói, vận chuyển quy mô lớn, 

chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc tích cực trong hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng 

nông sản để đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu của các thị trường mục tiêu lớn cũng 

phải được đặc biệt quan tâm. 

Nhà nước cần đưa ra các chính sách kiểm soát chất lượng của hàng hóa theo 

quy chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ trước khi xuất khẩu. Việt Nam có cơ hội chiếm lấy thị 

phần của Trung Quốc tại Mỹ nhưng với điều kiện chất lượng sản phẩm của Việt Nam 

phải đáp ứng đủ yêu cầu của quốc gia này, nếu không, rất có thể cơ hội sẽ được san sẻ 

nhiều hơn cho các quốc gia khác. Một số quy chuẩn Việt Nam cần đáp ứng khi xuất 

khẩu sang Mỹ như đối với nông sản là điều kiện về chất lượng, kích cỡ, màu sắc đạt 

chuẩn hay nhãn hiệu, thương hiệu rõ ràng. Điều này cũng đặt ra một yêu cầu ngày càng 

cấp thiết cho Việt Nam, đó là nhanh chóng xây dựng Thương hiệu Quốc gia đạt chuẩn 

của Mỹ khi xuất khẩu sang thị trường nước này. Nguyên nhân gây ra sự khó khăn trong 

kiểm soát hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là do hình thức xuất khẩu còn ở quy mô 

nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ. Các doanh nghiệp có các ngành hàng chủ lực như sản phẩm nông 

sản, gia công may mặc, linh kiện điện tử… chưa có sự thống nhất lại với nhau để thành 

lập các hiệp hội ngành hàng. Do vậy, chính phủ Việt Nam cần khuyến khích, hỗ trợ các 

tổ chức, doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động mang tính hệ thống này để các 

sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được kiểm soát tốt về chất lượng. Ngoài ra, các mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cần được đa dạng hóa cả về chủng loại và thị 

trường xuất khẩu theo kế hoạch xuất khẩu của Chính phủ, không nên phụ thuộc quá 

nhiều vào một vài nhóm hàng và thị trường vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có 

những diễn biến khó dự đoán trước được.  

Để giảm thiểu những rủi ro xuất phát từ việc tăng hàng hoá Trung Quốc vào 

Việt Nam và từ đó xuất sang Mỹ, Việt Nam nên cân nhắc một số biện pháp như sử dụng 

chính sách tỷ giá, áp dụng các biện pháp phi thuế quan hợp lý theo đúng cam kết quốc 

tế như tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá Trung Quốc tại các cửa khẩu biên giới 

và nâng cao yêu cầu về chất lượng đối với hàng hoá nhập khẩu Trung Quốc. 

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, Việt Nam càng cần chú trọng thu hút 

các nhà đầu tư đến từ Mỹ và Trung Quốc. Đối với các nhà đầu tư từ Mỹ, chính phủ Việt 

Nam cần tạo một môi trường đầu tư minh bạch, tăng cường thu hút đầu tư đối với các 

doanh nghiệp công nghệ từ Mỹ. Đối với các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Việt Nam 

cần tăng cường giám sát hoạt động đầu tư và sản xuất của các doanh nghiệp này, không 

để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp Trung Quốc biến Việt Nam thành thị trường bàn 

đạp để xuất khẩu sang Mỹ hay tiêu thụ hàng hóa dư thừa, biến thị trường Việt Nam 

thành “bãi rác” công nghệ. Có nhiều dự đoán về khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc 

sẽ mượn hình thức liên doanh hay đầu tư sản xuất tại Việt Nam để mang nguyên phụ 

liệu từ Trung Quốc sang Việt Nam lắp ráp và xuất khẩu sang Mỹ, gắn mác “made in 

Vietnam”. Tình trạng này nếu thật sự xảy ra sẽ khiến Mỹ buộc phải có những biện pháp 



34 
 

dè chừng, kiểm soát và gây bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam. Dù kịch bản này có 

diễn ra hay không thì chính phủ Việt Nam cũng phải chuẩn bị các biện pháp kiểm soát 

từ khâu đầu tư, quá trình sản xuất đến xuất khẩu của các doanh nghiệp Trung Quốc tại 

Việt Nam một cách chặt chẽ.  

Cuối cùng, với tính chất  khó lường trong phản ứng của cả Mỹ và Trung Quốc 

đối với cuộc chiến thương mại này, Chính phủ Việt Nam cần theo sát từng động thái và 

dự đoán các kịch bản của cuộc chiến, hoạch định các giải pháp cho từng kịch bản đó để 

sẵn sàng chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra trên cơ sở cần cập nhật thường xuyên 

và nhanh chóng danh mục hàng hoá bị áp thuế của Mỹ và Trung Quốc, tỷ giá NDT/USD, 

diễn biến của các đàm phán thương mại Mỹ - Trung và thiết lập các kênh thông tin hiệu 

quả cho doanh nghiệp liên quan đến cuộc chiến.   

Về phía các doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp tại Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên 

khi có bất cứ tác động tiêu cực nào diễn ra, thiệt hại đối với các doanh nghiệp là rất lớn. 

Vì vậy, để tránh những bất lợi từ cuộc chiến thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam 

cần đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình và ngăn chặn những rủi ro 

có thể xảy ra khi hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên doanh của 

doanh nghiệp mình khi hợp tác với các doanh nghiệp từ Trung Quốc, đặc biệt đối với 

các doanh nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp nhập khẩu các nguyên phụ liệu trung gian từ 

Trung Quốc. Ngoài ra, cần kiểm soát và thống nhất về nhãn mác khi xuất khẩu những 

hàng hóa sử dụng nguyên phụ liệu từ Trung Quốc nếu muốn xuất khẩu sang Mỹ vì 

những hàng hóa này có nhiều khả năng bị hạn chế xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng tăng khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp mình ngay trên thị trường nội địa trước sự thâm nhập ngày càng 

tăng của  các doanh nghiệp Trung Quốc. Khi các doanh nghiệp Trung Quốc bị hạn chế 

xuất khẩu vào Mỹ, Việt Nam có thể trở thành thị trường tiềm năng để Trung Quốc tiêu 

thụ hàng hoá, nhất là đối với các ngành điện tử, nguyên phụ liệu, đồ gia dụng,... Vì vậy, 

cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc ngay trên chính thị trường nước nhà cũng 

là vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt quan tâm. 

Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm các đối tác nhập khẩu các 

nguyên phụ liệu trung gian khác ngoài Trung Quốc như Thái Lan, Campuchia và các 

nước đã ký kết FTAs với Việt Nam nếu muốn tăng cường xuất khẩu sản phẩm cuối cùng 

sang Mỹ. Bên cạnh đó, cần chú trọng đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chất lượng 

sản phẩm, trung thực với tiêu chuẩn và các thuận về chất lượng đối với các thị trường 

đối tác thương mại, tránh tình trạng quan liêu hoặc đối phó trong khâu kiểm tra và giám 

sát tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu. Hơn nữa, việc liên kết với các doanh nghiệp khác để 
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tạo ra một thương hiệu chung lớn mạnh hơn khi xuất khẩu sang Mỹ cũng là giải pháp 

cần nhanh chóng được thực hiện để có thể tận dụng những cơ hội đến từ cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung đang có xu hướng ngày càng leo thang. 
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TÍCH HỢP KỸ THUẬT DELPHI VÀ MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG TRÌNH CẤU 

TRÚC (SEM) PHÂN TÍCH Ý ĐỊNH GIẢM THIỂU ĐỐT RƠM RẠ NGOÀI 

TRỜI CỦA CƯ DÂN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 

Vũ Linh Chi, Phạm Thị Phương, Trần Thu Xuân 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

 

Tóm tắt: Hoạt động đốt ngoài trời ảnh hưởng đến sức khoẻ môi trường và các điều kiện 

kinh tế xã hội của người dân tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Nghiên cứu này nhằm 

mục tiêu xây dựng bộ chỉ số đánh giá, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý  định đốt rơm 

rạ của người dân; làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố và xây dựng mô hình ý định giảm 

thiểu đốt rơm rạ; Gợi ý chính sách và biện pháp phù hợp với tình hình thực tế về quản 

lý và sản xuất tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) người d ân nhận thức 

được các tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường, tuy nhiên chưa thay đổi thói quen 

đốt rơm rạ; (2) Có 5 yếu tố tác động đến ý định giảm thiểu đốt rơm rạ của người dân, 

trong đó nhân tố “Sự khuyến khích” có tác động mạnh nhất.  

Từ khoá: Kỹ thuật Delphi; Mô hình phương trình hoá cấu trúc SEM; ý định giảm thiểu; 

đốt rơm rạ ngoài trời. 

 

1. MỞ ĐẦU 

 Tại Hà Nội, mỗi năm có khoảng 1 triệu tấn rơm, rạ sau các mùa vụ, trong đó 

37% bị đốt bỏ (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, 2018). Đốt rơm rạ ngoài 

trời gây ô nhiễm bụi mịn, sinh ra các chất khí nhà kính. Khói rơm rạ có tính chất cay 

nóng, ảnh hưởng đến mắt, người gặp phải có hiện tượng ho, hắt hơi, buồn nôn và ngạt 

thở… Đặc biệt có thể dẫn đến các bệnh liên quan về phổi, ung thư, gây chết người. 

Ngoài ra, hiện tượng mù quang hoá do các chất khí không thoát được lên cao gây cản 

trở tầm nhìn người tham gia giao thông. Trong khi đó, nếu sử dụng rơm rạ để trồng nấm, 

sử dụng enzym biến rơm rạ thành phân bón… đem lại lợi nhuận lớn cho người dân.  

 Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam chỉ đề cập vấn đề đốt ngoài trời (open 

burning) dưới góc độ kỹ thuật – công nghệ. Chưa có nghiên cứu xây dựng một bộ chỉ 

số tổng hợp đánh giá các tác động về kinh tế môi trường do đốt rơm rạ ngoài trời và 

phân tích tâm lý của người dân khi thực hiện hành vi. Bài viết này sẽ làm rõ các nhân tố 

tác động đến ý định giảm thiểu đốt rơm rạ của người dân Thành phố Hà Nội và gợi ý 

chính sách phù hợp tại địa phương.  
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2. CÁC MÔ HÌNH TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG KINH TẾ LƯỢNG 

2.1. Kỹ thuật Delphi 

 Đặc điểm nổi bật của kỹ thuật là phát hiện được sự tương đồng giữa các chuyên 

gia được chọn, đảm bảo được sự thống nhất trong kết quả. Ngoài ra việc sử dụng bảng 

hỏi cho phép xác định kết quả và khoảng cách giữa các chuyên gia, từ đó phân tích 

chúng giữa các lập trường khác nhau. Kỹ thuật này thường được sử dụng để xây dựng 

những bộ chỉ số, chính sách mới tại khu vực nghiên cứu. 

 Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Delphi xây dựng bộ chỉ số đánh giá tổng hợp ý định 

giảm thiểu đốt rơm rạ của người dân ngoại thành Hà Nội.  

 Quá trình điều tra, phân tích Delphi bao gồm 2 vòng. Bảng hỏi thử nghiệm gồm 

các câu hỏi mở trên cơ sở các nghiên cứu đã công bố. Bảng hỏi vòng 1 gửi đến 35 chuyên 

gia tại khu vực nghiên cứu. Các nhóm tiêu chí được lựa chọn bao gồm: Nhóm tiêu chí 

về sức ép; nhóm tiêu chí về thực trạng; nhóm tiêu chí về giải pháp. Bảng hỏi của Delphi 

vòng 2 xây dựng dựa trên kết quả Delphi vòng 1 với nguyên tắc lấy các đáp án được lựa 

chọn nhiều nhất trong vòng 1 với Mean > 3 đo từ 1 – 5 để cho ra kết quả chính xác nhất. 

Bảng câu hỏi vòng 2 cùng với bản tóm tắt kết quả Delphi vòng 1 sẽ được gửi đến các 

chuyên gia đã tham gia ở lần trước.  

 Delphi vòng 2 thu thập điểm số của các chuyên gia để tính toán được các hệ số: 

Điểm trung bình; độ lệch chuẩn; tứ phân vị và đánh giá mức độ đồng thuận. Tỷ lệ số 

người trả lời Delphi vòng 2 phải đạt 70% số người trả lời vòng 1 sẽ đảm bảo kết quả 

chặt chẽ của điều tra. Từ đó, đánh giá độ tin cậy vào mức độ thoả thuận bằng hệ số 

Kendall’s W. Nếu kết quả cho thấy đồng thuận mạnh mẽ trở lên thì cuộc khảo sát sẽ 

dừng ở vòng 2. Nếu không sẽ tiếp tục tiến hành vòng 3, câu hỏi được gửi lại cho các 

chuyên gia một lần nữa, bao gồm cả thông tin về điểm số trung bình từ Delphi vòng 2. 

Các chuyên gia sẽ được hỏi là họ có thể đồng ý với điểm số trung bình hoặc đưa ra một 

điểm số mới của mình. 

2.2. Mô hình hóa cấu trúc (SEM) 

Sau khi sử dụng kỹ thuật Delphi qua 2 vòng, nhóm nghiên cứu áp dụng mô hình 

hoá phương trình cấu trúc (SEM) để tiến hành điều tra diện rộng dựa trên những nhân 

tố đã có. Đây được coi là một kỹ thuật rất linh hoạt khi tiến hành phân tích mối quan hệ 

nhân quả.  Khảo sát được tiến hành tại 3 địa điểm: Huyện Đan Phượng; huyện Hoài 

Đức; huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau đó, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22 và Amos 

Graphic. 

Cuộc khảo sát vòng bảng hỏi SEM phát ra 180 phiếu: 16 hộ không hội đủ điều 

kiện phỏng vấn và 14 người từ chối phỏng vấn. 180 hộ nông dân được phỏng vấn. Tỷ lệ 

trả lời là 83.33%. 

 

Bảng 1. Thông tin về điều tra khảo sát tại khu vực ngoại thành Hà Nội  
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TT Địa phương 

Số 

xã 

khảo 

sát 

Số hộ 

khảo 

sát 

Số 

hộ 

từ 

chối  

Số hộ 

không đủ 

tiêu 

chuẩn 

Số 

phiếu 

thu về 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Huyện Đan Phượng 1 72 5 7 60 83.33 

2 Huyện Hoài Đức 1 50 3 5 42 84 

3 Huyện Quốc Oai 1 58 6 4 48 82.75 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, 2018 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả Delphi vòng 1 

 Nghiên cứu thu được kết quả thống kê của 35 hộ gia đình/người dân. Trong đó:  

- Tiêu chí sức ép: Hầu hết người dân đều cho rằng “Việc đốt rơm rạ dễ dàng, 

thuận tiện, tiết kiệm chi phí”; Các hộ dân đã dần nhận thức được việc đốt rơm rạ gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường không khí và sức khỏe của họ cũng bị ảnh hưởng 

theo. 

- Tiêu chí thực trạng: Mỗi năm thường có từ 2-3 vụ thu hoạch, sau mỗi vụ người 

nông dân đốt rơm rạ ngay tại đồng ruộng; Thời điểm đốt rơm nhiều nhất là tháng 4 hoặc 

tháng 5 âm lịch; Đốt rơm trực tiếp trên ruộng và tro rơm tiếp tục sót lại trên đó, rồi được 

dùng cho ngay vụ kế tiếp. 

- Tiêu chí giải pháp: Rơm rạ được người nông dân sử dụng để che phủ, làm thức 

ăn hay ổ lót cho trâu bò,... Hầu hết những đề xuất giải pháp đều nhận được sự đồng 

thuận của người dân; Người dân chưa sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ hay sản phẩm về 

rơm rạ. 

3.2. Kết quả điều tra vòng 2 Delphi 

Kết quả tính toán Delphi vòng 2 được tính toán thông tin thu được bằng phần 

mềm SPSS 22 thể hiện quả bảng dưới đây: 

 

Bảng 2. Thống kê kết quả phân tích cho từng nhóm tiêu chí và giá trị hệ số 

Kendall’s W 

STT 

Nhóm 

các 

tiêu 

chí  

Các 

tiêu chí  

Số 

chuyên 

gia 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Điểm 

số 

thấp 

nhất 

Điểm 

số 

cao 

nhất 

Tứ phân vị  

25% 50% 75% 

1 
Lý do 

người 
35 6.143 0.143 5 7 5 6 7 
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Nhóm 

lý do 

sức ép 

dân địa 

phương 
đốt rơm 

rạ 

Việc 

đốt rơm 

rạ ảnh 

hưởng 

tới 

35 5.771 0.117 5 7 5 6 6 

2 

Nhóm 

tiêu 

chí về 

thực 

trạng 

Tần 

suất đốt 
35 5.029 0.133 4 6 4 5 6 

Thời 

điểm 

đốt rơm 

rạ nhiều 

nhất 

trong 
năm 

35 5.943 0.147 5 7 5 6 7 

Sự 

phân bố 

không 

gian 

của tàn 

dư rơm 

rạ đốt 

35 6.029 0.139 5 7 5 6 7 

Ảnh 

hưởng 

tới cuộc 

sống 

dân cư 

địa 

phương 

35 5.486 0.086 5 6 5 5 6 

Ảnh 

hưởng 

tới môi 

trường 

đất 

35 4.629 0.083 4 5 4 5 5 

Ảnh 

hưởng 

tới môi 

trường 

35 5.943 0.142 5 7 5 6 7 
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không 

khí 

Ảnh 

hưởng 

tới thực 

vật và 

cây 

trồng 

35 3.714 0.077 3 4 3 4 4 

3 

Nhóm 

tiêu 

chí về 

giải 

pháp 

Sử 

dụng 

khoa 

học kỹ 

thuật 

35 4.457 0.118 3 6 4 4 5 

Lựa 

chọn 

các 

phương 
thức 

sản 

xuất 

xanh 

35 5.486 0.086 5 6 5 5 6 

Biện 

pháp 

của 

chính 

quyền 
địa 

phương 

đưa ra 

35 4.629 0.136 3 6 4 4 5 

Các 

biện 

pháp 

nâng 

cao ý 

thức 

cộng 
đồng 

35 5.543 0.118 4 7 5 5 6 

N = 

35  

Kendall's 

Wa = 

0.527 

Chi-

Square 

= 

221.242 

Df = 

12 

Asymp. 

