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Gửi trọn niềm tin
N

ăm 2015 lš năm bản lề
của đất nước, năm
chuẩn bị những nội dung,
c“ng việc quan trọng phục vụ
cho Đại hội Đảng tošn quốc
lần thứ XII, năm kết th…c chiến
lược kinh tế - xž hội 5 năm; kết
th…c nhiệm kỳ đại hội Đảng;
năm của rất nhiều sự kiện
ch˝nh trị, lịch sử trọng đại của
dŽn tộc. Cả nước phải dồn sức
cho việc chuyển giao thế hệ,
chuyển giao lịch sử để đưa dŽn
tộc sang trang sử mới sau mỗi
nhiệm kỳ đại hội Đảng.
Quy luật th“ng thường,
mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng,
c“ng tŸc chuẩn bị văn kiện
¹thiết kếº đường lối chiến lược
để đưa đất nước đi l˚n trong
bối cảnh lịch sử c‚ những
thay đổi mau lẹ; đội ngũ
nhŽn sự tiếp tục vš kế tục giữ
cŸc vị tr˝, trọng trŸch lịch sử
chỉ đạo, lžnh đạo, điều hšnh
việc dŽn, việc nước. NhŽn dŽn
lu“n quan tŽm d”i theo vš đặt
niềm tin všo những c“ng việc
ấy. Đảng c‚ vững všng, đošn
kết, ki˚n định, sŸng suốt, tr˝
tuệ mới hoạch định được
đường lối phŸt triển đất nước;
mới ¹chọn mặt, gửi všngº
được những cŸn bộ c‚ tŽm, đủ
tầm cao tr˝ tuệ, đạo đức, phẩm
chất tốt đŸp ứng y˚u cầu cŸch
mạng. V˜ thế, Đại hội Đảng
tošn quốc lần thứ XII được

xem lš c“ng việc hệ trọng
nhất của tošn Đảng, tošn
dŽn; lš nhiệm vụ then chốt
của năm 2016, nhưng phải
bắt đầu triển khai rốt rŸo
ngay từ năm Ất M•i 2015.
Lợi ˝ch đất nước, phụng sự
nhŽn dŽn phải được đặt l˚n
hšng đầu trong quŸ tr˜nh
chuẩn bị đại hội Đảng.
TŸc động từ b˚n trong vš
b˚n ngoši všo cŸc nội dung
tr˚n lš kh“ng nhỏ; cảnh giŸc
trước cŸc thủ đoạn ¹diễn biến
h’a b˜nhº, chia rẽ nội bộ, can
dự tổ chức nhŽn sự, gŽy Ÿp lực
đường lối ch˝nh trị§lš những
hoạt động của cŸc thế lực xấu
sẽ diễn ra dưới nhiều dạng
thức khŸc nhau. Thšnh c“ng
của Đại hội Đảng tošn quốc
lần thứ XII c‚ › nghĩa đặc biệt
quan trọng; quyết định tương
lai đất nước, dŽn tộc trong
những thập kỷ đầu của thế kỷ
21. Sứ mệnh ch˝nh trị của
Đảng thật nặng nề nhưng v“
c•ng vẻ vang. Đất nước Việt
Nam c‚ sŸnh vai với cường
quốc năm ChŽu được hay
kh“ng cũng phải bắt đầu từ
những tiền đề ấy.
Năm Ất M•i thật đặc biệt,
năm đặt tiền đề cho kỳ đại hội
Đảng; năm quyết định cho sự
kiện ch˝nh trị đặc biệt của
Đảng ta. Mỗi khi nước nhš c‚
¹c“ng việc lớnº mới thấy hết
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l’ng dŽn: y˚u nước, tự hšo
dŽn tộc, tinh thần đošn kết, sự
khoan dung, độ lượng, thŸi độ
c“ng tŽm. Hžy để cho dŽn biết,
dŽn bšn, tham gia vš giŸm sŸt
cŸc c“ng việc của Đảng. Huy
động được tr˝ tuệ, sŸng tạo,
nguồn nội lực nơi quần ch…ng,
đảng vi˚n cŸn bộ lš b˝ k˝p
thšnh c“ng. Việc g˜ c‚ lợi cho
dŽn th˜ phải hết sức lšm cũng
c‚ nghĩa lš kh‚ vạn lần dŽn
liệu cũng xong.
Đất nước đang bước všo
thời kỳ lịch sử mới: thời cơ đan
xen thŸch thức. Kh‚ khăn c’n
nhiều vš đang chờ ch…ng ta ở
ph˝a trước. Mỗi người dŽn Việt
Nam lu“n tự hšo về Đảng với
hơn 8 thập kỷ lžnh đạo NhŽn
dŽn lšm n˚n bao kỳ t˝ch lịch
sử. DŽn tộc Việt Nam đž đŸnh
thắng nhiều giặc ngoại xŽm;
xŽy dựng đất nước đšng
hošng hơn, to đẹp hơn, ngšy
cšng c‚ vị thế trong vš ngoši
khu vực. Mỗi m•a XuŽn qua,
Đảng ta th˚m một tuổi, cšng
th˚m t“i luyện, dạn dšy kinh
nghiệm đưa đất nước đi l˚n.
Mỗi người dŽn nước Việt gửi
trọn niềm tin y˚u nơi Đảng.
Như lời một bši ca lu“n ngŽn
vang mỗi độ XuŽn về: Đảng
đž cho ta một m•a XuŽn đầy
ước vọng, một m•a XuŽn mới
tršn Ÿnh nắng ban mai§n
VĂN HÙNG