Sig. = 

0.000 

P < 

0.001 

Mức độ 

đồng thuận: 

Mạnh  

Mức độ tin 

tưởng= cao 

Nguồn: Kết quả phần mềm SPSS 22 
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Nhìn vào bảng ta thấy, giá trị P < 0.001 cho thấy độ tin cậy rất cao. Mức độ tin 

cậy 99%. Hệ số Kendall’s W = 0,509 (thuộc khoảng 0,5 – 0,7) phản ánh mức đồng thuận 

mạnh và mức độ tin tưởng ở mức cao giữa các chuyên gia. Vì vậy, cuộc điều tra Delphi 

dừng lại ở vòng 2 và không cần tiếp tục vòng 3. 

3.3.  Kết quả xác định các tiêu chí ý định giảm thiểu đốt hở của người dân 

 Nhóm các tiêu chí về sức ép 

Nhóm các tiêu chí về sức ép có điểm trung bình cao nhất (5,975). Trong đó bao 

gồm: Lý do người dân địa phương đốt rơm rạ; Đốt rơm rạ ảnh hưởng tới. 

 Nhóm tiêu chí về thực trạng 

Nhóm tiêu chí về thực trạng bao gồm: Tần suất đốt, thời điểm đốt rơm rạ nhiều 

nhất trong năm, sự phân bố không gian của tàn dư rơm rạ đốt, ảnh hưởng đến cuộc sống 

của cư dân địa phương, ảnh hưởng tới môi trường đất, ảnh hưởng tới môi trường không 

khí, ảnh hưởng tới thực vật và cây trồng. 

 Nhóm tiêu chí về giải pháp 

Nhóm tiêu chí về giải pháp bao gồm: Sử dụng khoa học kỹ thuật để giảm thiểu tác 

hại của đốt rơm rạ; Giải pháp của chính quyền địa phương; Lựa chọn các phương thức 

sản xuất xanh; Các biện pháp nâng cao ý thức cộng đồng.  

3.4. Kết quả ứng dụng mô hình SEM phân tích ý định giảm thiểu đốt rơm rạ ngoài 

trời của cư dân 

 Phân tích thống kê mô tả 

Qua quá trình lọc phiếu khảo sát thu được kết quả điều tra, trong đó huyện Đan 

Phượng có 60 phiếu, chiếm 40%; huyện Hoài Đức có 42 phiếu, chiếm 28% và huyện  

Quốc Oai có 48 phiếu, chiếm 32% tổng số phiếu thu thập được..

Bảng 5. Tóm tắt dữ liệu nghiên cứu về biến và nhân tố trong mô hình SEM  

STT 
Ký hiệu 

tên nhân tố 
Nhân tố 

Số biến 

đo lường 

1 PE Nhận thức về tác hại của việc đốt rơm rạ ngoài trời 10 

2 BN Niềm tin của việc đốt rơm rạ ngoài trời 6 

3 PH Thói quen, tập quán sản xuất 3 

4 LA Đánh giá khả năng thực tế của hộ gia đình 8 

5 EN Sự khuyến khích 5 

6 NA Nhận định không thích ứng về việc đốt rơm rạ 4 

7 AI Ý định giảm thiểu đốt hở 10 

Tổng 46 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

 Đo lường độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha.  
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Phép kiểm định phản ánh mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến đo lường 

trong cùng 1 nhân tố. Quá trình kiểm định độ tin cậy của các biến được thực hiện cho 

mỗi nhân tố. Nghiên cứu sẽ đánh giá độ tin cậy lần lượt 7 nhân tố. 

Các nhân tố được giữ lại để làm nhân tố khám phá trong các vòng tiếp theo:, gồm:  

Nhân tố 1: “Nhận thức về tác hại của việc đốt rơm rạ ngoài trời_PE” 

Nhân tố 2: “Niềm tin của việc đốt rơm rạ ngoài trời_BN” 

Nhân tố 3: “Thói quen, tập quán sản xuất_PH”  

Nhân tố 4: “Đánh giá khả năng chấp nhận của hộ gia đình_LA” 

Nhân tố 5: “Sự khuyến khích_EN” 

Nhân tố 6: “Nhận định không thích ứng về việc đốt rơm rạ_NA” 

Nhân tố 7: “Ý định thích ứng_AI” 

 Phân tích nhân tố 

⁃ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Hệ số KMO được tính toán bằng phương pháp trích principal axis factoring, 

phép xoay Promax, đạt 0,789 lớn hơn 0,5 nên phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu 

nghiên cứu. Quá trình loại biến đo lường để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA 

của nghiên cứu được thực hiện qua 9 vòng.  

Quá trình phân tích nhân tố khám phá (EFA) trải qua 9 vòng loại biến:  

Vòng 1: Biến được loại bỏ là LA-2 do có độ chênh lệch hệ số tải trọng nhỏ hơn 

0.45 

Vòng 2: Biến đo lường PE-6 bị loại do có hệ số tải trọng nhỏ hơn 0.45  

Vòng 3: Có 2 biến đo lường bị loại là NA-1, AI-3 có hệ số tải trọng nhỏ hơn 0.45 

Vòng 4: Biến đo lường bị loại là PE-5 do có hệ số tải trọng bằng 0,358 mức độ tin 

cậy và ý nghĩa thực tiễn không cao. 

Vòng 5: Có 2 biến đo lường bị loại là PH-1 PH-2 do hệ số tải trọng có giá trị nhỏ hơn 

0,3 nên không đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng phân tích những bước tiếp theo. 

Vòng 6: Biến đo lường bị loại trong vòng này là PE-7 do có độ chênh lệch tải trọng 

<c0.45 và có hệ số tải trọng lớn nhất nhỏ nhất trong nhóm các giá trị có độ chênh lệch 

<c0.45 

Vòng 7: Có 01 biến đo lường bị loại là AI-5 do hệ số tải trọng lớn nhất nhỏ nhất 

trong nhóm các biến quan sát tải lên 2 nhóm có chênh lệch nhỏ hơn 0.45  

Vòng 8: Có 01 biến đo lường bị loại là PE-10 do có hệ số tải trọng nhỏ hơn 0.45 

(dưới mức ý nghĩa thực tiễn cho phép).  

Vòng 9: Loại biến đo lường là LA – 6 do có hệ số tải trọng nhỏ hơn 0,45  

 Kiểm định tính thích hợp của mô hình phân tích nhân tố khám phá:  

Bảng 6. Kết quả kiểm định KMO and Bartletl’s Test của mô hình EFA 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 785.010 

df 91 
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Sig. .000 

Nguồn: Số liệu phân tích từ phần mềm SPSS20

Thước đo KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0,789 thoả mãn điều kiện: 0,5 ≤ KMO 

≤1. Kết quả: Phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu thực tế.  

Kết quả kiểm định Bartletl's Test có giá trị Sig. = 0,000 < 0,05. Kết quả: Các 

biến đo lường tương quan với nhau trong mỗi nhóm nhân tố. 

Hệ số tải nhân tố Factor loading >= 0,45; nhân tố tạo ra sau khi phân tích nhân 

tố là 6 nhân tố với 22 biến đo lường. Kết quả phân bổ số lượng biến: nhân tố PE, LA, 

NA có 3 biến đo lường, các nhân tố BN, AI có 4 biến đo lường và cuối cùng là biến đo 

lường EN với 1 nhân tố. 6 nhân tố này tiếp tục đi phân tích ở vòng tiếp theo. 

⁃ Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Các chỉ số của mô hình CFA lần đầu đều đạt so với các tiêu chí đánh giá mức độ 

phù hợp của mô hình. Tuy nhiên, giá trị hồi quy của các biến trong mỗi nhân tố nằm 

trong giới hạn từ 0,5-1 (Hair và nnk, 1998), dó đó nghiên cứu cần tiến hành loại bỏ 

những biến đo lường có hệ số hồi quy nhỏ hơn 0,5 và lớn hơn 1.  

 Sự hiệu chỉnh mô hình đảm bảo phù hợp về mặt cơ sở lý thuyết và bao hàm cả ý 

nghĩa về mặt thực tiễn. Các giá trị CMIN/df, NFI, GFI, CFI, AGFI, SRMR, RMSEA, 

PCLOSE của mô hình hiệu chỉnh đều nằm ở mức tốt và ý nghĩa thực tiễn khá cao.  

Thang đo có độ tin cậy tổng hợp là 0,83 và phương sai trích tổng là 80,83%. Các 

trọng số đo đều được chấp nhận. Vì vậy mô hình này phù hợp với dữ liệu thực tế tại khu 

vực điều tra.  

 Kiểm nghiệm mô hình lý thuyết phương trình cấu trúc  



46 
 

 

Hình 1.  Kết quả chạy mô hình SEM 

Nguồn: Kết quả chạy phần mềm AMOS 

 

Sau khi thực hiện điều chỉnh, kết quả cho thấy các chỉ số đánh giá độ phù hợp 

của mô hình lý thuyết đều được cải thiện đáng kể... (χ2/df = 1,672; GFI=0,962; 

TLI=0,990; CFI=0,993; RMSEA = 0,036). Các hệ số hồi quy giữa nhân tố "Ý định giảm 

thiểu việc đốt hở" với các yếu tố tác động là "Sự khuyến khích", "Khả năng thực tế", 

"Niềm tin", "Nhận định không thích ứng", "Nhận thức về tác hại của đốt rơm rạ ngoài 

trời "đều nhỏ hơn 1 và khác 0 một cách có ý nghĩa về mặt thống kê. Các thành phần đo 

lường “Ý định giảm thiểu đốt hở" với các với các nhân tố độc lập đạt được giá trị phân 

biệt (Nguyễn Đình Thọ và nnk, 2003).  

 Mô hình ý định giảm thiểu đốt rơm rạ ngoài trời 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng tới ý định giảm thiểu việc đốt 

rơm rạ tại khu vực ngoại thành Hà Nội lần lượt là: Nhận thức về tác hại (r = 0,25); Sự 

khuyến khích (r = 0,08); Niềm tin (r = 0,07); Khả năng thực tế (r = 0,05); Sự không thích 
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ứng (r = 0,03); Mô hình các nhân tố tác động tới ý định giảm thiểu việc đốt rơm rạ ngoài 

trời được mô tả trong sơ đồ sau:  

 

 

Hình 2. Mô hình nhân tố ảnh hưởng tới Ý định giảm thiểu đốt rơm rạ 

ngoài trời của người dân ngoại thành Hà Nội  

Nguồn: Tác giả nghiên cứu 

 Các yếu tố đều có tác động thuận chiều đến Ý định giảm thiểu đốt rơm rạ. Yếu 

tố Nhận thức về tác hại của đốt rơm rạ và Sự khuyến khích có tác động thúc đẩy rất lớn 

tới ý định. Nhận thức về tác hại của đốt rơm rạ của người dân và Sự khuyến khích càng 

lớn thì ý định giảm thiểu đốt rơm rạ càng cao. Ngoài ra, hoạt động đánh giá hiện trạng 

và khả năng thực hiện thực tế tại địa phương càng cụ thể và chi tiết thì ý định giảm thiểu 

đốt rơm rạ càng được cải thiện. Kết quả từ mô hình cho thấy, khi niềm tin về hoạt động 

đốt rơm ngoài trời lớn sẽ ảnh hưởng tới các giải pháp và ý định giảm thiểu sau này. Về 

sự không thích ứng: Sự thiếu kiến thức thông tin để thay đổi và sự thiếu hụt về nguồn 

lực tài chính cũng ảnh hưởng trực tiếp tới ý định giảm thiểu này. 

 

0,0
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4. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN 

4.1.  Gợi ý chính sách 

  Nâng cao ý thức người dân: Truyền thông trên các phương tiện đại chúng 

về tác hại của đốt ngoài trời; Thành lập các ban tự quản, bảng nội quy làng, xã về cấm 

đốt rơm rạ ngoài trời; Phổ biến cho người dân về các chính sách/quy định pháp luật liên 

quan đến người gây ô nhiễm môi trường; Phổ biến cho người dân về các chính sách/quy 

định pháp luật liên quan đến người gây ô nhiễm môi trường. 

  Chính quyền địa phương: Ban hành các quy định cấm đốt rơm rạ ngoài 

trời; Chính quyền khuyến khích đầu tư, trợ vốn và kết hợp các chính sách quản lý cho 

các dự án sử dụng rơm rạ vào sản xuất 

  Khoa học kỹ thuật: Xử lý rơm, rạ bằng enzym; Sử dụng chế phẩm sinh 

học Trichodema; Xử lý rơm, rạ thành: Ethanol thay thế cho xăng, đầu 

  Sản xuất sạch hơn: Trồng nấm; Xử lý rơm rạ thành phân bón cho đất và 

cây trồng bằng chế phẩm sinh học; Bán cho các doanh nghiệp thu gom rơm rạ. Ngoài 

ra, nhóm nghiên cứu xin đề xuất thêm một vài ứng dụng về rơm rạ đã có hiện nay. 

 Trong lĩnh vực hóa chất: Dùng làm nguyên liệu thô để sản xuất các sản phẩm 

hóa chất; Thủy phân; Lên men vi sinh, … 

 Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: Làm các vật liêu xây dựng: ván ép, 

tấm lợp nhà, giấy, trộn làm phụ gia xi măng, ... 

 Trong lĩnh vực nông nghiệp: Dùng rơm, rạ phủ đất; làm phân ủ; lót ổ cho gia 

súc (trâu, bò, …) và gia cầm; chống sương giá; nuôi giun, … 

4.2. Kết luận 

 Nhóm nghiên cứu xác định có 5 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến ý định giảm 

thiểu việc đốt rơm rạ gồm: Nhận thức về tác hại của việc đốt rơm rạ ngoài trời; Niềm 

tin của việc đốt rơm rạ ngoài trời; Khả năng thực tế của hộ gia đình; Sự không thích 

ứng; Sự khuyến khích. 

 Kết quả mô hình với các chỉ số so sánh có ý nghĩa thực tiễn tương đối cao. 

Kết quả phân tích cho thấy ý định giảm thiểu việc đốt rơm rạ tại khu vực nghiên cứu có 

sự khác nhau giữa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Trong đó, nhân tố “Nhận thức về  

tác hại” có tác động lớn nhất, sau đó đến nhân tố “Sự khuyến khích”, tiếp theo đến nhân 

tố “Niềm tin”, nhân tố “Khả năng thực tế”, và cuối cùng là nhân tố “sự không thích 

ứng”.  

 Nghiên cứu cũng đưa ra một số biện pháp nhằm giảm thiểu việc đốt rơm 

ngoài trời nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững thông qua chính 

sách hộ trợ của chính quyền và đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CẤP TỈNH VIỆT NAM: 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DEA 

Nguyễn Thị Hải Yến , Trần Thị Cẩm Tú, Phan Trung Hiếu 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 

Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Bài nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận của Kumar &Russell (2002) trong phương 

pháp xây dựng đường bao dữ liệu (DEA) đã phân tách tăng trưởng năng suất tổng hợp thành 

3 thành phần: thay đổi công nghệ chung (technological change – TC), bắt kịp công nghệ 

(technological catch-up hay technical efficiency change –TEC) và tăng trưởng vốn (capital-

deeping - KD). Việc phân tách này đã đánh giá tình hình tăng trưởng cũng như sử dụng nguồn 

lực của 63 tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2010-2015 một cách hệ thống và tương đối toàn 

diện, từ đó phát hiện ra một số vấn đề trong tăng trưởng của các tỉnh và cả nước dẫn đến 

chưa bền vững. Hơn nữa nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan thuận chiều giữa tăng 

trưởng vốn và tăng trưởng tổng sản phẩm, đó nguyên nhân dẫn đến bất bình  đẳng giữa các 

tỉnh. Nhóm cũng đã đưa ra một số hàm ý chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam cũng 

như các tỉnh thành, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát triển bền vững.  

Từ khóa: Hiệu quả nguồn lực, phương pháp DEA, tăng trưởng kinh tế, thay đổi  công nghệ, 

hiệu quả công nghệ, tăng trưởng vốn, phát triển bền vững . 

 

 

1. GIỚI THIỆU  

 Năm 2008, Việt Nam đạt ngưỡng thu nhập trung bình thấp (1.052 USD/năm), thoát 

khỏi nhóm các nước kém phát triển. Trong giai đoạn 2008 – 2014, tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam đạt mức bình quân 5,5 - 6%/năm, theo lời cảnh báo của một số chuyên gia kinh tế, hiện 

nay nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề “bẫy thu nhập trung bình” (Nguyễn 

Văn Lâm & Ngô Văn Hải, 2015). Bẫy thu nhập trung bình là một thuật ngữ dùng để chỉ các 

quốc gia sau khi có mức thu nhập trung bình mà không tiếp tục tăng trưởng để trở thành nước 

phát triển (Gill & Kharas 2007; Spence 2011).  