iện nay công tác quản lý
nhà nước liên quan tới tài
chính, tài sản của đất nước
còn chưa hiệu quả, vẫn còn
lãng phí, thất thoát lớn, còn
nhiều khoản chi tiêu không
hiệu quả… là điều Đảng, Nhà
nước và nhân dân chưa thực
sự yên lòng. Trên thực tế,
KTNN mới tiến hành kiểm toán
được một phần, mới phát hiện
được một phần mà đã cho ra
kết quả kiến nghị xử lý tài
chính cao như vậy. Kiểm toán
NSNN cũng mới chủ yếu thực
hiện kiểm toán quy trình và
cách thức lập, duyệt, phê
chuẩn quyết toán… để trình ra
Hội đồng Nhân dân, trình ra
Quốc hội, chứ KTNN chưa
kiểm tra hết, chưa kiểm tra
sâu xem ngân sách được sử
dụng, quản lý như thế nào
trong từng lĩnh vực đầu tư,
giáo dục, y tế, hành chính…
và nhiều lĩnh vực khác; kiểm
toán chưa đi vào hiệu quả sử
dụng ngân sách, chưa đi vào
quy trách nhiệm ở đâu? Đây là
một tồn tại và cũng là thách
thức lớn đối với KTNN. Yêu
cầu của đất nước đối với
KTNN trong giai đoạn tới là rất
lớn, KTNN phải kiểm toán và
đánh giá được tình hình quản
lý, sử dụng NSNN, đặc biệt là

H

hiệu quả sử dụng NSNN; bởi
vậy KTNN cần phải nhìn sâu
hơn về mô hình tổ chức,
chuẩn bị xây dựng một lực
lượng kiểm toán đáp ứng nhu
cầu cao hơn nữa của đất
nước trong giai đoạn tới.
Hiện nay, lĩnh vực tài chính,
tài sản công theo nhiệm vụ của
KTNN còn rất rộng. Chỗ nào
mà tài chính, tài sản công quản
lý chưa tốt, sử dụng chưa hiệu
quả thì kiểm toán phải thấy đây
là trách nhiệm của mình và
phải chỉ cho ra, từ đó yêu cầu
phải khắc phục, yêu cầu phải
tuân thủ Hiến pháp và pháp
luật. Đối tượng kiểm toán rộng
thì phương châm lên kế hoạch
kiểm toán cần phải tập trung
theo cả chiều sâu và chiều
rộng, tập trung kiểm toán có

trọng tâm, có trọng điểm.
Ngoài những cuộc kiểm toán
có thể áp dụng riêng lẻ từng
loại hình thì KTNN nên kết hợp
áp dụng cả 3 loại hình kiểm
toán báo cáo tài chính, kiểm
toán tuân thủ và kiểm toán
hoạt động.
Để nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, kiểm
toán viên, chất lượng kiểm
toán, KTNN phải tập trung giáo
dục, rèn luyện phẩm chất đạo
đức, lối sống, văn hóa ứng xử
của cán bộ, công chức, kiểm
toán viên; tăng cường bồi
dưỡng chuẩn mực, quy trình,
phương pháp chuyên môn,
nghiệp vụ; tiếp tục quán triệt và
thực hiện nghiêm Nghị quyết
lần thứ tư Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI) về
“Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy
mạnh công tác đấu tranh,
phòng, chống tham nhũng, giữ
gìn sự trong sạch, trong sáng
và nâng cao tính chuyên
nghiệp của đội ngũ công chức,
kiểm toán viên.n
(Lược trích ý kiến của Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại
Hội nghị báo cáo kết quả 5
năm thực hiện Chiến lược
phát triển Kiểm toán Nhà
nước đến năm 2020)
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Khi còn là Tổng Kiểm toán
Nhà nước, Bộ trưởng đóng vai
trò như một “nhà phản biện”
đối với các chính sách kinh tế
của quốc gia. Nhưng hiện nay,
Bộ trưởng lại là một trong
những người đưa ra định
hướng chính sách và chỉ đạo
việc ban hành những chính
sách đó. Như vậy, có thể nói, Bộ
trưởng là một trong số ít những
người có thể thấu hiểu được
đặc thù công việc của hai bên.
Nếu có một vài phút đứng ở
gạch nối, Bộ trưởng sẽ nói gì về
hai vai trò này?
Xây dựng và phản biện chính
sách mặc dù là hai nhiệm vụ
khác biệt nhưng có mối quan hệ
bổ trợ lẫn nhau. Để thực hiện
chức năng quản lý nhà nước thì
cơ quan quản lý nhà nước phải
tiến hành nghiên cứu xây dựng
chính sách. Trong thời gian qua,
Bộ Tài chính đã tham mưu trình
Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ
và Quốc hội nhiều cơ chế, chính
sách như thu, chi NSNN, quản lý
nợ công, quản lý giá, quản lý tài
sản công, phát triển thị trường tài
chính và các chính sách tài chính
khác. Quá trình xây dựng chính
sách rất cần vai trò của phản biện
chính sách.
Có thể nói, phản biện chính
sách tốt là một trong những “chìa
khóa” giúp cho việc xây dựng
chính sách tốt và hiệu quả. Qua

chung. Ngược lại, việc xây dựng
và hoàn thiện chính sách cũng sẽ
hỗ trợ KTNN trong triển khai
thực hiện các nhiệm vụ của mình.

quá trình thực hiện nhiệm vụ,
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã
và đang đóng vai trò là một cơ
quan phản biện chính sách lớn
thông qua việc phát hiện sự phù
hợp và những bất cập của chính
sách. Bên cạnh đó, KTNN cũng
đã và đang phối hợp với các cơ
quan quản lý trong việc thực hiện
tái cơ cấu nền kinh tế. Cụ thể,
trong tái cơ cấu đầu tư công và
tái cơ cấu DNNN, việc đánh giá
chấp hành cơ chế, chính sách
trong sử dụng vốn đầu tư nhà
nước, tài sản công,… đã góp
phần bố trí NSNN và đầu tư vốn
một cách hiệu quả hơn, triển khai
tốt các đề án tái cơ cấu. Các kiến
nghị, kết luận của KTNN cùng
với các ngành khác là những tư
liệu rất quan trọng để hoàn thiện
chính sách tài chính nói riêng và
hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng XHCN nói
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Theo Bộ trưởng, KTNN cần
phải làm gì để tăng cường vai
trò đối với sự phát triển của nền
kinh tế Việt Nam, đặc biệt là
trong vấn đề hoạch định các
chính sách kinh tế vĩ mô?
Trong thời gian tới, để
KTNN đóng vai trò là một cơ
quan phản biện chính sách tốt,
KTNN tăng cường chú trọng
hơn việc phân tích để làm rõ
nguyên nhân và trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân dẫn đến sai
phạm trong từng khâu của quá
trình sử dụng tài chính, tài sản
nhà nước để đưa ra những kết
luận, kiến nghị giúp cho việc xử
lý và hoạch định chính sách tốt
hơn. Ngoài kiểm toán tài chính
và kiểm toán tuân thủ, tích cực
chuyển dần trọng tâm sang kiểm
toán hoạt động, tăng cường
kiểm toán trước đối với các đối
tượng sử dụng tài chính và tài
sản nhà nước nhằm đảm bảo
việc sự dụng đúng mục đích,
tránh tình trạng thất thoát, lãng
phí nguồn lực và tài sản quốc
gia. Đặc biệt, tăng cường năng
lực đội ngũ cán bộ, cơ cấu tổ
chức, đảm bảo chất lượng công
tác kiểm toán và sự công minh
trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng có thể cho biết
quan điểm về một số vấn đề,
nhiệm vụ trọng tâm của KTNN
như việc thực hiện kết luận,
kiến nghị của KTNN và việc
sửa đổi Luật KTNN?
Điều 118 Hiến pháp Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 2013 đã quy định:
KTNN là cơ quan do Quốc hội
thành lập, hoạt động độc lập và
chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện
kiểm toán việc quản lý, sử dụng
tài chính, tài sản công. Tổ chức,
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của
KTNN do luật định.
Vì vậy, để hoạt động kiểm
toán ngày càng có hiệu quả, kết
quả kiểm toán là một trong
những tài liệu quan trọng để
Quốc hội có thêm căn cứ xem
xét, quyết định cơ chế chính
sách, quyết định dự toán và phê
chuẩn quyết toán NSNN, thì
ngoài việc tổ chức thực hiện
kiểm toán theo kế hoạch hàng
năm, trong thời gian tới, KTNN

nên tập trung thực hiện sửa đổi,
bổ sung Luật KTNN đã được
Quốc hội ban hành năm 2005
cùng với sửa đổi, bổ sung Luật
Ngân sách nhà nước (NSNN) để
củng cố tổ chức bộ máy, nâng
cao chất lượng nhân lực của
KTNN; làm rõ hơn nhiệm vụ,
quyền hạn của KTNN để thực
hiện tốt vai trò kiểm toán việc
quản lý, sử dụng tài chính, tài
sản công đã được Hiến pháp quy
định. Bên cạnh đó, nghiên cứu
kinh nghiệm quốc tế để cải tiến
quy trình kiểm toán và kiểm soát
chất lượng kiểm toán nhằm nâng
cao chất lượng, giảm thời gian
trong mỗi cuộc kiểm toán, phát
huy tốt vai trò của KTNN trong
việc ngăn ngừa sai phạm và tái
sai phạm trong việc quản lý, sử
dụng tài chính, tài sản công; Chủ
động, tích cực phối hợp với các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trong việc tổ chức thực hiện các
kết luận, kiến nghị của KTNN
theo đúng chế độ quy định, góp

phần tích cực vào tăng cường kỷ
luật, kỷ cương tài chính.
Điều quan trọng nữa là KTNN
cần làm tốt vai trò của “nhà phản
biện” tích cực, hiệu quả đối với
các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Thông qua kiểm toán việc
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản
công với những thông tin phong
phú và đa chiều thu thập từ thực
tế, KTNN sẽ có những kiến nghị
sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính
sách, quyết định chủ trương đầu
tư, phân bổ NSNN tiết kiệm, hiệu
quả để phát triển kinh tế - xã hội
đất nước.
Nhân dịp năm mới 2015 và
chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, thay
mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính cùng
tập thể cán bộ, công chức, viên
chức ngành Tài chính, tôi trân
trọng gửi tới các thế hệ cán bộ,
công chức, kiểm toán viên của
KTNN và gia đình lời chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thành công!
Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!n
HƯỜNG HIỀN (thực hiện)