 

                                                 
  Tác giả liên hệ: SĐT: 84 981 485 826 

Email: nguyenhaiyen98vn@gmail.com 
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Theo báo cáo năng suất lao động Việt Nam (2016), trình độ tổ chức, quản lý và hiệu 

quả sử dụng các nguồn lực của Việt Nam còn nhiều bất cập trong khi tăng trưởng chủ yếu dựa 

vào đóng góp từ tăng vốn và lao động, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 

còn thấp. Bên cạnh đó, tăng trưởng năng suất tại Việt Nam gặp một số rào cản như chính sách 
tăng lương tối thiểu nhanh chóng; quy mô nền kinh tế nhỏ với xuất phát điểm thấp; tỷ trọng 

lao động nông nghiệp cao cùng tốc độ chuyển dịch kinh tế chậm; cơ cấu lao động khu vực phi 

chính thức còn cao; máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất còn hạn chế; chất lượng lao động, 

cơ cấu nhân lực và hiệu quả đào tạo thấp (VEPR, 2017); (Viện năng suất Việt Nam, 2016); 

(Đặng Hoàng Thống, 2011). Chính vì vậy, phát triển bền vững và tránh khỏi bẫy thu nhập 

trung bình là một trong những điều đáng quan tâm của nước ta hiện nay. Hơn nữa, với hầu 

hết các nước, tăng trưởng kinh tế luôn là điều kiện tiên quyết để cải thiện đời sống người dân, 

giảm thất nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức độ bình 

đẳng giới và các mục tiêu vĩ mô khác. 

 

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay Việt Nam đang ngày càng phải đối mặt với nhiều 

vấn đề. Thứ nhất, quá trình hội nhập toàn cầu đòi hỏi Việt Nam cần chuyển dịch theo hướng 

kinh tế thị trường. Theo đó, tầm quan trọng của kinh tế nhà nước dần bị thay thế bằng các 

doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Thứ hai, khi mà các nguồn lực cung cấp 

cho quá trình sản xuất trong nền kinh tế dần trở nên khan hiếm hơn, vấn đề cạnh tranh ngày 
càng gay gắt và việc sử dụng tài nguyên trong nền kinh tế một cách có hiệu quả và bền vững 

là điều kiện tiên quyết. Thứ ba, nền kinh tế nước ta không thể chỉ còn phụ thuộc vào việc tích 

lũy các yếu tố đầu vào (lao động, vốn, đất đai) vì nguồn tài nguyên là có hạn với mỗi quốc 

gia.  Thứ tư, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội 

và thách thức về thị trường cạnh tranh, chuỗi giá trị toàn cầu, chảy máu chất xám,... (Thu 

Hoài, 2014). Thứ năm, sự phát triển của khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0 

với nền tảng là Internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo khiến lợi thế về nguồn nhân lực giá 

rẻ có nguy cơ bị đe dọa, nếu không nắm bắt tình hình phát triển đất nước và xu hướng phát 

triển trong tương lai thì Việt Nam rất có khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình.  

 

Mặc dù diễn biến kinh tế – xã hội ngày càng phức tạp nhưng các chỉ số đo lường lại 

tồn tại nhiều hạn chế. Công cụ đo lường tăng trưởng và phát triển kinh tế phổ biến hiện nay, 

bao gồm: Tổng sản phẩm quốc dân –(GNP -Gross National Product); Tổng sản phẩm quốc 

nội –(GDP- Gross Domestic Product). Các hạn chế của những chỉ số này đã được thảo luận: 
không tính đến giá trị lao động phi chính thức (nội trợ), khó khăn trong việc đo lường lao 

động bán thời gian (lao động mùa vụ), chưa đo lường được giá trị môi trường và giá trị về mặt 

xã hội, (Arthur Lewis, 1955). Ngoài ra, một vấn đề rất lớn của cách tính GDP và GNP là chỉ 

xem xét số lượng sản phẩm đầu ra mà không tính đến số lượng đầu vào sử dụng, chính vì thế 

quá trình đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực rất hạn chế. Chính vì vậy, cần thiết phải có 

một chỉ số và phương pháp đo lường một cách có hệ thống về tình hình sử dụng nguồn lực tại 

Việt Nam. Việc đánh giá một cách hệ thống các nhân tố đầu vào trong quá trình sản xuất, đặc 

biệt là đưa ra các chỉ số liên quan đến công nghệ cho phép đánh giá chi tiết và chính xác  hơn 

về tình hình sử dụng nguồn lực của đất nước. Từ đó đưa ra được các đề xuất và hướng đi đúng 

đắn cho quá trình quản lí trong giai đoạn hiện nay. 



52 

 

 

2. TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

Về phương pháp, Phân tích bao bọc dữ liệu (DEA) là một tiến bộ trong đánh giá hiệu 

quả. Trong số một số gói phần mềm đã được sử dụng để giải quyết DEA, R cho phép tối ưu 

hóa, tính toán thống kê và mô tả (Peter Bogetoft và Lars Otto (2011), sẽ được sử dụng trong 

nghiên cứu này. Năm 2002 dụng phương pháp DEA đã được sử dụng để nghiên cứu sự phát 

triển của phân phối năng suất lao động xuyên quốc gia thông qua phân tách tăng trưởng năng 

suất lao động thành các thành phần: (1) thay đổi công nghệ (chuyển dịch đường giới hạn công 

nghệ), (2) bắt kịp công nghệ (di chuyển tới hoặc ra khỏi đường giới hạn) và (3) tích lũy vốn 
(di chuyển dọc đường giới hạn) (Kumar & Russell, 2002). 

Dựa trên lý thuyết của Russell (2002) trong việc sử dụng DEA, đã có một số nghiên 

cứu đánh giá năng suất lao động về mặt phân tách ba bên. Andrea Filippetti, & Antonio 

Peyrache (2013) và Andrea Filippetti, & Antonio Peyrach. (2015) đã đánh giá năng suất lao 

động ở châu Âu và Trung Quốc bằng cách phân tách năng suất lao động thành ba yếu tố bao 

gồm (1) Thay đổi công nghệ (TC), (2) Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (TEC), (3) Tăng cường vốn 

(KD) . Đặc biệt, tập trung nhiều hơn vào TEC. Julián và Geoffrey (2017) đã đánh giá mô hình 

năng suất của Tây Âu bằng cách sử dụng phương pháp của Russell (2002) trong việc phân 

tách tăng trưởng năng suất lao động thành ba yếu tố (TC, TEC, KD). 

Ngoài ra, O’Donnell, C. J. (2010) đã sử dụng phương pháp DEA để phân tách tổng 

yếu tố sản xuất (TFP) thành chỉ số thành phần và cung cấp một khung lý thuyết quan trọng để 

đánh giá hiệu quả của các yếu tố sản xuất trong ngành nông nghiệp. O hèDonnell, C. J. (2014) 

đã sử dụng ước lượng kinh tế lượng của các hàm khoảng cách và các biện pháp liên quan đến 

thay đổi năng suất và hiệu quả. 
Về năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của Việt Nam, có một số nghiên cứu về vấn đề 

này. Kenichi Ohno (2008) đã kiểm tra quá trình chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam trong 

15 năm qua và đưa ra các chỉ dẫn cho Việt Nam để tránh bẫy thu nhập trung bình. WJungsoo 

Park (2012) đã phân tích các mô hình tăng trưởng trong quá khứ của 12 nền kinh tế châu Á 

dựa trên tính toán tăng trưởng TFP và đưa ra các dự báo dài hạn về sự gia tăng trong đó cung 

cấp tổng quan về Việt Nam TFP và các nước châu Á khác. Bên cạnh đó, Viện Năng suất Quốc 

gia Việt Nam (2015) đã đánh giá năng suất của Việt Nam so với các nước châu Á khác sử 

dụng hàm sản xuất Cobb-douglas và đề xuất các giải pháp để tăng tổng năng suất quốc gia. 

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu kinh tế vi mô đã tính toán TFP trong sản xuất, doanh 

nghiệp và tỉnh của Việt Nam. Theo Hương Quỳnh Nguyễn (2017), tốc độ tăng trưởng TFP 

của doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng giảm mặc dù có nhiều lợi thế. Việt Lê, Xuân 

Bình, Sơn Nghiêm (2018) xác định rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tăng sản lượng 

hiện tại lên 8% bằng cách sử dụng cùng một lượng đầu vào. Hơn nữa, tài liệu chỉ ra rằng hầu 

hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam sử dụng công nghệ tương đối thấp, bằng chứng 

là lợi nhuận cao từ lao động và nguyên liệu thô hơn từ vốn, các công ty hoạt động tại các 
thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được cho là hiệu quả hơn và trong 

công nghệ tốt hơn. Đặng Hoàng Thông và Võ Thanh Danh (2011) đã phân tích tác động của 

vốn, lao động và năng suất lao động đến sự tăng trưởng của thành phố Cần Thơ dựa trên 

phương pháp Cobb-Douglas. Phan Nguyễn Khánh Long (2012) nhận thấy rằng vốn là đầu 

vào chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Huế, nhưng năng suất và hiệu quả của nó rất thấp, 

cần phải cải thiện. 
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3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phương pháp nghiên cứu 

Một trong những nền tảng quan trọng để hiểu được khung lý thuyết của Kumar và 
Russell (2002) là phương pháp DEA. Trong đó, DEA là phương pháp phi tham số 

(nonparametric) và sử dụng biến số xác định (deterministic) trong hệ thống phân loại của 

phương pháp đo điểm chuẩn (benchmarking) nhằm đánh giá một cách có hệ thống chuỗi các 

dữ liệu tương đồng căn cứ trên một số tiêu chí xác định (Peter Bogetoft, 2011). 

Cách tiếp cận của Russell (2002) trong phương pháp DEA đã phân tách tăng trưởng 

năng suất lao động thành 3 thành phần: thay đổi công nghệ chung (technology change - TC), 

Công nghệ bắt kịp (technology catch-up) hay Hiệu quả công nghệ (Technology efficiency 

change –TE) và tăng trưởng vốn (capital-deeping -KD). Trong đó, các tỉnh với quy mô kinh 

tế lớn có tốc độ thay đổi công nghệ chung nhanh chóng hơn, trong khi phần lớn các tỉnh tăng 

trưởng năng suất chủ yếu dựa vào tăng trưởng vốn. Bắt kịp công nghệ là một trong những yếu 

tố quan trọng mà các tỉnh thành cần cải thiện nhưng đa phần chưa tận dụng hết tiềm năng trong 

nâng cao thành tố này. 
Minh họa – công thức 

Đường bao năng suất lao động thời kì t với giới hạn công nghệ Tb. Đường bao năng 

suất lao động thời kì t với giới hạn công nghệ Tc .Trong đó: k = K/L (trục hoành) và y = Y/L 
(trục tung)/ ec, eb : Hiệu quả đo lường thông qua phương pháp bao dữ liệu (DEA).Tiềm năng 

NSLĐ tối đa tại điểm F (giai đoạn t+1,công nghệ c) là 𝑦c(𝑘c) = 𝑦c/𝑒c. (Tiềm năng sản phẩm 

với khối lượng đầu ra tương ứng kc và sử dụng công nghệ trước Tc ): ( ) b
b b

b

y
y k

k
  

( )

( )

c c c c

b b b b

y e y k

y e y k





     (1)  

Nhân cả tử và mẫu cho 𝑦b(𝑘c), tiềm năng sản phẩm với khối lượng đầu ra tương ứng 𝑘c và sử 

dụng công nghệ giai đoạn trước 𝑇b, ta được: 
 

( ) ( )

( ) ( )

c c c c b c

b b b c b b

y e y k y k

y e y k y k
   (2) 
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Hình 2.1 Minh họa về các thành phần phân tách từ năng suất lao động  

Nguồn: Kumar & Russell (2002) 

 

 

Nhân cả tử và mẫu của (1) với yc(kb) ta được: 

( ) ( )

( ) ( )

c c c b b c

b b b b b b

y e y k y k

y e y k y k
   (3) 

Tính trung bình nhân từ (2), (3) ta được: 
1 1

2 2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

c c c c c b b c c b

b b b c b b b b c b

y e y k y k y k y k

y e y k y k y k y k
     

Công thức trên là công thức tăng trưởng năng suất lao động: 

c

b

y

y
= TEC×TC×KD 

Trong đó,  

TEC = c

b

e

e
    : Chênh lệch hiệu quả bắt kịp công nghệ (%) 

TC = 

1

2
( ) ( )

( )
( ) ( )

c c c b

b c b b

y k y k

y k y k
   : Chênh lệch công nghệ chung (%) 

KD = 

1

2
( ) ( )

( )
( ) ( )

b c c b

b b c b

y k y k

y k y k
   : Tăng trưởng vốn hoặc tích lũy vốn (%) 

 

Sự thay đổi công nghệ chung (TC - Technical change) giữa 2 thời kì b và c: Là sự 

dịch chuyển đường bao giữa 2 thời kì – sự thay đổi từ C đến D.  

Đường dịch chuyển lên trên và sang trái thể hiện công nghệ chung càng được nâng 

cao và hiệu quả. Kết quả phân tích cho thấy có sự thay đổi đáng kể về công nghệ giữa các 
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tỉnh qua các năm.Tuy nhiên, thay đổi công nghệ chung cũng là nhân tố tạo sự chênh lệch ngày 

càng lớn của các tỉnh về năng suất lao động và mức sống. 

Sự thay đổi hiệu quả công nghệ (TEC - Technological catch-up hay technical 

efficiency change): Sự thay đổi khoảng cách giữa các điểm so với đường bao hiệu quả: Sự di 
chuyển từ A đến B và từ F đến D. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng thể hiện khả năng nắm 

bắt công nghệ hiện hành giữa các tỉnh. Khả năng bắt kịp công nghệ được thể hiện trên hình 

chính là khoảng cách các điểm so với đường bao chung tại công nghệ của năm hiện hành. Các 

tỉnh thành có khoảng cách với đường bao càng lớn tức càng sử dụng không hiệu quả nguồn 

lực. 

Sự thay đổi vốn đầu vào (KD) là sự dịch chuyển ngang theo đường bao: sự dịch 

chuyển từ B đến C hoặc E đến D. Đây là sự thay đổi trong tích lũy vốn của các tỉnh/ thành, 

được coi là nền tảng chính cho nhóm nước đang phát triển. 

 
3.2 Dữ liệu nghiên cứu 

Nguyên tắc cơ bản của phương pháp DEA là: thể hiện quan hệ đầu vào và 1 đầu ra 

tương ứng đến một quá trình gồm nhiều đầu vào và nhiều đầu ra. 

Trong phạm vi nghiên cứu, yếu tố đầu vào (input) nhằm bao gồm các nguồn tài 

nguyên chính phục vụ cho quá trình tăng trưởng và phát triển là: lao động và vốn. Yếu tố đầu 
ra (output) là tổng sản phẩm quốc nội của từng tỉnh thành trong giai đoạn 2011-2015 (GRDP). 

Để đánh giá yếu tố lao động, nhóm nghiên cứu sử dụng biến số lao động có việc 

chính thức trên 15 tuổi. Một trong những vấn đề trong sử dụng số liệu thống kê này có thể 

thảo luận: (1) Tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia đang phát triển nói chung có lực lượng 

lao động làm việc trong điều kiện bán thất nghiệp (làm nông) hoặc tự làm việc (làm nội trợ) 

ở mức cao nên số liệu sử dụng có thể không phản ánh đầy đủ lực lượng lao động các tỉnh. (2) 

Còn một số nhóm lao động sử dụng trẻ dưới 15 tuổi với nhiều hình thức khác nhau. (3) Số 

liệu tại tổng cục cũng có một số hạn chế trong thống kê. Tuy nhiên, lao động có việc chính 

thức trên 15 tuổi được coi là số liệu tốt nhất có thể đại diện cho biến lao động tại Việt Nam 

tính đến nay. 

Đại diện cho yếu tố vốn (captital) trong nền kinh tế.Nhóm nghiên cứu sử dụng 

tổng vốn đầu tư của các tỉnh thành. Mặc dù đây được xem là biến đại diện tốt nhất nhưng 

vẫn có một số vấn đề liên quan chủ yếu đến cách quan niệm vốn (capital) trong mô hình 

solow với thống kê vốn đầu tư các tỉnh (investment). OECD (2009) đã đưa ra cách tính về 

vốn (capital) bao gồm nhiều yếu tố được thống kê như dòng tiền (flow) và vốn cố định 
(stock).Hầu hết, các thống kê về vốn tại Việt Nam chỉ xoay quanh dòng chạy vốn (capital 

flow).Đây cũng là điểm cần cải thiện về mặt tính toán thống kê trong những nghiên cứu 

sau này. 

Đối với các biến đầu ra, nghiên cứu sử dụng biến số đại diện là tổng sản lượng 

cấp tỉnh (GRDP).GDP là một trong những chỉ số phổ biến được sử dụng để đánh giá trong 

hầu hết các nghiên cứu DEA ở quy mô lớn.Tại đây, nghiên cứu quy chuẩn số liệu về năm 

2010 để dễ dàng so sánh và đánh giá.Nguồn dữ liệu các biến số được trình bày tổng quan 

tại bảng 1 và 2: 

 

 

 

 

 



56 

 

Bảng 1. Nguồn dữ liệu sử dụng 

Biến Dữ liệu Nguồn 

   

 Lao động chính thức trên 15 tuổi 

Niêm giám thống kê 2015  

giai đoạn 2011-2015. 