Ý Đảng niềm tin vạn sắc Xuân.
Lòng Dân sức mạnh muôn lộc Tết.
Bùi Vũ Liêm

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Thưa ông, trong Mục tiêu
kiểm toán năm 2015, việc đổi
mới hoạt động kiểm toán đã
được Kiểm toán Nhà nước
(KTNN) nhấn mạnh như một
vấn đề mang tính đột phá. Vậy,
ông có thể cho biết cụ thể hơn
về sự đổi mới này?
Năm 2015, hoạt động kiểm
toán của KTNN đã có một số đổi
mới rõ nét:
Thứ nhất là, từ trước đến nay,
khối kiểm toán ngân sách địa
phương thường kiểm toán theo
kế hoạch được duyệt của từng
khu vực. Năm nay, KTNN đã
đổi mới bằng cách triển khai
đồng bộ cho đơn vị kiểm toán đi
sâu vào các chủ đề theo mục tiêu
và định hướng chung của toàn
ngành. Một là: “Công tác quản lý
và sử dụng kinh phí NSNN đầu
tư cho hoạt động khoa học và
công nghệ năm 2014”; Hai là,
“Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2010-2014; Ba là, “Chương
trình khuyến nông, khuyến công
năm 2014”; Bốn là, tập trung
trọng điểm cho chi đầu tư công;
Năm là, thu ngân sách nhà nước.
Năm chủ đề trong một cuộc kiểm
toán ngân sách địa phương, tất cả
được thực hiện theo nội dung
kiểm toán tại các Đề cương kiểm
toán doTổng Kiểm toán Nhà
nước phê duyệt.
Thứ hai là, trước đây việc
tập trung kiểm toán ngân sách,
tiền và tài sản nhà nước thường
dồn vào một đợt. Bởi vậy, có
những đơn vị chưa kịp quyết
toán vẫn được kiểm toán. Tuy
nhiên, theo định hướng đổi mới
trong năm nay, KTNN sẽ thực
hiện kiểm toán các chuyên đề
trước, đến cuối năm, khi đã có
quyết toán, KTNN mới kiểm
toán báo cáo quyết toán. Mục
tiêu chính ở đây là phục vụ cho
HĐND phê chuẩn quyết toán,
làm gọn báo cáo quyết toán
ngân sách địa phương.
Năm 2015, các chuyên đề
được lựa chọn như thế, nhưng
đến năm 2016 thì có thể chúng
tôi sẽ chọn các chuyên đề khác,
bám sát những vấn mà xã hội
đang quan tâm.
Trong nội dung đổi mới,
chúng ta có nói đến việc lựa
chọn các chuyên đề kiểm toán
có phạm vi rộng. Vậy, đâu là
tiêu chí để xác định phạm vi
này? Xin ông cho biết, phạm vi
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rộng ở đây có gần với quy mô
tài chính lớn hay không?
Trong năm nay, KTNN lựa
chọn các chuyên đề có phạm vi
rộng, đặc biệt là các chuyên đề
liên quan đến tái cơ cấu kinh tế.
Phạm vi rộng ở đây là quy mô
toàn quốc. Ví dụ, trong hai
chuyên đề: “Công tác quản lý
và sử dụng kinh phí NSNN đầu
tư cho hoạt động khoa học và
công nghệ năm 2014” và
“Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010-2014”, chúng
tôi chọn kiểm toán 35 tỉnh để
phục vụ việc đánh giá chung về
các chương trình này. Quy mô
tài chính ở đây có thể không lớn
bằng một số chương trình khác
nhưng nó mang tính chất đánh
giá cho một sự nghiệp chi của
toàn quốc. Tiêu chí lựa chọn
trước hết là nhằm mục tiêu như
vậy, sau đó các chuyên đề này
sẽ được lồng ghép vào kiểm
toán tổng hợp báo cáo quyết
toán ngân sách địa phương để
phục vụ cho 53 tỉnh. Về cách
thức tổ chức, trong 53 tỉnh được
kiểm toán thì có 35 tỉnh làm các
chuyên đề, còn 18 tỉnh đã kiểm
toán từ năm trước thì chủ yếu
tập trung thực hiện công tác
kiểm toán tổng hợp quyết toán.
Trong quá trình kiểm toán,
nếu Đoàn kiểm toán phát hiện
thấy điều gì bất cập thì vẫn có
thể tiếp tục kiểm tra chi tiết ở
dưới, không phải chỉ bó buộc

trong các nội dung đã được chỉ
định. Tuy nhiên, chỉ có thể đi sâu
thêm chứ không phân tán nhiều
nơi để tập trung làm gọn các
chuyên đề.
Trong khi công cuộc tái cơ
cấu kinh tế đang gặp nhiều ý
kiến đánh giá là chưa thật sự
mang lại hiệu quả rõ rệt thì việc
chúng ta đặt trọng tâm kiểm
toán vào những nội dung này
liệu có đạt được hiệu quả cao
nhất hay không, thưa ông?
Mỗi một cuộc kiểm toán
đều phải xác định trọng tâm
nhưng không phải cuộc nào
cũng đặt kỳ vọng là đưa ra kiến
nghị thay đổi hẳn. Về kiểm
toán tái cơ cấu, thực ra KTNN
đã thực hiện từ năm ngoái. Ủy
ban Kinh tế của Quốc hội cũng
đã có chuyên đề giám sát về
vấn đề này. Mục tiêu trước mắt
của nội dung kiểm toán tái cơ
cấu kinh tế là đánh giá chung
đề án và các bước đã thực hiện
để xem xét những điểm nào còn
bất cập. Năm nay, KTNN
chuyên ngành VI và KTNN
chuyên ngành VII đều đi theo
mục tiêu kiểm toán tái cơ cấu.
Tham vọng của chúng tôi ở đây
là không nhiều, về cơ bản là
làm sao để sắp xếp, bố trí các
DNNN hợp lý hơn. Lĩnh vực
nào đầu tư không hiệu quả thì
phải rút vốn ra, lĩnh vực nào
làm ăn tốt thì tiếp tục phát huy.
Bên cạnh kiểm toán tái cơ cấu
kinh tế, năm 2015, chúng tôi
vẫn tập trung kiểm toán báo
cáo tài chính của khối doanh
nghiệp và các tổ chức tín dụng
để đánh giá hiệu quả đầu tư,
hiệu quả sản xuất kinh doanh
và chấp hành kỷ luật thu nộp
ngân sách.

Phối cảnh Trụ sở mới của KTNN

Thường thì sự đổi mới nào
cũng dễ gặp phải những khó
khăn và thách thức ban đầu.
Ông có thể cho biết, khi đưa ra
định hướng này, lãnh đạo
KTNN đã lường trước những
khó khăn nào phải đối mặt?
Như năm trước đổi mới về
công tác kiểm soát, công tác
thanh tra, xây dựng kế hoạch
kiểm toán, năm nay, việc đổi
mới công tác kiểm toán này
cũng sẽ có những khó khăn
bước đầu.
Khó khăn lớn nhất là cách
thức tổ chức kiểm toán. Trước
đây, chúng tôi tổ chức theo một
đoàn xuống địa phương để thực
hiện luôn từ đầu đến cuối, từ
kiểm toán chi tiết đến tổng hợp,
nhưng nay lại tập trung vào các

chuyên đề, kiểm toán chi tiết
trước rồi cuối cùng mới tổng hợp
quyết toán ngân sách địa
phương. Nội dung kiểm toán có
thể không phong phú bằng trước
kia nhưng lại phục vụ được cho
nhiệm vụ đánh giá những mục
tiêu lớn hơn mà Nhà nước đang
cần. Cách tiếp cận mới như vậy
là tương đối khó.
Khó khăn thứ hai là thời gian
để lập, xét duyệt, phát hành báo
cáo bị dồn vào cuối năm nên
tính thời sự hơi chậm một chút.
Ví dụ, chuyên đề tháng 1 có bất
cập nhưng phải đến cuối năm
mới được tổng kết để tập trung
cho địa phương, phục vụ cho
quyết toán.
Ngoài ra, còn một khó khăn
nữa là lực lượng kiểm toán viên
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

để kiểm toán vĩ mô còn hạn chế.
Bắt đầu từ năm 2014, chúng tôi
đã uốn các kiểm toán viên đi
theo hướng này và sẽ tạo dựng
dần. Trước tiên là kiểm toán tuân
thủ, sau đó là đánh giá hiệu quả,
tác động.
Còn lại, những khó khăn khác
cũng giống như trước đây vì
ngoài kiểm toán ngân sách địa
phương, các cuộc kiểm toán
khác vẫn thực hiện bình thường.
Thưa ông, để đáp ứng được
mục tiêu đổi mới, KTNN đã có
sự chuẩn bị như thế nào trong
phương pháp kiểm toán và tổ
chức thực hiện kiểm toán?
Phương pháp kiểm toán về
cơ bản vẫn theo truyền thống,
đó là kiểm toán tổng hợp xong
thì đến kiểm toán chi tiết, lập
biên bản và báo cáo kiểm toán
của tổ, các báo cáo này sẽ gộp
thành báo cáo cơ bản theo thông
lệ từ trước.
Năm nay, nếu thực hiện kiểm
toán các chuyên đề thì sẽ đi từ
tỉnh xuống huyện, theo dòng
chảy của nguồn tiền, không chọn
đơn vị như trước đây. Ví dụ ngân
sách trung ương cấp cho 100 tỷ
đồng, đóng góp của nhân dân
100 tỷ đồng, các tổ chức doanh
nghiệp đóng góp 100 tỷ đồng,
KTNN sẽ kiểm toán theo 300 tỷ
của dòng tiền chạy xuống các

công trình dự án để xem xét tính
tuân thủ và hiệu quả đến đâu rồi
soi ngược lại. Còn với các mục
tiêu về thu thì kiểm toán ngược
từ dưới lên trên. Hai cách thức
đều có cái hay riêng nhưng kiểm
toán tập trung sẽ đi theo đúng
ngọn ngành của nó, đó là tỏa từ
trên xuống.
Trước đây, mỗi Đoàn kiểm
toán có tới 9-10 tổ, mỗi chương
trình mục tiêu thực hiện một
chút, mỗi huyện một chút, điều
đó dẫn đến cơ cấu tổ chức dàn
trải, cuối cùng, khi tổng hợp báo
cáo năm của ngành thì không
đánh giá được theo loại nghiệp
vụ kinh tế, khó tổng hợp. Chủ
yếu chỉ phát hiện các khoản tăng
thu giảm chi, không giúp nhiều
cho công tác quản lý. Bây giờ,
nếu theo cách thức mới thì chỉ có
khoảng 1 đến 2 tổ kiểm toán thu,
2 tổ kiểm toán đầu tư, 1 tổ kiểm
toán cho 1 chuyên đề. Tổ chức
như thế sẽ gọn hơn trước và
những kết quả thu được sẽ đồng
bộ, có chiều sâu và có tính
nghiệp vụ kinh tế hơn.
Căn cứ kết quả khảo sát thu
thập thông tin tại các đầu mối,
đơn vị được kiểm toán và mục
tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm
toán chủ yếu, các KTNN chuyên
ngành, KTNN khu vực, Đoàn
kiểm toán phải xác định mục
tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm

toán cụ thể cho từng chủ đề kiểm
toán, phù hợp với đặc thù của
đơn vị được kiểm toán, đáp ứng
được yêu cầu về mục tiêu, trọng
tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu
của ngành, hạn chế tối đa tình
trạng kiểm toán dàn trải ảnh
hưởng đến chất lượng hoạt động
kiểm toán.
Bản thân ông có niềm tin
như thế nào về sự thành công
của những đổi mới lần này?
Từ cách thức mới, vấn đề
khảo sát đã có những thay đổi,
không chọn theo cảm tính của
từng người mà phải làm theo chủ
đề, các nội dung khác chỉ thực
hiện mang tính tham khảo, đối
chiếu. Bởi vậy, có thể các Đoàn
kiểm toán sẽ gặp trục trặc ở một
hai đợt đầu, nhưng cứ theo
hướng này đến cuối năm thì chắc
chắn nhiều Đoàn sẽ đi vào nề
nếp và tiếp tục hoàn thiện được
trong những năm tới. Tôi tin
rằng, sự thay đổi của năm nay sẽ
thu được thắng lợi. KTNN sẽ có
những kiến nghị thiết thực, hiệu
quả lên Chính phủ và Quốc hội
về công tác quản lý điều hành
các sự nghiệp chi cũng như công
tác quản lý thu.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Chúc ông một năm mới gặt hái
nhiều thành công!n
HẢI THU (thực hiện)

Kiểm toán xuân sang, tâm đồng trí lực quyết vượt mọi khó khăn.
Sức trẻ năm mới dốc sức, dốc lòng nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.
Bùi Vũ Liêm
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TS. TRẦN KIM CHUNG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Những thành tựu đạt được
của kinh tế vĩ mô năm 2014

Một là, hệ thống thể chế kinh
tế có những bước tiến rõ nét.
Năm 2014, có thể được coi là
năm của các vấn đề thể chế.
Quốc hội đã thông qua nhiều đạo
luật quan trọng: Luật Đầu tư
công được ban hành, quy định
việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư
công, quản lý nhà nước về đầu tư
công, qua đó nâng cao hiệu quả
hoạt động đầu tư công. Luật
Doanh nghiệp sửa đổi, tạo môi
trường kinh doanh bình đẳng,
thuận lợi, thông thoáng hơn cho
doanh nghiệp như: bỏ quy định
doanh nghiệp phải ghi ngành
nghề kinh doanh khi đăng ký
thành lập doanh nghiệp, bỏ quy
định về con dấu của doanh
nghiệp… Luật Nhà ở sửa đổi,
Luật Kinh doanh bất động sản
sửa đổi mở rộng quyền sở hữu

nhà ở đối với người Việt Nam ở
nước ngoài và người nước ngoài,
qua đó góp phần thu hút vốn cho
sự phát triển của thị trường bất
động sản.
Hai là, các chỉ số kinh tế vĩ
mô tích cực. Tăng trưởng kinh tế
Quý III/2014 đạt 6,2%, cao hơn
so với Quý I và Quý III, kéo mức
tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên
5,6%. Sản xuất công nghiệp duy
trì đà phục hồi với tốc độ tăng
cao hơn cùng kỳ năm trước. Chỉ
số IIP 11 tháng đầu năm tăng
7,5% so với cùng kỳ năm trước
(năm 2013 chỉ tăng 5,6%). Tổng
mức hàng hóa và bán lẻ 11 tháng
đầu năm tăng 11,1% so với cùng
kỳ năm ngoái (loại bỏ yếu tố giá,
tăng 6,5% trong khi cùng kỳ năm
ngoái chỉ tăng 5,5%). Lạm phát
được duy trì ở mức thấp. Chỉ số
CPI tháng 11/2014 chỉ tăng 2,6%
so với cùng kỳ năm 2013. CPI 11
tháng đầu năm tăng 4,3% so với
cùng kỳ năm 2013, thấp hơn tăng
trưởng kinh tế. Nợ công năm
2014 vẫn ở trong giới hạn an
toàn cho phép của Quốc hội (nợ
công/GDP năm 2014 ước khoảng
60,3% GDP, tăng lên 64% GDP
vào năm 2015). Tuy nhiên, bội
chi ngân sách ở mức khá cao,
năm 2014 ước đạt 5,3% (tính cả
vốn trái phiếu chính phủ có thể
chạm mức 7%).
Ba là, tái cơ cấu hệ thống
ngân hàng có kết quả tích cực.

Việc xử lý nợ xấu đạt được nhiều
kết quả tích cực. Theo báo cáo
của các tổ chức tín dụng, tỷ lệ nợ
xấu đến tháng 9/2014 cao hơn so
với cuối năm 2013 (3,61%) là do
các tổ chức tín dụng áp dụng
chuẩn phân loại nợ xấu mới, với
nhiều quy định chặt chẽ hơn,
phản ánh đúng hơn chất lượng tín
dụng và thực trạng nợ xấu. Dự
báo đến cuối năm 2014, nợ xấu
của hệ thống các tổ chức tín dụng
ở mức 2,5-2,7%. Mặt bằng lãi
suất, bao gồm lãi suất huy động
và lãi suất cho vay có xu hướng
giảm. Dư nợ tín dụng đối với nền
kinh tế tiếp tục tăng. Ngoài ra, tỷ
lệ chi trả, khả năng an toàn vốn
được đảm bảo theo quy định của
pháp luật (lần lượt là 26,05% và
12,38%), đã cho thấy an toàn của
hệ thống các tổ chức tài chính tín
dụng và khả năng chi trả trực tiếp
được đảm bảo.
Bốn là, tái cơ cấu đầu tư đạt
được kết quả vững chắc. Tỷ trọng
đầu tư công trong GDP giảm
xuống tiệm cận mức mong muốn.
Giai đoạn 2011-2013, tỷ trọng
tổng vốn đầu tư phát triển/GDP
đạt bình quân 31,5%. Năm 2014,
ước thực hiện đạt 30,1%. Tỷ
trọng vốn đầu tư của khu vực nhà
nước trên tổng vốn đầu tư xã hội
năm 2013 đạt 40,4%, dự kiến vẫn
được duy trì ở mức khoảng 40%
trong năm 2014.
Năm là, tái cơ cấu doanh
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