Đầu vào 

 

  

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 63  

 2015 tỉnh 2011-2015 

   

Đầu ra 

Tổng sản phẩm từng tỉnh thành 

Niên giám thống kê 2015 

(GRDP) giai đoạn 2011-2015   

   

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 

Kết quả nghiên cứu được trình bày trên 2 phần chính: (1) Đánh giá tổng thể hiệu quả sử 

dụng nguồn lực và tăng trưởng tổng sản phẩm 63 tỉnh/thành tại Việt Nam giai đoạn 2010-
2015; (2) Đánh giá Đánh giá được hiệu quả từng thành tố cấu thành năng suất hiệu quả 

tổng hợp của 63 tỉnh/thành tại Việt Nam trong suốt giai đoạn 2010-2015 

 
4.1 Đánh giá về tốc độ tăng trưởng qua đường bao dữ liệu 
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Chú thích: Đường bao dữ liệu trên hình vẽ thể hiện tập công nghệ trong giai đoạn 2010 

(T) (đường màu xanh) và  2015 (T*) (đường màu đỏ). Tập công nghệ được hiệu là bao hàm 

tất cả các công nghệ hiện hành nhằm mục đích chuyển đổi đầu vào thành đầu ra sản phẩ m. 

Trong đó, tập công nghệ mỗi năm được xây dựng trên 2 giả định: VRS - hiệu suất thay đổi 

theo quy mô và CRS – hiệu suất không thay đổi theo quy mô. 

Dựa trên hình vẽ, các điểm trên đường bao hiện tại cho các tỉnh có hiệu quả tài nguyê n 

cao dựa trên tiêu chí TFP = tổng sản lượng / tổng đầu vào. TP. Thành phố Hồ Chí Minh, 

Vũng Tàu và Hà Nội có hiệu quả sử dụng tài nguyên cao hơn các tỉnh khác. 

Điểm biểu diễn hiệu quả của các tỉnh đang có xu hướng giãn cách hơn (các điểm biểu diễn 

của năm 2015 xa nhau hơn so với năm 2010), biểu hiện sự giãn cách về hiệu quả sử dụng 

nguồn lực giữa các tỉnh ngày càng mở rộng. Điều này có thể là hệ quả của: (1) sự cạnh tranh 

không lành mạnh giữa các tỉnh hoặc (2) xu hướng chung của sự phát triển. Trong đó, đây là 

giai đoạn tích lũy của các tỉnh/thành. Do dó, sự giãn cách là không thể tránh khỏi.  

 

Với giả định CRS, không có sự thay đổi nhiều trong hiệu quả tăng trưởng (hai đường biểu 

diễn của 2010 và 2015 gần như song song), thể hiện tiềm năng phát triển của Việt Nam không 

có nhiều sự thay đổi. Bên cạnh đó, với giả định VRS, nhìn chung, đã có sự cải thiện về hiệu 

quả tài nguyên của các tỉnh / thành phố của đương bao hiệu quả trong năm 2015 so với năm 

2010. 
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4.2 Đánh giá tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm các năm và các vùng kinh tế 

  

Hình: Tăng trưởng tổng sản phẩm kinh tế giai đoạn 2010-2015 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán trên R 

 

Chú thích: Biểu đồ hộp - Boxplot được tạo bởi 5 yếu tố, trong đó: 

(1) Một trục ngang thể hiện giá trị trung bình của dữ liệu  

(2) Cạnh hình hộp chữ nhật bên trên trục giá trị là biểu thị giá trị 75% cao nhất của dữ 

liệu và cạnh phải là tứ phân vị thứ ba (Q3). 

(3) Cạnh hình hộp chữ nhật bên dưới trục giá trị là biểu thị giá trị 25% thấp nhất của dữ 

liệu. 

(4) Đường ngang bên trên: Giá trị lớn nhất của dữ liệu. 

(5) Đường ngang bên dưới: Giá trị nhỏ nhất của dữ liệu. 

Các điểm bên ngoài đường ngang bên trên: Outlier không được xét đến trong phạm vi bài 

nghiên cứu này. 

- Sự gia tăng chiều dài của các hộp thể hiện sự giãn cách của các tỉnh về tăng trưởng 

kinh tế ngày càng lớn. Mà hệ quả của sự giãn cách này có thể dẫn tới sự bất bình đẳng về tăng 

trưởng, phân phối thu nhập và các vấn đề xã hội.  
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Hình 3.4 Tăng trưởng tổng sản phẩm kinh tế theo 7 vùng kinh tế 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán trên phần mềm R 

 

Chú thích: Kết quả được tính trung bình trong giai đoạn 2010-2015. Số thứ tự các vùng bao 

gồm: 1 -Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. 2 -Vùng Đồng bằng sông Hồng. 3 - Vùng Bắc 

Trung Bộ. 4 - Vùng Duyên hải Nam Trung bộ . 5 - Vùng Tây Nguyên. 6 - Vùng Đông Nam Bộ. 

7 - Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Đồng Bằng Sông Hồng (2) và Đông Nam Bộ (6) có kết quả tốt nhất, trong đó vùng 

Đông Nam Bộ có quy mô kinh tế tương đối giãn cách giữa các tỉnh/thành. Trung du và miền 

núi Bắc Bộ (1) có tổng sản phẩm GRDP thấp nhất là thấp nhất. Kết quả phản ánh đúng với 

thực tế rằng, đây là vùng có điạ hình hiểm trở chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Vùng số 3 

(Bắc Trung Bộ) và vùng số 6 (Đông Nam Bộ) có sự giãn cách lớn trong tăng trưởng giữa các 

tỉnh 

Từ trên, ta có thể thấy hiệu quả năng suất lao động của các vùng ở Việt Nam có sự 

chênh lệch lớn. Điều này đòi hỏi nước ta cần có các chính sách hướng tới tăng trưởng đồng 

đều, bền vững. 

4.3  Đánh giá hiệu quả kinh tế thông qua việc phân tách các thành phần kinh tế 

Kết quả tính toán được trình bày chi tiết tại bản dưới. Trong đó, số liệu được tính 

trung bình giai đoạn 2010-2015. Phương pháp và ý nghĩa của các chỉ số được trình bày tại 

phần phương pháp.  
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Bảng 3.3 Đánh giá về tăng trưởng tổng sản phẩm và phân tách thành các phần kinh tế 

qua số liệu thực tế. 

 

STT Tỉnh/Thành Bình quân tăng 

 trưởng GRDP  

(%/năm) 

Phân tách các thành phần kinh tế 

TEC 

(%/năm) 

KD 

(%/năm) 

TC 

(%/năm) 

1  Hà Nội 7.82 -1.20 6.20 2.59 

2  Vĩnh Phúc 5.19 0.22 2.22 2.42 

3  Bắc Ninh 11.24 -2.17 9.07 4.11 

4  Quảng Ninh 5.47 -0.35 3.12 2.43 

5  Hải Dương 5.94 1.78 1.09 2.58 

6  Hải Phòng 8.11 0.94 3.29 3.06 

7  Hưng Yên 5.60 0.04 2.56 2.64 

8  Thái Bình 4.96 1.21 1.14 2.27 

9  Hà Nam 7.17 0.07 2.77 3.78 

10  Nam Định 3.92 -0.84 2.86 1.84 

11  Ninh Bình 3.86 0.60 1.25 1.81 

12  Hà Giang 5.64 0.27 1.99 3.00 

13  Cao Bằng 5.17 0.50 1.60 2.74 

14  Bắc Kạn 6.70 0.00 2.27 3.97 

15  Tuyên Quang 5.41 0.79 1.45 2.79 
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16  Lào Cai 6.59 -1.13 3.97 3.51 

17  Yên Bái 5.65 0.51 1.79 2.96 

18  Thái Nguyên 10.81 -2.50 8.14 5.02 

19  Lạng Sơn 6.06 0.81 1.68 3.11 

20  Bắc Giang 6.29 -0.39 3.34 2.97 

21  Phú Thọ 5.05 1.60 0.70 2.42 

22  Điện Biên 6.03 0.02 2.27 3.36 

23  Lai Châu  5.84 0.35 1.89 .20 

24  Sơn La 7.90 1.10 2.02 4.01 

25  Hòa Bình 5.12 0.94 1.26 2.57 

26  Thanh Hóa 5.18 -0.54 3.25 2.26 

27  Nghệ An 4.63 -0.34 2.67 2.10 

28  Hà Tĩnh 11.56 -3.89 10.67 5.54 

29  Quảng Bình 7.11 0.88 1.85 3.77 

30  Quảng Trị 5.55 0.14 2.16 2.91 

31  Huế 7.29 0.59 2.49 3.58 

32  Đà Nẵng 6.13 -1.02 4.11 2.84 

33  Quảng Nam 10.27 1.64 2.78 4.56 

34  Quảng Ngãi 6.90 1.62 1.47 3.19 

35  Bình Định 4.81 -0.12 2.45 2.23 
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36  Phú Yên 7.22 -0.03 3.01 3.70 

37  Khánh Hòa 3.69 -0.46 2.32 1.73 

38  Ninh Thuận 5.71 0.32 1.99 3.02 

39  Bình Thuận 5.56 0.61 1.94 2.62 

40  Kon Tum 6.52 0.19 2.22 3.65 

41  Gia Lai 5.98 1.04 1.70 2.77 

42  Đăk Lăk 4.03 -0.20 2.17 1.89 

43  Đắk Lăk 10.53 -0.68 4.44 5.87 

44  Lâm Đồng 6.21 0.58 2.39 2.75 

45  Bình Phước 5.09 -0.14 2.58 2.38 

46  Tây Ninh 7.19 0.80 2.63 3.10 

47  Bình Dương 7.69 -1.46 6.23 2.76 

48  Đồng Nai 10.27 2.38 3.14 3.38 

49  Vũng Tàu 2.78 0.00 1.00 1.69 

50  Hồ Chí Minh 9.13 0.00 4.49 3.79 

51  LongAn 6.82 0.36 3.03 2.88 

52  Tiền Giang 5.36 -0.25 2.96 2.37 

53  Bến Tre 3.90 0.25 1.63 1.83 

54  Trà Vinh 5.81 -1.16 4.03 2.80 

55  Vĩnh Long 4.54 0.72 1.39 2.14 
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56  Đồng Tháp 4.79 1.04 1.24 2.19 

57  An Giang 3.90 2.22 -0.31 1.85 

58  Kiên Giang 8.28 1.43 2.90 3.05 

59  Cần Thơ 10.29 1.25 3.91 3.85 

60  Hậu Giang 4.03 -0.43 2.43 1.90 

61  Sóc Trăng 4.72 1.27 0.95 2.19 

62  Bạc Liêu 4.57 0.75 1.36 2.18 

63  Cà Mau 11.87 3.88 0.95 5.48 

  7.82 -1.20 6.20 2.59 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp 

Đối với tăng trưởng sản lượng địa phương GRDP, nhìn chung so với 2010 thì đến 

2015 đa số các tỉnh đều có sự tăng trưởng trong GRDP tương đối cao, trung bình 6,4%/năm 

trên cả nước. việc tăng trưởng chỉ một trong ba yếu tố (TC, TEC, KD) mà không phát triển 

các yếu tố còn lại thì tốc độ tăng trưởng sản phẩm của tỉnh/ thành đó cũng không thể cao 

được. Kết quả cho thấy: chính các tỉnh có mức tăng trưởng vốn cao này là những tỉnh có tăng 

trưởng công nghệ chung (%TC/năm) cao so với cả nước (>4%/năm) nhưng lại có sự sự sụt 

giảm trong tăng trưởng hiệu quả công nghệ TEC (tốc độ tăng trưởng âm). Điều này có thể 

giải thích bởi hai nguyên nhân: Thứ nhất là sự đầu tư FDI từ các quốc gia khác đã góp phần 

làm tăng trưởng công nghệ chung của các tỉnh nhưng hiệu quả công nghệ  chỉ đạt đến một 

ngưỡng rồi không có sự tăng trưởng về hiệu quả hay bắt kịp công nghệ. Có thể các công ty 

FDI này đang tận dụng lợi thế về nguồn nhân công nhiều và giá rẻ tại các tỉnh mà chưa chú 

trọng phát triển công nghệ. Thứ hai là trình độ tiếp thu công nghệ mới của các tỉnh nước ta 

chưa tốt. 

Việc phân tích các thành tố đã cho ta cái nhìn toàn diện và chi tiết về tình hình và xu 

hướng phát triển của các tỉnh. Ta có thể rút ra kết luận rằng sự phát triển kinh tế bền vững 

phải đảm bảo sự kết hợp của yếu tố vốn và công nghệ. Nếu không có sự kết hợp này thì sự 
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phát triển sẽ không có sự tăng trưởng cao hoặc có tăng trưởng nhưng không thể bên vững về 

lâu dài. Nhiều tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng vốn cao nhưng tăng trưởng công nghệ chung 

và hiệu quả công nghệ lại thấp, đó là biểu hiện của việc sử dụng nguồn lực vốn chưa hiệu quả 

và cần tập trung hơn về phát triển công nghệ 

4. THẢO LUẬN 

Qua việc phân tích biểu đồ và số liệu bằng phương pháp phân tách các thành phần 

kinh tế, ta có thể rút ra kết luận rằng hiện nay việc sử dụng nguồn lực của Việt Nam chưa có 
hướng hiệu quả, từ đó dẫn đến một số vấn đề đang diễn ra hoặc có khả năng sẽ xảy ra trong 

tương lai.  

Thứ nhất, việc tăng trưởng kinh tế nước ta còn phụ thuộc vào vốn là chính. Tỉnh càng 

giàu, càng có mức GRDP cao lại sử dụng tăng trưởng vốn càng cao. Điều này trong thời gian 

ngắn sẽ dẫn đến sự phân kì trong tốc độ phát triển của các tỉnh, gây ra bất bình đẳng không 

chỉ về kinh tế mà còn về các vấn đề xã hội. Trong thời gian dài, việc tiếp tục tăng trưởng về 

vốn không phải là hướng phát triển mang tính bền vững. Tăng trưởng bền vững phải có sự kết 

hợp cả nhân tố vốn và công nghệ (bao gồm cả tăng trưởng công nghệ chung và tăng trưởng 

công nghệ bắt kịp). Nếu chỉ dựa vào vốn mà không chú trọng đến công nghệ thì việc sử dụng 

nguồn vốn đang bị lãng phí và việc tăng trưởng chỉ đạt đến một mức độ nào đó rồi khó để tiếp 

tục phát triển nếu không đẩy mạnh yếu tố tăng trưởng.  

Thứ hai, đối với nhân tố công nghệ, sau khi phân tách thành tăng trưởng công nghệ 

chung và công nghệ bắt kịp ta thấy có một số vấn đề. Trước hết, các tỉnh có quy mô kinh tế 

còn nhỏ thì có khả năng tăng trưởng công nghệ chung nhanh, trong khi đó các tỉnh có quy mô 

kinh tế lớn hơn, công nghệ sớm phát triển hơn thì lại có tốc độ tăng trưởng công nghệ chung 
thấp hơn 

Qua các vấn đề trên ta có thể kết luận rằng hiện nay là mặc dù nước ta chưa nguy cơ 

rơi vào bẫy thu nhập trung bình nhưng với những vấn đề đang diễn ra hiện nay, có thể thấy 

việc phát triển kinh tế của nước ta không có hướng bền vững, và vì vậy có khả năng mắc bẫy 

thu nhập trung bình, nền kinh tế không thể tiếp tục tăng trưởng bền vững. Việc tăng trưởng 

kinh tế không bền vững về lâu dài sẽ gây ra tình trạng trì trệ về kinh tế, bất bình đẳng về kinh 

tế và xã hội, ảnh hưởng đến tất cả các vấn đề bao gồm chính trị, xã hội,… 

Vì vậy nền kinh tế cần có định hướng đúng đắn với các chính sách, hướng đi phù 

hợp với điều kiện và giải quyết được các vấn đề đang diễn ra hiện nay. Chính phủ cần quán 

triệt các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế. Cụ thể hơn, đó là việc đặt ra các mục tiêu rõ 

ràng, cụ thể cùng với định hướng phù hợp đối với việc phát triển kinh tế đất nước. Trong đó 

cần tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế bền vững với định hướng tăng trưởng cân đối yếu 

tố vốn và công nghệ, trong đó coi khoa học công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển 

bền vững. Đối với vốn, vấn đề hiện nay là đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả. Cần có chính sách 

và các cơ quan, các doanh nghiệp cần quán triệt đảm bảo rằng việc sử dụng vốn của các địa 
phương là hiệu quả, việc trợ cấp vốn cho phát triển kinh tế là bình đẳng đảm bảo sự phát triển 

của tất cả các tỉnh, hạn chế bất bình đẳng về phát triển kinh tế giữa các tỉnh và các vùng miền. 

Để đảm bảo được điều này, chính phủ cần sát sao hơn trong vấn đề quản lí nguồn vốn ở các 

tỉnh cũng như đưa ra mục tiêu và hoạch định riêng cho từng tỉnh trong việc sử dụng nguồn 

vốn. Đối với khoa học công nghệ, trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ phải là nhân 

tố đóng vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, vì vậy Chính phủ cần phải đặc biệt 

quan tâm với sự chỉ đạo và định hướng đúng đắn: 
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Thứ nhất, đưa ra những chính sách cụ thể, định hướng cho sự tăng trưởng về công 

nghệ chung cho quốc gia. , từng khu vực và từng lĩnh vực.  