nghiệp đi vào thực chất. Cổ phần
hóa DNNN được đẩy mạnh. Dự
kiến, đến hết năm 2014, khoảng
200 doanh nghiệp thực hiện cổ
phần hóa. Và đến Quý III/2015,
toàn bộ các doanh nghiệp được
phê duyệt phương án cổ phần
hóa để tiến hành bán cổ phần lần
đầu. Bên cạnh đó, nợ doanh
nghiệp nhà nước được công khai
hóa. Số liệu tổng quát về nợ của
các tập đoàn, tổng công ty lớn
của Nhà nước đã được công
khai. Tính minh bạch trong tái
cấu trúc DNNN đã tiến một bước
lớn về phía trước.
Sáu là, đầu tư nước ngoài tiếp
tục thu hút được những dự án
lớn, có công nghệ tiên tiến. Tính
đến thời điểm 20/11/2014, FDI
thực hiện ước đạt 11,2 tỷ USD,
tăng 6,2% so với cùng kỳ năm
trước. Dự kiến FDI thực hiện cả
năm đạt 12,5 tỷ USD, tăng 8,7%
so với năm 2013. Một số dự án
lớn, với giá trị đầu tư lớn được
cấp phép.
Bảy là, các hoạt động mua
bán sáp nhập (M&A) diễn ra

mạnh mẽ. Một loạt dự án, doanh
nghiệp lớn đã được mua bán, sáp
nhập. Có thể thấy, tình hình
không chỉ diễn ra việc mua bán
của các doanh nghiệp nước ngoài
với doanh nghiệp trong nước mà
còn giữa các doanh nghiệp trong
nước với nhau. Hình thức mua
bán, sáp nhập không chỉ đơn
thuần diễn ra việc mua cổ phần
mà còn có cả các hoạt động mua
đứt. Hơn nữa, bắt đầu có doanh
nghiệp trong nước mua doanh
nghiệp nước ngoài ở nước ngoài.
Tám là, xuất nhập khẩu đạt
ngưỡng kỳ vọng. Tổng kim
ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu
năm đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7%
so với cùng kỳ năm 2013 (mục
tiêu tăng trưởng cả năm là 10%).
Các mặt hàng chủ lực đạt tốc độ
tăng trưởng giá trị xuất khẩu
khá: dệt may đạt 19,2 tỷ USD
(tăng 18,2%), giầy dép đạt 7,2 tỷ
USD (tăng 23%), thủy sản đạt
7,3 tỷ USD (tăng 20,2%). Tổng
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
11 tháng đầu năm đạt 135 tỷ
USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ
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năm 2013. Một số mặt hàng có
giá trị nhập khẩu tăng cao so với
cùng kỳ năm 2013 như: máy
móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
khác đạt 20,5 tỷ USD, tăng
21,1%; vải đạt 8,7 tỷ USD, tăng
14,6%; xăng dầu đạt 7,2 tỷ USD,
tăng 13,9%. Tính chung 11 tháng
đầu năm 2014, xuất siêu 2,06 tỷ
USD (mục tiêu năm 2014, tỷ lệ
nhập siêu khoảng 6%).
Chín là, thị trường bất động
sản có dấu hiệu phục hồi. Cùng
với một loạt văn bản mới về thị
trường bất động sản, trong đó có
việc mở cho người nước ngoài
mua và sở hữu nhà tại Việt Nam;
thúc đẩy giải ngân gói 30.000 tỷ;
tín dụng cho thị trường bất động
sản tăng; lãi suất thấp; thị trường
bất động sản đã có dấu hiệu phục
hồi. Số lượng giao dịch đã có
những cải thiện đáng kể. Đến
ngày 20/8/2014, lượng tồn kho
bất động sản trên phạm vi cả
nước đạt khoảng 82.295 tỷ đồng,
giảm 12.163 tỷ đồng (12,88%)
so với tháng 12/2013, và giảm
46.569 tỷ đồng (36,22%) so với
Quý I/2011. Bên cạnh đó, giá bất
động sản không những tiếp tục
giảm mà còn có dấu hiệu tăng.
Một số dự án có vị trí tốt, đã
hoặc sắp hoàn thành đưa vào sử
dụng giá có tăng nhẹ từ 1-2% so
với năm 2013. Bên cạnh đó,
nhiều dự án đã khởi động lại, lễ
khởi công, lễ bàn giao dự án đã
diễn ra nhiều hơn, chủ yếu trong
phân khúc căn hộ nhỏ và vừa.
Ngoài ra, các nhà đầu tư tiềm
năng đã tích cực tìm hiểu thông
tin để giao dịch.
Mười là, kiều hối tiếp tục
tăng. Đây là nguồn tiền vận hành
một cách đáng kể và ổn định vào
kinh tế Việt Nam. Khả năng 12
tỷ năm 2014 là có thể đạt được.