Thứ hai, xác định vấn đề và đưa ra định hướng cho từng tình về phát triển công nghệ 

đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Mỗi tỉnh đều đang có tốc độ tăng trưởng về công nghệ 
riêng (Có tỉnh tốc độ tăng trưởng công nghệ chung cao nhưng tăng trưởng công nghệ bắt kịp 

chậm hoặc ngược lại, hoặc cả hai nhân tố đều chưa phát triển). Cần đảm bảo rằng cả hai yếu 

tố đều tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, trong đó thay đổi công nghệ chung là sự phát 

triển trong công nghệ so với chính tỉnh đó năm trước, thay đổi công nghệ bắt kịp là việc học 

hỏi lẫn nhau giữa tỉnh này với tỉnh khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.  

Thứ ba, thúc đẩy phát triển công nghệ trong nước không phụ thuộc vào các quốc gia 

khác, chú trọng và có chính sách khuyến khích R&D (Research &Develop) cụ thể là 

Technology R&D nhằm cải thiện công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản phẩm mới. 
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VAI TRÒ CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ TRÊN THỊ TRƯỜNG  

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: KHÍA CẠNH TRUYỀN DẪN THÔNG TIN VÀ 

GIÁ  

Vương Thị Thuỳ Linh , Nguyễn Tố Nga  

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt : Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh đã đánh dấu một bước tiến quan 

trọng của thị trường tài chính Việt Nam. Nhưng bên cạnh những cơ hội, thị trường này 

cũng bị cho là đem lại nhiều rủi ro cho thị trường chứng khoán cơ sở. Dựa trên dữ liệu 

được lấy từ Sở giao dịch Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), 

bài nghiên cứu sử dụng giá của VN30 Index Futures, VN30 Index, VN Index và áp dụng mô 

hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để kiểm chứng mối quan hệ giữa VN30 Index Futures 

với hai chỉ số còn lại. Kết quả chỉ ra rằng VN30 Index Futures có mối quan hệ cân bằng 

với VN30 Index và VN Index, nhưng không có cùng mức độ trong từng thời kì khác nhau. 

Khi giá tăng, sự tương quan giữa VN30 Index Futures với hai chỉ số còn lại là thấp nhất, 

ngược lại, sự tương quan này lại cao nhất trong thời kì giá giảm.   

1. GIỚI THIỆU  

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam được thành lập chính thức vào tháng 

8/2017 với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Sự ra đời đó đã đưa Việt 

Nam trở thành nước thứ 42 trên thế giới và là nước thứ 5 trong ASEAN (sau Singapore, 

Malaysia, Indonesia và Thái Lan) có loại thị trường bậc cao này.   

Trong hơn một năm đưa vào giao dịch, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 liên tục 

có những thành tích ấn tượng. Theo số liệu thống kê từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 

số lượng giao dịch liên tục tăng, tổng số lượng trong năm 2018 là 19.607.794 hợp đồng. 

Khối lượng giao dịch bình quân/phiên đạt 78.971 hợp đồng/phiên, gấp gần 7 lần so với năm 

2017. Bên cạnh đó, giá trị giao dịch cũng tăng cao. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường 

chứng khoán phái sinh trong năm 2018 đạt gần 1,86 triệu tỉ đồng, trong đó, riêng tháng 7 

đã ghi nhận một con số ấn tượng là 257.870 tỉ đồng, gấp 5,94 lần so với giá trị giao dịch 

                                                 
  Tác giả liên hệ: Email: vuongthuylinh10198@gmail.com 
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trong tháng 1 là 43.376 tỉ đồng. Ngoài ra, số lượng công ty cung cấp dịch vụ về chứng 

khoán phái sinh cũng tăng gấp đôi so với lúc mới thành lập thị trường, nâng tổng số công 

ty cung cấp dịch vụ lên tới 14 công ty. Thêm vào đó, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh 

liên tục được mở thêm, đến cuối năm 2018, tổng số tài khoản được mở là 57.677, gấp 3,4 

lần so với cuối năm 2017. Những thành tích trên cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh 

đang tăng trưởng nhanh và ổn định.  

Tuy có những thành tích ấn tượng nhưng thị trường chứng khoán phái sinh vẫn bị 

cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nhiều nhà đầu tư nói rằng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 

mang nhiều yếu tố đầu cơ. Số lượng giao dịch nhiều nhưng phần lớn có kì hạn ngắn và các 

hợp đồng được đóng trạng thái ngay trong phiên giao dịch. Số lượng các nhà đầu tư cá nhân 

chiếm tới 95% tổng số nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, trong khi trên 

thị trường chứng khoán cơ sở, con số này là 90%. Vì vậy, thị trường phái sinh được ví như 

sân chơi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khối lượng giao dịch dùng để đáp ứng nhu cầu phòng 

vệ chỉ có khoảng 3-4 tỉ USD, chỉ chiếm khoảng  

2% danh mục thị trường cơ sở. Nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường chứng khoán 

phái sinh đang rút bớt lượng tiền của thị trường chứng khoán cơ sở và đổ lỗi cho thị trường 

chứng khoán phái sinh về sự sụt giảm của thị trường chứng khoán cơ sở, đồng thời viện 

dẫn những bằng chứng cáo buộc về sự ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh đến thị trường 

tài chính thế giới, như khủng hoảng hoa Tulip ở Hà Lan hay khủng hoảng bất động sản ở 

Mỹ cuối những năm 2000.   

Trong thực tế, bên cạnh vai trò vai trò phòng vệ/quản lý rủi ro, chứng khoán phái 

sinh nói chung và hợp đồng tương lai chỉ số nói riêng còn có một vai trò quan trọng là vai 

trò truyền dẫn thông tin và giá. Chức năng truyền dẫn thông tin và phát hiện giá có mối 

quan hệ mật thiết với nhau trên thị trường tương lai. Về bản chất, thị trường phái sinh và 

thị trường cơ sở có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời và tác động qua lại, hỗ trợ lẫn 

nhau. Sự tồn tại vai trò phát hiện giá, chức năng truyền dẫn thông tin liên kết thị trường 

tương lai chỉ số chứng khoán và thị trường giao ngay sát nhau.   

Từ những phân tích trên, việc xem xét vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 

đối với thị trường chứng khoán cơ sở ở cả hai khía cạnh truyền dẫn thông tin và phát hiện 

giá là cần thiết.  

Chính vì vậy, nhóm lựa chọn chủ đề “Vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Khía cạnh truyền dẫn thông tin và giá”  làm 

đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu là cơ sở để đưa ra những kết luận sắc đáng với các 

bằng chứng thực nghiệm về vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số nói riêng và chứng khoán 

nói chung đối với thị trường tài chính Việt Nam. Nghiên cứu cũng là cơ sở để đề xuất các 

giải pháp điều chỉnh hợp lí cho thị trường tương lai chỉ số còn non trẻ ở Việt Nam.   
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.1. Mô tả dữ liệu  

Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu là giá đóng cửa của 3 chỉ số: VN30 

Index Futures, VN30 Index và VN Index được lấy trực tiếp từ Sở giao dịch Thành phố Hồ 

Chí Minh (HOSE), Sàn giao dịch Hà Hội (HNX) hoặc từ các trang thông tin như Finance 

Vietstock, Cafef, VnDirect, … từ tháng 8/2017 đến 2/2019.   

Trên thị trường luôn tồn tại song song 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Index 

Futures, tương ứng với 4 thời gian đáo hạn khác nhau: ngày thứ Năm thứ 3 của tháng hiện 

tại, tháng tiếp theo, tháng cuối cùng của quý tiếp theo và tháng cuối cùng của quý tiếp theo 

nữa. Do vậy, nghiên cứu xác định một chỉ số VN30 Index Futures chung cho 4 mã hợp 

đồng trên theo cơ sở tính bình quân gia quyền của giá đóng cửa của 4 mã hợp đồng trong 

cùng một ngày theo công thức sau:  

  

Dựa trên dữ liệu thu thập được về giá đóng cửa của VN30 Index Futures, VN30 Index và 

VN Index, nghiên cứu nhận thấy trong giai đoạn 8/2017 tới 2/2019, biến động về giá được 
chia thành 3 giai đoạn như trong Hình 1:   

 

Hình 1: Biến động giá VN30 Index Futures, VN30 Index và VN-Index  

Nguồn: HOSE và HNX 
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Để làm rõ vai trò phát hiện giá và truyền dẫn thông tin của hợp đồng tương lai chỉ 

số VN30 Index  

Futures trong giai đoạn thị trường tăng, giảm và đi ngang, nghiên cứu chia giai 

đoạn nghiên cứu thành 3 giai đoạn như sau:  

- Giai đoạn 1: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 10/04/2018  

- Giai đoạn 2: Từ ngày 11/04/2018 đến ngày 11/07/2018  

- Giai đoạn 3: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 28/02/2019  

Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số   

Khi xây dựng mô hình kinh tế thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của một biến kinh 

tế tới biến ngoại sinh, thường tiếp cận bằng cách sử dụng mô hình hồi quy. Tuy nhiê khi 

xây dựng mô hình là một chuỗi thời gian thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của biến phụ 

thuộc và biến độc lập ở thời điểm hiện tại hoặc/và quá khứ, cũng như mối quan hệ giữa giá 

trị của biến phụ thuộc với chính nó trong quá khứ thì mô hình hồi quy giản đơn sẽ không 

còn phù hợp. Vì vậy, dựa trên các tài liệu tìm hiểu và kinh ngiệm của các bài nghiên cứu đi 

trước, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (Vector error correction 

model – VECM). Đây là mô hình được cho là có ưu thế hơn hẳn trong việc phân tích dữ 

liệu chuỗi thời gian và biểu hiện mối quan hệ giữa giá trị hiện tại của một biến kinh tế và 

giá trị của một biến khác ở thời điểm hiện tại và/hoặc quá khứ cũng như với chính nó trong 

quá khứ. Ngoài ra, mô hình VECM cho phép hiển thị tác động của các cú “sốc” trong nền 

kinh tế tới mô hình, thể hiện ở phần dư của mô hình.   

Quy trình thực hiện  

Kiểm định vector hiệu chỉnh sai số (VECM) được thực hiện trên mỗi giai đoạn 

(sub-period) cho 02 cặp dữ liệu là: VN30 Index Futures và VN30 Index, VN30 Index 

Futures và VN-Index. Nghiên cứu thực hiện 04 bước.  

Đầu tiền là kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian VN30 Index Futures, VN30 

Index và VN Index thông qua việc kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) với phần dư 

của mô hình hồi quy này, được gọi là kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (Augmented 

Dickey-Fuller Test).  

Gọi:  𝑃0: giá của VN30 Index Futures  

  𝑃1: giá của VN30 Index  

  𝑃2: giá của VN Index  
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Kiểm định Dickey-Fuller được ước lượng với 3 hình thức:  

o Khi 𝑃𝑡 là một bước ngẫu nhiên không có hằng số:  

∆𝑃𝑡 = 𝛽𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 

o Khi 𝑃𝑡 là một bước ngẫu nhiên có hằng số:  

∆𝑃𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 

o Khi 𝑃𝑡 là một bước ngẫu nhiên với hằng số xoay quanh một đường xu thế ngẫu 

nhiên:  

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑡−1 + 𝛿1 + 𝑢𝑡  

Ta có cặp giả thuyết sau:  

o 𝐻0: 𝛽 = 0 (𝑃𝑡 là chuỗi không dừng) o 𝐻1: 𝛽 < 1 (𝑃𝑡 là chuỗi dừng)  

Dick và Fuller đã chứng minh được rằng giá trị t-statistic của hệ số 𝑃𝑡−1 sẽ tuân 

theo phân phối xác suất tau 𝜏 (𝜏 bằng giá trị ước lượng của 𝛿 trên sai số của hệ số 𝛿). Nếu 

giá trị tuyệt đối của thống kê 𝜏 lớn hơn giá trị 𝜏 tra bảng thì bác bỏ giả thuyết 𝐻0, tức là 𝑌𝑡 

là chuỗi dừng và ngược lại.  

Thứ hai, bài nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) để xác định độ 

trễ tối ưu. Độ trễ tối ưu là độ trễ được chọn khi tiêu chuẩn này có giá trị nhỏ nhất, vì nó có 

thể đảm bảo tính ổn định của mô hình.    

Thứ ba, là kiểm định tính đồng liên kết của chuỗi thời gian.  

Kiểm định tính đồng liên kết của 02 nhóm chuỗi thời gian: VN30 Index Futures 

và VN30 Index, VN30 Index Futures và VN-Index, nhằm xác định có tồn tại hay không 

một mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Tức là, kiểm định này trả lời câu hỏi có tồn tại hay 

không mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các VN30 Index Futures và VN30 Index, VN30 

Index Futures và VN-Index. Nhóm nghiên cứu sử dụng kiểm định Johansen cho mục đích 

này.  

Ở đây có hai giả thiết:  
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o 𝐻0: “None”, nghĩa là không có mối quan hệ đồng liên kết giữa VN30 Index 

Futures với  VN30 Index hay VN Index  

o  𝐻1: “At most 1”, nghĩa là có một mối quan hệ đồng liên kết giữa VN30 Index 

Futures với VN30 Index hay VN Index  

Để quyết định bác bỏ hay chấp nhận giả thiết 𝐻0, ta so sánh giá trị “Trace Statistic” 

và “Eigenvalue” với giá trị phê phán (critical value) ở mức ý nghĩa xác định ở ô MHM (ở 
đây ta chọn là 5%).  

o Nếu Trace Statistic và Eigenvalue < Critical Value, ta chấp nhận giả thiết 𝐻0  

o Nếu Trace Statistic và Eigenvalue > Critical Value, ta bác bỏ giả thiết 𝐻0  

Cuối cùng là ước lượng mô hình Vector hiệu chỉnh sai số (Vector Error Correction 

Model – VECM) với số bước trễ đã chọn.   

Mô hình VECM tổng thể (thể hiện cả mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn) có dạng 

như sau:   

 

Phương trình dài hạn:   

𝜇𝑡−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 𝑦𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑡−1      (2)  

Trong đó:  

𝛽0 là hệ số chặn  

Y là biến phụ thuộc (chỉ số VN30 Index và VN-Index)  

X là biến độc lập (chỉ số VN30 Index Futures)  

∆ là chênh lệch   

𝜇𝑡−1 hay 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 biểu diễn sai số trong giai đoạn t-1  

𝑣𝑡 là nhiễu trắng  

Phương trình (1) thể hiện cả mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn, còn phương trình 

(2) chỉ thể hiện mối quan hệ dài hạn. Khi hệ số của phương trình dài hạn nằm trong khoảng 

từ -1 đến 0 với mức ý nghĩa thống kê, giữa VN30 Index Futures với hai chỉ số còn lại có 

mối quan hệ dài hạn. Hệ số của  

ETC (𝜔) đo tốc độ mà tại đó biến phụ thuộc quay về trạng thái cân bằng sau một 

sự thay đổi của biến độc lập (VN30 Index Futures). Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng kiểm 

tra mối quan hệ ngắn giữa VN30 Index Futures với VN30 Index và VN Index thông qua 
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kiểm định Wald và kiểm định tính ổn định của mô hình thông qua kiểm định Stability 

Diagnostics/ Recursive Estimates (OLS only).   

3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM   

Bảng 2 tổng hợp Mô hình VECM trong mối quan hệ tổng thể cũng như mối quan 

hệ dài hạn giữa VN30 Index Futures và VN30 Index, VN30 Index Futures và VN-Index  

Bảng 2: Mô hình VECM tổng thể và mối quan hệ dài hạn  

  
Mô hình VECM tổng thể 

Mô hình về quan hệ 

dài hạn 

VN30 Index và VN30 Index Futures 

Giai đoạn 

1 

(Giai 

đoạn 

tăng) 

∆𝑦t = −0.040088 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 − 0.024964 𝑥 

∆y𝑡−1 

− 0.032062 𝑥∆𝑥𝑡−1 + 2.714864  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 

𝑦𝑡−1 − 

0.958223 𝑥𝑡−1  –  

24.94102  

D(P1) = C(1)*( P1(-1) - 0.958223297798*P0(-1) - 24.9410238488 ) +  

C(2)*D(P1(-1)) + C(3)*D(P0(-1)) + C(4)  

Giai đoạn 

2 

(Giai 

đoạn 

giảm) 

∆𝑦t = −0.416242 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 − 0.197878 𝑥 

∆y𝑡−1 

+ 0.182524 𝑥 ∆𝑦𝑡−2 

+ 0.178409 𝑥∆𝑥𝑡−1 

+ 0.078644 𝑥 ∆𝑥𝑡−2 − 3.153310  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 

𝑦𝑡−1 − 0.775645 𝑥𝑡−1 

–  

215.8693  

D(P1) = C(1)*( P1(-1) - 0.775645053007*P0(-1) - 215.869328825 ) +  

C(2)*D(P1(-1)) + C(3)*D(P1(-2)) + C(4)*D(P0(-1)) + C(5)*D(P0(-2)) + 

C(6)  

 
Mô hình VECM tổng thể 

Mô hình về quan hệ 

dài hạn 

Giai đoạn 

3 

(Giai 

đoạn 

∆𝑦t = −0.243575 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 + 0.195839 𝑥 

∆y𝑡−1 

− 0.078540 𝑥 ∆𝑦𝑡−2 

− 0.221257 𝑥∆𝑥𝑡−1 

+ 0.282943 𝑥 ∆𝑥𝑡−2 − 0.303877  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 

𝑦𝑡−1 − 1.005177 𝑥𝑡−1 

–  

0.170651  
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phục 

hồi) 

D(P1) = C(1)*( P1(-1) - 1.00517679944*P0(-1) - 0.170651069946 ) +  

C(2)*D(P1(-1)) + C(3)*D(P1(-2)) + C(4)*D(P0(-1)) + C(5)*D(P0(-2)) + 

C(6)  

VN-Index và VN30 Index Futures 

Giai đoạn 

1 

(Giai 

đoạn 

tăng) 

∆𝑦t = −0.073072 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 − 0.128959 𝑥 

∆y𝑡−1 

− 0.022958 𝑥∆𝑥𝑡−1 + 2.857903  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 

𝑦𝑡−1 − 0.997170 𝑥𝑡−1 

–  

0.072784  

D(P2) = C(1)*( P2(-1) - 0.997169843843*P0(-1) - 0.0727835852093 ) +  

C(2)*D(P2(-1)) + C(3)*D(P0(-1)) + C(4)  

Giai đoạn 

2 

(Giai 

đoạn 

giảm) 

∆𝑦t = −0.338162 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 − 0.398425 𝑥 

∆y𝑡−1 

+ 0.019779 𝑥 ∆𝑦𝑡−2 

+ 0.288373 𝑥∆𝑥𝑡−1 

+ 0.192538 𝑥 ∆𝑥𝑡−2 − 3.902071  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 
𝑦𝑡−1 − 

0.824207 𝑥𝑡−1  –  

184.6331  

D(P2) = C(1)*( P2(-1) - 0.824206884672*P0(-1) - 184.633121377 ) +  

C(2)*D(P2(-1)) + C(3)*D(P2(-2)) + C(4)*D(P0(-1)) + C(5)*D(P0(-2)) + 

C(6)  

Giai đoạn 

3 

(Giai 

đoạn 

phục 

hồi) 

∆𝑦t = −0.097897 𝑥 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 + 0.237658 𝑥 

∆y𝑡−1 

− 0.001104 𝑥 ∆𝑦𝑡−2 

− 0.228819 𝑥∆𝑥𝑡−1 

+ 0.213972 𝑥 ∆𝑥𝑡−2 − 0.493507  

μt−1 = 𝐸𝑇𝐶𝑡−1 = 

𝑦𝑡−1 − 

0.810212𝑥𝑡−1  –  

207.5733  

D(P2) = C(1)*( P2(-1) - 0.810212007088*P0(-1) - 207.573296217 ) +  

C(2)*D(P2(-1)) + C(3)*D(P2(-2)) + C(4)*D(P0(-1)) + C(5)*D(P0(-2)) + 

C(6)  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp

Hình 3 chỉ rõ hệ số tương quan của ETC (𝜔) đều thỏa mãn điều kiện từ -1 tới 0 

trong suốt cả 03 giai đoạn phát triển của thị trường. Điều này khẳng định tồn tại một quan 

hệ dài hạn giữa VN30 Index Futures và VN30 Index, VN30 Index Futures và VN-Index 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khi thị trường tăng hoặc giảm hoặc bước vào giai 

đoạn phục hồi (đi ngang).  
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Dễ dàng nhận thấy, hợp đồng tương lai chỉ số VN 30 thực hiện vai trò phát hiện 

giá và truyền dẫn thông tin là khác nhau ở mỗi loại chỉ số chỉ số chứng khoán (VN30 Index 

và VN-Index) và trong những giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường (Giai đoạn 1: 

thị trường tăng; Giai đoạn 2: Thị trường giảm; Giai đoạn 3: Thị trường phục hồi).  

 

 Hình 3: Hệ số của ETC (𝜔) 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp

Nếu coi hệ số của ETC là tốc độ trở về trạng thái cân bằng của các chỉ số chứng 

khoán (VN30 Index và VN-Index) khi có tác động từ hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Index 

Futures, cũng dễ nhận thấy có sự khác nhau ở mỗi thị trường chỉ số chứng khoán và ở những 

giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường.  

Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng (Giai đoạn 1): Tốc độ trở về trạng thái cân 

bằng của thị trường chỉ số chứng khoán VN-Index sẽ nhanh hơn so với chỉ số VN30 sau khi 

có sự tác động từ những cú sốc của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Index Futures.  

Trong giai đoạn thị trường suy thoái (Giai đoạn 2): Tốc độ trở về trạng thái cân bằng 

của thị trường chỉ số chứng khoán VN30 Index và VN-Index là nhanh nhất và chỉ số VN30 

có tốc độ cao hơn so với thị trường VN-Index khi có sự tác động từ những cú sốc của thị 

trường hợp đồng tương lai chỉ số.  
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Trong giai đoạn thị trường ổn định (Giai đoạn 3): Tốc độ trở về trạng thái cân bằng 

của thị trường chỉ số chứng khoán VN30 Index sẽ nhanh hơn so với thị trường VN-Index khi 

có sự tác động từ những cú sốc của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số.  

4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN  

 Từ kết quả mô hình có thể rút ra 4 kết luận chính:  

Thứ nhất, kết quả kiểm định mô hình hiệu chỉnh sai số VECM chỉ sự tồn tại mối 

quan hệ bền vững (dài hạn và ngắn hạn) giữa chỉ số VN30 Index Futures và VN30 Index, 

giữa chỉ số VN30 Index Futures và VN-Index. Điều này khẳng định vai trò phát hiện giá và 

truyền dẫn thông tin của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Index Futures  trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam.  

Thứ hai, độ trễ là 1 trong giai đoạn thị trường tăng và là 2 trong giai đoạn thị trường 

giảm hoặc đi ngang, khẳng định tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa VN30 Index Futures và 

VN30 Index, VN30 Index Futures và VN-Index. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa VN30 Index 

Futures và VN30 Index, VN30 Index Futures và VN-Index chỉ trước 1 giai đoạn khi thị 

trường tăng. Quan hệ giữa VN30 Index Futures và VN30 Index, VN30 Index Futures và VN -

Index diễn ra trong 2 giai đoạn khi thị trường giảm hoặc đi ngang.  

Thứ ba, xét về khả năng truyền dẫn thông tin và phát hiện giá của VN30 Index 

Futures trong dài hạn tại từng giai đoạn phát triển của thị trường, có một số kết luận như sau: 

(i) Vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index Futures trong việc phát 

hiện giá và truyền dẫn thông tin là tốt nhất khi thị trường giảm; (ii) Vai trò của hợp đồng 

tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index Futures trong việc phát hiện giá và truyền dẫn 

thông tin là không tốt nhất khi thị trường tăng  

Thứ 4, xét về khả năng truyền dẫn thông tin và phát hiện giá của VN30 Index Futures 

trong dài hạn khi so sánh giữa VN30 Index và VN-Index, có một số kết luận như sau: (i) Mối 

tương quan giữa hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index Futures và VN30 Index 

là rõ ràng hơn mối tương quan giữa hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index 

Futures và VN-Index khi thị trường giảm hoặc đi ngang; (ii) Mối tương quan giữa hợp đồng 

tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index Futures và VN-Index là rõ ràng hơn mối tương 

quan giữa hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán VN30 Index Futures và VN30 Index khi 

thị trường tăng.  

5. KẾT LUẬN  

Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh có ý nghĩa quan trọng cho thị trường 

tài chính Việt Nam. Sau hơn một năm đưa vào hoạt động, sản phẩm phái sinh đầu tiên, hợp 

đồng tương lai chỉ số VN30, đã đem lại những con số ấn tượng, nhưng bên cạnh đó, cũng gây 

ra nhiều tranh cãi trên thị trường. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm đưa ra những 
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bằng chứng xác thực về vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam, đặc biệt là vai trò truyền dẫn thông tin và giá thông qua việc sử dụng mô 

hình VECM dựa trên dữ liệu về giá của VN30 Index Futures, VN30 Index và VN Index trong 

giai đoạn từ 08/2017 đến 02/2019. Kết quả cho thấy rằng giữa VN30 Index Futures với VN30 

Index và VN Index tồn tại mối quan hệ bền vững. Tuy vậy trong giai đoạn giá tăng, vai trò 

truyền dẫn thông tin và giá là kém nhất, nhưng vai trò này là tốt nhất trong giai đoạn giá giảm. 

Xét về khía cạnh truyền dẫn thông tin, trong giai đoạn giá tăng, sự tương quan giữa VN30 

Index Futures và VN30 Index thấp hơn so với sự tương quan giữa VN30 Index Futures và 

VN Index, ngược lại, trong giai đoạn giá giảm hoặc đi ngang, mối quan hệ giữa VN30 Index 

Futures và VN30 Index lại tốt hơn so với mối quan hệ giữa VN30 Index Futures và VN Index. 

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu ngắn và bài nghiên cứu chỉ tập trung vào vai trò truyền 

dẫn thông tin và phát hiện giá nên không thể đánh giá hết ý nghĩa của hợp đồng tương lai chỉ 

số VN30 cũng như thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Vì vậy, cần có thêm nhiều 

bài nghiên cứu phân tích về chủ đề này, từ đó, mới có thể thấy cái nhìn tổng quan hơn về thị 

trường tương lai Việt Nam.   
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1.  INTRODUCTION 

Environmental degradation, resource depletion, global warming, climate change and 

human rights violations have become threatening issues nowadays, therefore, businesses need 

to disclose these information to meet the needs of society (Sheldon and Park, 2011). Before 

taking measures to improve the above problems, the first mission of businesses is to disclose 

fully, accurately and promptly information related to their corporate strategy, environmental  

and social information. Therefore, sustainability reporting was born to address the 

information needs of stakeholders. The initial format of sustainable reporting was designed 

in the 1970s under the reports on social issues attached with financial reports in European 

countries. In the 1980s, environmental issues such as waste discharge, environmental 

pollution were disclosed in replace of social problems of the previous decade. By the end of 

the 1990s, both social and environmental information was disclosed 

with traditional financial reports (Hahn and Kühnen, 2013). During economic 

development process, sustainability report has been called Triple Bottom-Line Report, Report 

on Corporate Social Responsibility, etc., 

Sustainability report is a tool through which businesses can disclose information 

related to three pillars: economy, environment and society (SSI & IFC, 2013). Sustainability 

reporting helps to improve the image of businesses to related parties including investors, 

creditors, customers, society, etc., Based on sustainability report, these stakeholders could 

assess impacts of an enterprise's business on the environment and its remuneration policies 

for employees. Moreover, sustainability reporting is also a channel for State authorities to 

issue appropriate policies to operational conditions of enterprises. From macro perspective, 

sustainability reporting benefits all stakeholders. 

Sustainability reporting plays an important role in society, however, depending on 

the extent of each industry's impact on the environment, the levels of corporate disclosure 

requirements for each sector are different. According to Circular no. 155/2015/TT-BTC on 

Guidelines for information disclosure on securities market, smokeless industries such as 

finance, insurance, arts, etc., are not required to disclose environmental information whereas 

these information must be disclosed by mining, manufacturing and construction sectors. 

These three sectors cause direct impacts on natural resources, the exploitation of resources 

results in depletion of unrecoverable natural resources, consumption of a lot of materials 

negatively affecting environment, emissions and waste directly discharged into environment, 

making the living environment seriously affected. In the context of raising concerns about 

environmental issues, there should be a research on the level of corporate disclosure of these 

three sectors and to identify factors affecting the level of disclosure of sustainability reporting 

in order to promote social responsibility as well as increase the level of corporate disclosure 

on sustainability reporting. Therefore, this research was conducted to investigate the 
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relationship between company characteristics and the level of disclosure on sustainability 

reporting of mining, manufacturing and construction sectors on the Vietnamese stock market. 

2.  LITERATURE REVIEW 

The integration of policy and international best practices on environmental and 

social issues into corporate strategy and governance has become an inevitable trend to help 

businesses fully detect and promptly response to business risks. Pham Thi Minh Hong (2016) 

analyzed the application of sustainability reporting in Australia, Brazil, China, India, South 

Africa and the United States based on collected secondary data. In addition, the study also 

evaluated the status of disclosing sustainability reports of large corporations in Vietnam such 

as Bao Viet Holdings (BVH), Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM), etc., 

Finally, recommendations for Vietnamese businesses were given to improve the level of 

disclosure of sustainability reporting. 

In 2018, Leeds University’s survey on environmental safety and social indicators of 

150 countries showed that no country in the world met the basic needs of people in terms of 

sustainable level of using resources (Daniel et al., 2018). In the US, only 9 social indicators 

were achieved, but all 7 indicators related to the environmental issues were violated. In 

Vietnam, 6 social indicators including life expectancy, minimum income, nutrient  

requirements for daily life, employment rate, education and democracy have been satisfied, 

however, CO2 emissions index exceeded environmental safety threshold. 

By surveying the 50 largest firms in the US and Japan, Ho and Taylor (2007) studied 

the impact of business attributes on the level of disclosure of economic, social, and 

environmental issues. Based on quantitative regression models using six independent 

variables such as firm size, corporate profitability, leverage, liquidity, industry membership, 

national disclosure environment, the study results have shown that firm size positively 

affected the level of information disclosure on sustainability reporting but profitability, 

liquidity and industry membership negatively affected the level of disclosure of sustainability 

reporting. 

Michelon G. (2011) collected and analyzed the information gathered from the 2003 

annual reports of businesses based on the criteria of global reporting initiative 2002 (GRI 

2002). GRI 2002 is an international practice of developing a sustainable development report 

to publish economic, social and environment information. The study conducted a survey of 

the level of information disclosure of 114 companies in the UK and the US. The study used 

hypothesis testing method based on regression model to study the relationship between the 

scale of publication of sustainability report and the factors related to firm’s reputation, 

including commitment to stakeholders, profitability, market profitability, media exposure, 

size, age, industry, leverage, membership of the Dow Jones sustainability index and country. 

The study showed that commitment to stakeholders and media exposure had a positive impact 

on the publication of sustainability reports. In addition, the higher the level of commitment 
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to stakeholders was, the more information about environmental and social responsibility 

would be disclosed. 

Arayssi et al., (2016) showed the results of women’s participation in management 

would increase the corporate release of environmental, social and governance information. 

The social information disclosure score of Bloomberg and the results of panel data regression 

analysis showed that increased participation of women in the board of directors would 

directly affect the corporate disclosure of governance, environment and society. Female 

directors will promote the implementation of social and community programs, thereby 

improving the profile related to corporate social responsibility. 

By using secondary data, Nguyen Thi Xuan Vy (2017) studied factors affecting the 

level of disclosing Vietnam's sustainability reporting. The study results showed several main 

factors including corporate governance, mission, vision and strategy, attributes of listed 

companies, cultural, social and legal factors had impact on sustainability reporting. 

Pham Ngoc Toan and Le Thi Thu Hong (2017) showed that there was a positive 

relationship between six independent variables including firm size, board composition, 

liquidity, profitability, financial leverage, auditing firm and the level of information 

disclosure of financial statements of listed companies on Ho Chi Minh City Stock Exchange. 

Based on these research results, the authors recommended listed companies increase the level 

of information disclosure to enhance their credibility and easily attract investors on the stock 

market. 

Dang Ngoc Hung et al., (2018) surveyed 289 companies listed on the Ho Chi Minh 

Stock Exchange and tested a regression model with six independent variables: profitability, 

independent audit, firm size, financial leverage, number of members of the board of directors, 

and CEO concurrently serving as director of the board. By surveying the level of disclosure 

of social responsibility information and sustainable development, the study showed that 

among 289 firms, 74 firms, accounting for 26% did not disclose information, while only 73 

firms, accounting for 25% announced social responsibility information, and only 15 firms, 

accounting for 5% used GRI standards to prepare its sustainability reporting. The research 

results showed there were three factors including profitability, independent audit and firm 

size affecting the level of information disclosure on social responsibility and sustainable  

development. 

Karaman et al., (2018) conducted an empirical investigation of the factors affecting 

GRI based on sustainability reporting and the relationship between these factors with the 

business operation of the aviation industry from 2006 - 2015. The study used regression 

method with various independent variables including firm size, free cash flow per share, 

profitability, leverage, growth, ownership structure and firm value. The regression results 

showed firm size and financial leverage were positively related to the level of reporting 

sustainability information. On the contrary, the ownership variable had negative relationship 

with the sustainability report. In addition, free cash flow per share, growth and profitability 
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had no significant impact on sustainability reporting, as a result, sustainable reporting did not 

play an important role in improving the firm's performance. 

In summary, not many in-depth studies focusing on the three pillars of sustainable 

development reports including economy, environment and society have been found in 

Vietnam. Differences in content and levels of disclosing sustainability reporting in each 

sector on the Vietnamese stock market and the reasons for those differences have not been 

explained. The mining, manufacturing and construction sectors are considered to have direct 

impact on the environment, deplete natural resources, consume a lot of raw materials and 

discharge waste to the environment. Therefore, this study was conducted to identify factors 

related to company characteristics affecting the level of disclosure of sustainability reports, 

measuring the level of information disclosure on sustainability reporting of listed companies 

in the mining, manufacturing and construction sectors in order to enhance the disclosure of 

sustainability reporting of listed companies on the Vietnamese stock market. 

3.  RESEARCH METHODOLOGY 

Previous studies in the literature review have shown the relationship between 

company characteristics and the level of disclosure of sustainability reporting information. 

Therefore, this study will focus on the factors related to company characteristics to re -test the 

above relationship for listed firms on the Vietnamese stock market. 

3.1.  Hypotheses 

Based on the literature review and collectible data, six hypotheses are established as 

follows: 

Hypothesis H1: The level of disclosure of sustainability reporting is positively 

associated with the company’s size. 

Hypothesis H2: The level of disclosure of sustainability reporting is negatively 

associated with the percentage of the director of the board concurrently serving as the CEO. 

Hypothesis H3: The level of disclosure of sustainability reporting is positively 

associated with the company audited by Big Four. 

Hypothesis H4: The level of disclosure of sustainability reporting is positively 

associated with the company frequently appearing in mass-media. 

Hypothesis H5: The level of disclosure of sustainability reporting is positively 

associated with a larger number of non-executive members in the board of director. 

Hypothesis H6: The level of disclosure of sustainability reporting is positively 

associated with a larger number of women in the board of directors. 

3.2.  Research models 

The regression model to measure the impact of company characteristics on the level 

of disclosure of sustainability reporting of listed companies on the Vietnamese stock 
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market could be described as follows: 

SR= β0 + β1 CS +β2 Co + β3 AU +β4 ME + β5 IB + β6 WB 

The measurement of variables used in the models is explained in Table 1 below. 

Table 1. Measurement of variables in the regression model  

 

Type of 
informatio

n 

Variables Description (Measurement) 

 ß0 Factors not included in the model 

 

 

The level of 

sustainabilit

y reporting 

 

 

 

SR 

99 criteria published by Vietnam Chamber of Commerce 

and Industry (VCCI) were used to measure the level of 

sustainability reporting, of which there are 18 criteria of 

governance and strategy, 12 criteria of environmental issues 

and 69 criteria of social - labor issues. Each criterion was 

given 1 point if the company fully disclosed relevant 
information and was given 0 point if that company didn’t 

disclose such information. The total score of 99 criteria is 

the dependent variable value on the level 
of sustainability reporting. 

Company size CS Logarithm of total assets of a company 

 Audit 
firm 

AU 
Dummy variable: Equal to 1 when the audit firm is Big 
Four and 
0 otherwise 

Media 
exposure ME 

Dummy variable: Equal to 1 when the company is ranked 
top 
100 sustainable enterprises in Vietnam and 0 otherwise 

Composition 
of the Board IB The number of non-executive members of the board of 

director 

Women 
on 

Board 

WB The number of women in the board of director 

Concurrent Co 
Dummy variable: Equal to 1 when director of the board 

concurrently serving as the CEO and 0 otherwise 

Source: Summary of literature review 

3.3 Data 

Secondary data was collected from annual reports, sustainability reports (if any) and 

websites of all 477 listed companies in the manufacturing, mining and construction sectors 

on Vietnam's stock market. Preliminary survey was conducted on the whole population of 

477 companies to evaluate the current level of disclosure of sustainability reporting. The 

sample of 169 listed companies, accounting for 35% of 477 listed companies in the above 
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three sectors was chosen for in-depth survey based on the Corporate Sustainability Index 

2018 (CSI 2018) criteria. 

4.  CURRENT LEVEL OF DISCLOSURE OF SUSTAINABILITY REPORTING 

OF LISTED COMPANIES IN MINING, MANUFACTURING AND 

CONSTRUCTION SECTORS ON THE VIETNAMESE STOCK MARKET 

4.1 Number of companies disclosing information of sustainability reporting 

477 companies listed on Hochiminh and Hanoi Stock Exchange were surveyed to 

evaluate the level of disclosure of environmental and social-labor information. Survey results 

are shown in Table 2 below. 

Table 2. Number of companies disclosing information on sustainability reporting 

(Unit: no. of companies) 
Sectors Environmen

tal and 

social- labor 

information 

disclosed in 

annual 

reports 

Sustainabil

ity reports 

integrated 

in annual 

reports 

Independe

nt 

sustainabil

ity reports 

Number of 

companies 

disclosing 

sustainabl

e 

developme

nt 

informatio

n 

Number of 

companies 

on HOSE 

and HNX 

Manufacturin
g 

145 80 11 236 251 

Mining, 

quarrying 

and oil and 

gas 
extraction 

22 6 1 29 35 

Construction 126 33 1 160 191 

Total 293 119 13 425 477 

Source: Survey results of 477 listed companies 

At December 31st 2017, there were totally 477 listed companies in the mining, 

manufacturing and construction sectors on Hochiminh and Hanoi Stock Exchange, of which 

293 companies had annual reports disclosing environmental and social-labor information, 

119 companies published 
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sustainability reports integrated in annual reports, and only 13 companies had 

independent sustainability reports. Disclosures of environmental and social-labor information 

in annual reports of 293 companies revealed low level of disclosure, lack of factor analysis 

affecting business sustainable development. Disclosed indicators in annual reports were 

short-term, lacked long-term targets and no quantification of business sustainable 

development strategy was found. Among 119 companies having sustainability reports 

integrated in annual reports, several big firms had adequate level of disclosure, clearly 

presented their strategies and goals for sustainable development. However, many reports of 

companies operating in mining, manufacturing and construction sectors failed to disclose 

how to manage and measure sustainable development indicators of key areas such as 

quantified emissions and waste in the environment. For the 13 companies having independent 

sustainability reports, the quality of these reports was evaluated to be closed to the best 

international practices of sustainability reports based on GRI standards. Although the 

Ministry of Finance and State Securities Commission of Vietnam do not require independent 

sustainability reporting, these 13 companies voluntarily disclosed full information of 

sustainable development. The typical examples of these best disclosure companies are 

Baoviet Holdings (BVH), Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM). 

4.2 Evaluation of the level of disclosure of sustainability reporting of listed companies on 

Vietnamese stock market based on CSI 2018 criteria. 

Survey of the disclosure of sustainability reporting of 169 companies in mining, 

manufacturing and construction sectors listed on Hochiminh and Hanoi Stock Exchange was 

conducted based on CSI 2018 criteria. 99 indicators related to economic, social and 

environmental aspects of the CSI 2018 were chosen to assess the level of disclosure of 

sustainability reporting of 169 listed companies. The survey results are shown in Graph 1 

below. 

 

   
governance and strategy 
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Graph 1. The level of disclosure of sustainable development reports of 169 listed 

companies 

Source: Survey results of 169 listed companies 

Based on CSI 2018 criteria, the in-depth survey results showed that the level of 

disclosure on governance and strategy of 169 listed companies was 41%, the highest level 

compared to 38% for 

disclosure of labor and social issues and 21% for environmental disclosure. This 

revealed that majority of businesses failed to meet the requirements of disclosure on corporate 

governance and strategy. In addition, 94% of businesses had no corporate strategy towards 

17 sustainable development goals by the United Nations of the 2030 agenda for sustainable 

development. Most businesses did not build appropriate risk management policies including 

full steps such as identifying, evaluating, measuring, managing and monitoring risks. 

Environmental information was published with the lowest level of 21%. This 

showed that listed companies were not ready to announce the impact of business operations 

on the environment. Mining, quarrying and oil and gas extraction, manufacturing and 

construction sectors having direct impacts on the environment were required to publish 

environmental information in accordance with Circular no 155/2015/TT-BTC but the level 

of information disclosure remained very low. Despite being involved in mineral exploitation, 

listed companies in the mining sector did not have clear plan for management and protection 

of mineral resources. In the same way, most manufacturing companies having direct impact 

on land resources did not have practical activities to protect land and treat wastewater. 

Besides, listed companies in the construction sector failed to reduce greenhouse gas 

emissions during construction process. Although all the listed firms in mining, manufacturing 

and constructions sectors are required to fully disclose information related to the exploitation 

and usage of resources, the actual low level of disclosure of environmental issues was 

worrying. 

The level of disclosure of social - labor issues in mining, manufacturing and 

construction sectors was 38%, showing that listed companies did not pay much attention to 

labor practices and human rights. An obvious evidence was that these companies disclosed 

few information related to occupational safety, labor health and female labor protection. 

Disclosure of democracy in the workplace and the effectiveness of collective labor agreement 

was not found, therefore, it was questionable whether human rights of employees were 

protected in the surveyed listed companies. 
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4.3 Descriptive statistics 

The statistical data of Table 3 showed among 169 listed companies in mining, 

manufacturing and construction sectors on Hochiminh and Hanoi Stock Exchange, the 

average number of companies using audit service of Big Four (AU variable) was 40.24%. 

The percentage of non- executive members in the board (IB variable) was quite high, 

reaching 64%. 13.4% of listed companies in the surveyed sample was ranked top 100 

sustainable enterprises in Vietnam (ME variable). The number of women in the board of 

directors (WB variable) was extremely large at 95.73%. Other variables related to company 

size (CS) and concurrent position between CEO and director of the board (Co) were shown 

in Table 3 below. 

 

Table 3. Descriptive statistics of independent variables 

 

No Variabl
e 

Mean Media
n 

Maximu
m 

Minimu
m 

1 AU 0.40243
9 

0 1 0 

2 IB 0.64061 0.67 1 0 

3 ME 0.134146 0 1 0 

4 CS 6.18311 6.185 8.33 4.77 

5 Co 0.280488 0 1 0 

6 WB 0.957317 1 4 0 

Source: Survey results of 169 listed companies 

4.4 Regression results 

The regression model using the six factors affecting the level of disclosure of 

sustainability reporting of listed companies in Vietnam shows the following results: 

SR = -0.76 + 11.05 CS + 0.1 AU + 6.09 ME + 11.4 IB + 2.41 WB - 1.09 Co 

(11.87) (1.79) (3.23) (6.12) (1.07) (1.09) 

Adjusted R-squared = 29.64%; Durbin Watson = 1.4 

 

The adjusted R-squared value is 29.64% indicating that independent variables can 

explain 29.64% variation in the level of sustainability reporting (SR). From the regression 

results, at the 5% significance level, the change of audit service by Big four (AU) and 

concurrent position between CEO and director of the board (Co) are not statistically 
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significant. The remaining four variables of company size (CS), media exposure (ME), 

composition of the board (IB) and women in the board of directors (WB) have statistical 

impacts on the level of disclosure of sustainability reporting. 

First, company size (CS) has positive effect on the level of disclosure of 

sustainability reporting, therefore, hypothesis H1 is accepted, and this result is in agreement 

with positive results in Dang Ngoc Hung et al., (2018), Ho and Taylor (2007), Karraman et 

al., (2018). When company size is large, it is under greater pressures from stakeholders, such 

as investors, network of customers and suppliers, community, therefore big companies have 

a higher level of disclosure of sustainable development to meet the information needs of 

stakeholders. 

Second, the media exposure (ME) has a positive impact on the level of sustainability 

reporting (SR), therefore hypothesis H4 is accepted and confirms the results in Michelon 

(2011). When the company was honored by the mass media as top 100 sustainable enterprises 

in Vietnam, it would try to enhance the company's image in public eyes. Therefore, branded 

companies regularly update and disclose information on sustainable development. Besides, 

listed companies also commit to community about their corporate social responsibility to 

disclose full information on sustainability reporting on a timely manner. 

Third, composition of the board (IB) also positively impacts the level of 

sustainability reporting, therefore, hypothesis H2 is accepted. This result agrees with positive 

results in Pham Ngoc Toan and Le Thi Thu Hong (2017). The more non-executive members 

in the board of directors there are, the more likely the level of disclosure of sustainability 

reporting is high. The reason is that non-executive members in the board control the quality 

of information related to sustainable development more independently and objectively. This 

also creates a counterbalance 
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mechanism between executive and non-executive members of the board to monitor 

each other to help improve the transparency of disclosure. 

Fourth, women in the board of directors (WB) have positive impacts on the level of 

sustainability reporting. Therefore, hypothesis H6 is accept and this result is in line with 

Arayssi et al., (2016). This explains gender differences in environmental concern because 

women's environmental and social - labor concerns is normally higher than men’s concerns. 

Therefore, if the company has higher percentage of women participating in the board of 

directors, the level of environmental information disclosure is likely to be higher. 

5.  CONCLUSION 

Based on the preliminary survey on 477 listed firms and in-depth survey on 169 

listed firms in the mining, manufacturing and construction sectors about the level of 

disclosure of economic, environmental and social aspects of sustainability reporting, the 

research results showed the actual level of disclosure of sustainability reporting of listed firms 

was quite low (less than 50%). Although the three sectors chosen in the sample have direct 

impacts on the environment and society, this low level of disclosure of listed firms in these 

sectors is worrying. In addition, the regression results showed there was a relationship 

between company characteristics and the level of disclosure of sustainability reports. 

Company characteristics illustrated by company size, media exposure, composition of the 

board and women in the board of directors have positive impacts on the level of corporate 

disclosure of sustainable development. This is of great significance for listed companies on 

the Vietnamese stock market to improve the level of disclosure of sustainability reporting to 

meet the information needs of stakeholders. 
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http://www.ssc.gov.vn/ubck/contentattachfile/idcplg?dID=78866&amp;dDocName=APPSSCGOVVN162078672&amp;Rendition=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf&amp;filename=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf
http://www.ssc.gov.vn/ubck/contentattachfile/idcplg?dID=78866&amp;dDocName=APPSSCGOVVN162078672&amp;Rendition=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf&amp;filename=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf
http://www.ssc.gov.vn/ubck/contentattachfile/idcplg?dID=78866&amp;dDocName=APPSSCGOVVN162078672&amp;Rendition=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf&amp;filename=SSC%20IFC%20Huong%20dan%20lap%20Bao%20cao%20Phat%20trien%20ben%20vung.pdf
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(CSI), downloaded from http://vbcsd.vn/csi.asp on April, 9th 2019.
  

http://vbcsd.vn/csi.asp


96  

  

NOBEL KINH TẾ 2019: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TIẾP CẬN DỰA TRÊN 

THỰC NGHIỆM TRONG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TOÀN CẦU 

Nguyễn Như Ngân* 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

 

Tóm tắt: Ngày 14/10/2019, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao 

Giải thưởng Sveriges Riksbank(5) về lĩnh vực khoa học Kinh tế nằm trong giải thưởng Nobel 2019 

cho ba nhà kinh tế học Abhijit Banerjee, Esther Duflo thuộc Đại học MIT và Michael Kremer 

thuộc Đại học Harvard nhằm tôn vinh phương pháp tiếp cận dựa trên thực nghiệm(6) của họ để 

giảm bớt đói nghèo trên toàn cầu. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà kinh tế đạt giải Nobel 

năm nay đã cải thiện đáng kể khả năng của chúng ta trong việc chống lại đói nghèo toàn cầu. 

Chỉ trong hai thập kỷ, phương pháp tiếp cận mới dựa trên thực nghiệm của họ đã thay đổi kinh 

tế học phát triển, một lĩnh vực nghiên cứu đang rất phát triển. 

 

Từ khóa: Nobel Kinh tế, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer, tiếp cận dựa trên thực 

nghiệm, xóa đói giảm nghèo, kinh tế học phát triển. 

 

                                                 
* Tác giả liên hệ: SĐT: 84 965 816 132 

Email: nhungan2299@gmail.com 
5 Thường được biết tới là Giải thưởng Nobel Kinh tế, được tài trợ bởi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển 
Sveriges Riksbank, hàng năm được trao bởi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho các nhà nghiên 
cứu trong lĩnh vực khoa học Kinh tế. 
 
6 Experiment-based approach 
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1. NGHIÊN CỨU CỦA HỌ ĐANG GIÚP CHÚNG TA CHỐNG LẠI ĐÓI NGHÈO 

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà 

kinh tế đạt giải Nobel năm nay đã cải thiện đáng 

kể khả năng của chúng ta trong việc chống lại đói 

nghèo toàn cầu. Chỉ trong hai thập kỷ, phương 

pháp tiếp cận mới dựa trên thực nghiệm của họ đã 

thay đổi kinh tế học phát triển, một lĩnh vực 

nghiên cứu đang rất phát triển.  

Mặc dù đã có những cải tiến mạnh mẽ 

thời gian gần đây, một trong những vấn đề cấp 

bách nhất của nhân loại vẫn là giảm đói nghèo trên 

toàn cầu. Hơn 700 triệu người trên thế giới vẫn 

sống ở mức thu nhập cực kỳ thấp. Mỗi năm có 

khoảng 5 triệu trẻ em qua đời vì những chứng 

bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi hoặc ngăn chặn 

được bằng những phương pháp không quá tốn 

kém. Một nửa số trẻ em trên thế giới phải bỏ học 

mà không có kỹ năng đọc viết và toán cơ bản. 

Những nhà kinh tế đạt giải Nobel năm nay đã giới thiệu một cách tiếp cận mới để giải 

quyết tình trạng đói nghèo toàn cầu: họ chia vấn đề vĩ mô này thành những vấn đề nhỏ hơn và 

dễ quản lý hơn, ví dụ như các biện pháp can thiệp hiệu quả nhất để để cải thiện kết quả giáo dục 

hay sức khỏe trẻ em. Sau đó họ xử lý chúng bằng các thực nghiệm được thiết kế tỉ mỉ và chuẩn 

xác, với trọng tâm là những người đang phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất. 

Từ giữa những năm 1990, Michael Kremer và đồng nghiệp đã chứng minh hiệu quả của 

phương pháp này bằng cách áp dụng và cải thiện chất lượng của các trường học tại Kenya. Không 

lâu sau đó Kremer cùng Abhijit Banerjee và 

Esther Duflo tiếp tục những thực nghiệm tương tự 

với nhiều vấn đề khác và tại nhiều quốc gia khác 

nhau. Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm của họ 

đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ngành kinh tế học 

phát triển hiện nay. Là kết quả trực tiếp của một 

trong những nghiên cứu này, hơn 5 triệu trẻ em Ấn 

Độ đã được hưởng lợi từ các chương trình học 

hiệu quả hơn. Bên cạnh đó ngành y tế nhiều nước 

khác cũng được hỗ trợ về tài chính, nhờ đó củng 

cố chương trình chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa 

bệnh tật cho nhiều người. 

Hình 1: Ba nhà kinh tế đạt giải Nobel Kinh tế 2019   

(www.nobelprize.org) 

Hình 2: Phần lớn sự khác biệt về năng suất giữa 

các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập cao phụ 

thuộc vào sự khác biệt về năng suất trong các nước 

có thu nhập thấp. (Nguồn: www.nobelprize.org) 
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2. MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ GIẢM BỚT NGHÈO ĐÓI TRÊN TOÀN CẦU 

Từ lâu chúng ta đã có nhận thức về sự khác biệt lớn về năng suất trung bình giữa các 

nước giàu và nghèo. Tuy nhiên, như Abhijit Banerjee và Esther Dufo đã lưu ý rằng, năng suất 

rất khác nhau, không chỉ giữa các nước giàu và nghèo mà còn ở bên trong của các nước nghèo. 

Một số cá nhân hoặc công ty sử dụng công nghệ mới nhất, trong khi những bên khác (sản xuất 

hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự) sử dụng các phương tiện sản xuất lỗi thời. Do đó, một số cá 

nhân và công ty tụt lại phía sau phần lớn là do năng suất trung bình thấp. Liệu điều này có phản 

ánh được việc thiếu tín dụng, chính sách kém, hay mọi người cảm thấy khó khăn khi đưa ra toàn 

bộ quyết định đầu tư hợp lý? Cách tiếp cận nghiên cứu được xây dựng bởi các nhà kinh tế đạt 

giải năm nay liên quan đến chính xác những câu hỏi này. 

 

Đóng góp cơ bản của Banerjee, Duflo và Kremer là nhằm phát triển cách tiếp cận thực 

nghiệm đối với kinh tế học phát triển. Họ đã xây dựng một bộ khung khoa học và sử dụng dữ 

liệu định lượng để xác định nguyên nhân nghèo đói, ước tính tác động của các chính sách khác 

nhau và sau đó đánh giá hiệu quả chi phí của chúng. Cụ thể, họ đã phát triển các thử nghiệm 

ngẫu nhiên có kiểm soát (randomised control trials - RCTs) để làm điều này. Các nhà kinh tế đạt 

giải đã sử dụng chúng để nghiên cứu các chính sách khác nhau trong hành động và nhằm thúc 

đẩy những chính sách có hiệu quả nhất. 

Bắt đầu từ giữa những năm 1990, Kremer và các cộng sự đã bắt đầu một loạt nghiên 

cứu RCTs về việc đến trường tại Kenya, thiết kế các thực nghiệm để đánh giá tác động của các 

chính sách cụ thể đối với việc cải thiện kết quả. Cách tiếp cận này mang tính cách mạng. Các thí 

nghiệm cho thấy rằng không có nhiều sách giáo khoa cũng như các bữa ăn miễn phí ở trường 

không có sự khác biệt thực sự nào đối với kết quả học tập. Thay vào đó, đó là cách mà việc giảng 

dạy được thực hiện là yếu tố lớn nhất.  

 

 

 

 

Hình 3: Trong các thí nghiệm tại trường học của họ, nhiều sách giáo khoa và bữa ăn tại 

trường có tác dụng nhỏ, trong khi việc hỗ trợ các học sinh yếu có cải thiện đáng kể kết quả 

giáo dục. 
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(Nguồn: www.nobelprize.org) 

Các nghiên cứu của Banerjee và Duflo, thường cùng với Kremer và các cộng sự khác 

theo sau, ban đầu họ tập trung vào giáo dục, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như y tế, tín 

dụng và nông nghiệp. Banerjee và Duflo đã sử dụng các nghiên cứu này để giải thích lý do tại 

sao một số doanh nghiệp và người dân ở các nước kém phát triển không tận dụng các công nghệ 

tốt nhất hiện có. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường không hoàn hảo và sự thất bại của 

chính phủ. Bằng cách đưa ra các chính sách để giải quyết cụ thể gốc rễ của các vấn đề, họ đã 

thực sự đóng góp vào việc giảm nghèo ở các quốc gia này. 

Banerjee, Duflo và Kremer cũng đã áp dụng các phát hiện cụ thể vào những bối cảnh 

khác nhau. Điều này mang lại các lý thuyết kinh tế về khuyến khích gần hơn với ứng dụng trực 

tiếp, thay đổi cơ bản thực tiễn của kinh tế học phát triển, bằng cách sử dụng những kiến thức 

thực tế, có thể kiểm chứng và định lượng để xác định nguyên nhân nghèo đói và đưa ra chính 

sách phù hợp dựa trên các hành vi phản hồi. 

Tác động của những tiến triển này đối với sự phát triển thế giới là vô cùng quan trọng. 

Công trình của họ và một lượng lớn nghiên cứu theo sau nó đã tạo ra phương pháp chống lại 

nghèo đói ở nhiều nước đang phát triển. Hiện tại họ vẫn đang tiếp tục mở rộng những đóng góp 

của mình, bao gồm các chính sách về khí hậu và môi trường, mạng xã hội và khoa học nhận thức.  
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In the preface to this volume, the editors note that, under the interim constitution 

of 2007, a fundamental right of the Nepali people is the ‘right to food (p.5).’ Consequently, 

efforts to rebuild the country and its economy after a decade of conflict and then the 

devastating earthquakes of 2015 require a focus on food security – the situation in which 

all the people of a country, all of the time, have access to sufficient safe and nutritious food 

to meet their dietary needs and which meets their food preferences for a healthy and active 

life (FAO, 1996). It does not matter whether the food is produced in the same country or 

not but it does mean that the country involved has sufficiently efficient distribution 
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networks and market mechanisms to ensure that food reaches everybody when it is required 

(Pinstrup-Anderson, 2009). 

Food security depends on a range of different factors, including but not limited to 

the ability of farmers to grow enough food. In addition, it is necessary to ensure that food 

in excess of farm household use is distributed in time and in suitable formats to those people 

who need to buy and eat it and excess can be stored until required. When markets become 

involved, other problems take over: “Multi-national and national corporations influence 

production systems, changes in food habits, food composition, and control food supply 

chains by commoditization and privatization of resources. Commoditization and 

privatization processes create dependency, paralyse indigenous food systems, and alter the 

purchasing capacity of people. From the process, people should gradually lose their 

autonomy to decide what to grow, what to cook, and what to eat (Upreti & Butler, 2016).”  

Clearly, there are numerous problems in respect to trying to ensure food security 

in Nepal and these can be overlapping and be over-determined. Perhaps the single most 

significant factor is the lack of infrastructure, especially transportation infrastructure. Much 

of the infrastructure that did exist had been destroyed during the civil war, along with trust 

and cohesion within society. The insurgency mounted by the Communist Party of Nepal-

Maoist (CPN(M)) received much of its support in the countryside and the response by the 

army often destructive. There was a positive correlation between places of unrest and places 

of food insecurity. Complicating this situation is the extensive system of class and caste 

systems and the great variety of ethnic groups in the country. Some communities but not 

all occupy locations where subsistence agriculture is practicable but others do not. The long, 

open border with India to the south means that there is always an incentive, especially for 

men, to migrate for labour to earn some cash, perhaps on a seasonal basis. Poor families 

suffer problems with debt and a particular problem occurs when it is time to marry a 

daughter, since the provision of a suitable dowry can be a ruinous expense. 

These factors can all act in concert as a form of intersectionality. In “Gendered 

Dimensions of Food Security in Nepal,” Yamuna Ghale elucidates how this takes place in 

practice: “The nature and form of discrimination intensifies and grows more complex when 

girls and women search for opportunities beyond the household responsibilities. For an 

example, a dalit girl or a woman suffers from gender-based discrimination with the family. 

When they come out of household to pursue out-of-home opportunities, they face caste-

based discrimination from the community. When women cross certain boundaries … they 

have to multiple and intersecting discriminations in the name of gender, caste, class, 

educational background, and place of origin.” Food security exists within this context: 
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women in food insecure situations are prevented from taking innovative actions to try to 

improve their circumstances or at least face several forms of discrimination if they try to do 

so. Ghale concludes that food insecurity has become a more severe problem for women 

because of the out-migration of men, climate change and market-led agriculture. 

In “Improving Markets and Trade Policy for Food Security,” Nirmal Kumar 

Bishokarma adapts his doctoral research to indicate the extensive list of problems 

preventing improvements in Nepal’s agricultural sector. These include informal trade with 

India, limited harnessing of comparatively advantaged sectors, lack of transport 

agreements, phytosanitary standards, information gaps, import tariffs, bandhs and closures 

and so forth. There is a long list of such problems but a rather shorter list of ideas as to how 

to solve them. In the concluding chapter, “Agricultural Productivity and Food Security: 

Challenges and Opportunities,” Babar Shahbaz, Ghazamfor Ali Khan and Muhammad 

Iftikar call for a transformation in the agricultural sector: “A paradigm shift in the overall 

vision of agricultural development is required to move beyond increasing crop yields to a 

more holistic food security and livelihood-centric approach.” Few people would, it is 

hoped, disagree with this but, at the household level, what does this mean other than better 

extension services and inputs provided by local government officials unable to do much 

more than they already do? 

Overall, this is a useful and informative book based on problems which are, quite 

possibly, too difficult to solve in the foreseeable future. What poor people need, of course, 

is more money as a necessary but insufficient response to this situation. Whether such 

money can be provided under the present, perhaps interim political settlement remains to 

be seen. 
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THOMAS PIKETTY: CHRONICLES ON OUR TROUBLED TIMES 

nThomas Piketty: Chronicles on Our Troubled Times 

London: Viking, 2016 
ISBN: 978-0-241-23491-4 
X + 181 pp. 

Translated from the French and annotated by Seth Ackerman 

 

Thomas Piketty is best known, in English speaking countries at least, for his 

groundbreaking work on Capital in the Twenty-First Century (2014) but is also a well-

established columnist in his native France. In this collection of columns, written between 

2008-15 and first appearing in Libération and Le Monde, he turned his attention to the 

contemporary economic issues arising from the banking crisis and the subsequent crisis of 

austerity. One of the more important recurrent themes is the centrality of the European 

Union to social, political and economic life in Europe. As he observes: “… Europe’s 

political fragmentation and its inability to unite are particularly debilitating as it faces the 

instability and opacity of the financial system. When it comes to imposing the necessary 

prudential rules and tax laws on globalized markets and financial institutions, the 

nineteenth-century European nation-state is, obviously, no longer the right level at which 

to act (pp.4-5).” This is an EU with France and Germany at its heart and, it goes almost 

without saying, one that is rooted in the need to maintain peace and stability in a continent 

that has witnessed centuries of warfare and destruction. Yet it is also an EU that is 

hamstrung by the lack of democracy and the primacy of banking above the rights of people. 

The fact that individual states can set their own interest rates while belonging to a common 

currency represents a disastrous potential for instability by states undermining each other 

to attract investment, which will inevitably have diplomatic and political repercussions. 

This is exacerbated by those states, he uses Ireland as a particular example of this, who set 

themselves up as attractive homes for international businesses by starving their own 

populations of needed resources. Even if such economies appear to prosper, the benefits 
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disproportionately flow to the international firms and, when times are difficult, the 

government can be held to ransom by them. Piketty calls this policy approach ‘tax dumping’ 

and notes that it has been pervasively pursued across Eastern Europe by many countries 

which are not going to be able to extricate themselves without external assistance. In this, 

of course, the role of Germany is vital and here, as has been very evident from that country’s 

dealings with Greece (which are themselves a shameful indictment of the bankocratic EU) 

this can very quickly lead to recriminations based on historical events. Germany and 

bankers of all stripes are wrong to insist on Greece repaying its debts in full, not just on the 

grounds of equity but, instead, because Germany like France and others did not repay 

enormous levels of debt resulting from World War II. It is this kind of hypocrisy that Ha-

Joon Chang (e.g. 2008) is fond of pointing out when it comes to development economics. 

Another important theme is the role of undeclared assets hidden in the various tax 

havens of the world. Piketty uses the figure of US$10 trillion (p.20) as an estimate of the 

amount of wealth stashed away and argues that this is money that could be put to use in 

supporting public services through taxation or, at least, providing capital and liquidity to 

the banking system. Since these assets are not being used productively, the ability of 

governments to deliver effectively managed democratically popular policies is limited. In 

part, therefore, this has an impact on the fragmentation of the political consensus across 

Europe as the choice offered to people has increasingly been limited to a centre-right pro-

austerity neoliberal mainstream and a xenophobic, anti-open society far right fueled by 

resentment against the other – the current French presidential election is an example of this.  

However, although Piketty does consider political and social issues, his principal 

focus is on economics and, thankfully, the mostly coherent macroeconomic wing of the 

dismal trade. In common with Paul Krugman, for example, he is able to use clear language 

(presumably the translator Seth Ackerman has provided a version that is true to the original 

in terms of style as well as substance) to explain how economics work and clearing away 

the obfuscation of so-called common sense. For example, the 2010 column “No, the Greeks 

Aren’t Lazy (pp.59-61).” In a right-dominated mediascape that has achieved great success 

through posturing and moralizing, it has become more possible for ugly nationalism to be 

used to drive through class-based divisions. Piketty counters acutely: 

“The problem with these household metaphors is that at the level of a country – 

and for individuals as well – capitalism is not just about merit. Far from it. For two reasons 

that can be summarized simply: the arbitrary nature of the initial inheritance, and the 

arbitrary nature of certain prices, especially the return on capital (p.60).” 
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It is unfortunate that we now appear to live in a world in which facts such as these 

are not accepted. Nevertheless, we do at least have some commentators willing and able to 

penetrate the darkness. The nature of this book means that the reader will occasionally wish 

for some of the columns to be expanded and those with thematic similarity to be connected. 

However, this will do. 
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Quy định về bài báo khoa học gửi đăng: Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học sinh viên  

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

Bài viết gửi đăng phải là bài viết dạng workinh paper, sau khi đăng bài viết ở Chuyên mục, 

tác giả hoàn toàn có thể đăng chính thức trên các tạp chí chính thống khác . 

Bài viết có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (dùng cho ấn bản tiếng Việt) hoặc tiếng Anh 

(dung cho ấn bản tiếng Anh), nội dung có độ dài từ 10-12 trang khổ A4 (font chữ Times 

New Roman, size 13) với các cấu phần chính như sau: 

1. Tựa bài (Title): Tựa bài thường từ 10-15 từ, phản ánh trực diện nội dung của bài 

viết. Tựa bài phải viết chữ in hoa, chữ đậm, căn giữa trang. 

2. Tên tác giả, học hàm học vị, tên và địa chỉ cơ quan làm việc. Cuối chân trang nhất 

ghi chú đầy đủ thông tin về e-mail và số điện thoại của tác giả liên hệ. 
3. Tóm tắt (Abstract): Có độ dài từ 170-200 từ, bao gồm 4 thành phần quan trọng xác 

định nội dung bài viết: mục đích của bài viết, phương pháp nghiên cứu (đối tượng nghiên 

cứu, dữ liệu, phương pháp phân tích) và kết luận chính của tác giả. Mỗi bài viết bao gồm 

cả tóm tắt tiếng Việt và tóm tắt tiếng Anh. 

4. Từ khóa (Key words): Gồm 5-6 từ khóa của bài viết, liệt kê theo thứ tự Alphabet. 

5. Mở đầu (Introduction): Giới thiệu bối cảnh và vấn đề nghiên cứu, các kết quả liên 

quan đã công bố trước đó, các giả thuyết hoặc mục đích nghiên cứu 

6. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu (Materials and Methods): Mục này còn được  

gọi là Dữ liệu thử nghiệm (Experimental details) hay Cơ sở lý thuyết (Theoretical basis). 

Tác giả bài viết trình bày các dữ liệu thu thập được và phương pháp nghiên cứu thông qua 

trả lời các câu hỏi sau: (1) Dữ liệu nào đã sử dụng? (2) Chúng được sử dụng như thế nào? 

(3) Địa điểm và thời gian hoàn thành thử nghiệm? 

7. Kết quả nghiên cứu (Results): Tóm tắt các kết quả thử nghiệm và không đề cập đến 

ý nghĩa của chúng. Dữ liệu được trình bày theo mô hình, bảng biểu, đồ thị hình vẽ, hình 
ảnh, v.v… Chú ý, những dữ liệu đã ghi theo bảng biểu thì không trình bày lại theo hình vẽ 

hay biểu đồ. 

8. Thảo luận (Discussion): Mục này nhằm (1) Diễn giải phân tích kết quả, những ưu 

điểm và hạn chế, tách bạch rõ ràng dữ liệu và suy luận, (2) Mối liên hệ giữa kết quả nghiên  

cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó. Điều này cho thấy 

đóng góp của tác giả bổ sung cho lý thuyết và kiến thức, hay điều chỉnh những sai sót của 

các đề tài nghiên cứu trước đó. 

9. Đề xuất và gợi ý chính sách (Policy Implications): Đề xuất hoặc đưa ra khuyến 

nghị chính sách từ kết quả nghiên cứu. 

10. Kết luận: Rút ra ý nghĩa của kết quả thu được và nêu ra những triển vọng nghiên 

cứu về sau. 

11. Tài liệu tham khảo (References): Liệt kê tất cả tài liệu đã trích dẫn trong bài viết. 

Cách trình bày theo thứ tự A,B,C...: Tên tác giả (năm xuất bản), tác phẩm, nơi xuất bản, số 

trang. 
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