Đây là nguồn lực quan trọng và
cần thiết cho nền kinh tế trong
bối cảnh tái phục hồi. Nguồn tiền
này khi vận hành về Việt Nam sẽ
tác động đến đầu tư và không bị
rút ra khỏi lãnh thổ nên không có
hiệu ứng “vốn bay” khi nền kinh
tế có biến động. Hơn nữa, nguồn
này tiếp tục cho thấy, năm sau
cao hơn năm trước. Do đó, đây
được xem là nguồn lực quan
trọng cho tăng trưởng kinh tế
trong giai đoạn tới.
Mười một là, ngân sách có thể
hụt thu do giá dầu giảm. Đây là
một đặc điểm mới xuất hiện
trong các tháng cuối năm nhưng
được chú ý đặc biệt. Một trong
những vấn đề cơ bản là ngân
sách sẽ bị hụt thu. Nếu giá dầu
xuống dưới 110 đô la Mỹ một
thùng thì ngân sách sẽ hụt thu
1.000 tỷ đồng/1 đô la giảm giá.
Do vấn đề mới xuất hiện nên
việc hụt thu ngân sách là đáng
chú ý. Bên cạnh đó, các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu có
thể bị lỗ do nhập xăng giá cao và
bán xăng lúc đã hạ.
Mười hai là, những bất ổn
khu vực trên thế giới và Biển
Đông có ảnh hưởng không thuận
lợi đến kinh tế. Trước khi xảy ra
sự kiện Biển Đông, kinh tế Việt
Nam đã có những dấu hiệu
chuyển biến tốt. Khi xảy ra sự
kiện Biển Đông, tình hình đã có
những dấu hiệu không thuận lợi
cho nền kinh tế. Tuy vấn đề đã
được xử lý nhưng cũng đã gây
khó khăn cho phát triển kinh tế.
Dự báo triển vọng kinh tế
Việt Nam 2015

Một là, kinh tế vĩ mô tiếp tục
ổn định. Trong năm 2015, các chỉ
tiêu kinh tế vĩ mô sẽ không có
chuyển biến lớn. Các chỉ tiêu về

tăng trưởng, lạm phát, đầu tư
công, ODA, bội chi ngân sách
không có đột biến. Tăng trưởng
kinh tế năm 2015 ước đạt 6,13%,
tiếp tục đà phục hồi so với giai
đoạn trước đó. Năm 2015, Việt
Nam tiếp tục xuất siêu khoảng
2,53 tỷ USD. Tổng kim ngạch
xuất khẩu, nhập khẩu tiếp tục đạt
tốc độ tăng trưởng khá, trên 10%.
Tỷ trọng đầu tư toàn xã hội/GDP
được duy trì ở mức 30%, đạt mục
tiêu đề ra (30% theo Đề án tổng
thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng, ban
hành kèm theo Quyết định số
339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013
của Thủ tướng Chính phủ). Lạm
phát ổn định ở mức một con số
(khoảng 6%).
Hai là, có thể có một xung
lực mới cho nền kinh tế do hội
nhập. Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC) dự kiến thành lập vào
năm 2015, với mục tiêu thiết lập
“một thị trường và cơ sở sản xuất
duy nhất”, đưa Việt Nam hội
nhập toàn diện với khu vực.
RCEP dự kiến được ký kết vào
năm 2015, góp phần giúp Việt
Nam hội nhập sâu trong lĩnh vực
thương mại với các quốc gia
thành viên. TPP dự kiến kết thúc
đàm phán và ký kết vào năm
2015, với các cam kết sâu rộng
và bao quát trên nhiều lĩnh vực,
giúp Việt Nam hội nhập toàn
diện với các quốc gia ở nhiều
mức độ phát triển khác nhau, và
ở nhiều khu vực khác nhau.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, tham gia
ký kết hiệp định thương mại giúp
tăng giá trị xuất khẩu của Việt
Nam sang quốc gia đối tác thêm
1,176%, xuất khẩu sang các quốc
gia ASEAN tăng thêm 3,187%
theo mô hình OLS. Bên cạnh đó,
cùng với việc tham gia TPP, theo

ước tính, đến năm 2025, Việt
Nam sẽ được lợi khoảng 36 tỷ
USD, tương đương 15,5% GDP.
Ba là, thị trường bất động
sản có thể đi lên. Thị trường bất
động sản trong năm 2015 và các
năm tiếp theo tiếp tục là tiệm
tiến ngoại suy của năm 2014 và
giai đoạn trước đó. Thứ nhất,
chỉ những dự án đã hoàn thành
mới có giao dịch. Thứ hai, một
số ít các doanh nghiệp chủ đạo
trong thị trường tiếp tục triển
khai các dự án tốt. Thứ ba, một
số ít các dự án tái phục hồi hoạt
động. Các giao dịch trầm lắng,
nếu có, chỉ trên các dự án hoàn
thành. Thứ tư, một số nhà đầu tư
phát triển mới với năng lực tốt
xuất hiện. Đây là kịch bản dễ
xảy ra nhất, trong bối cảnh kinh
tế trong nước, quốc tế không có
biến động lớn, và chính sách đối
với thị trường bất động sản
không có đột phá rõ rệt.
Bốn là, M&A có thể trở
thành xu hướng trong chiến
lược phát triển của doanh
nghiệp trong thời gian tới. Đây
là nhận định được đưa ra tại
Diễn đàn M&A Việt Nam năm
2014. Cùng với sự phục hồi của
nền kinh tế, cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước diễn ra mạnh
mẽ, sự lớn mạnh của khối tư
nhân cũng như sự quan tâm của
các nhà đầu tư nước ngoài đối
với các cơ hội đầu tư và M&A
tại Việt Nam, trong thời gian
tới, dự kiến hoạt động M&A sẽ
diễn ra mạnh mẽ. Cũng theo
đánh giá tại diễn đàn, các lĩnh
vực ngân hàng-tài chính, bất
động sản, thực phẩm và hàng
tiêu dùng nhanh, công nghệ và
thương mại điện tử được dự báo
sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt về
M&A tại Việt Nam.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Chỉ số CPI năm 2015 có thể
đạt mục tiêu Quốc hội đề ra
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ức tranh kinh tế - xã hội
nước ta năm 2014 cho thấy
tình hình kinh tế - xã hội phát
triển với những tín hiệu tích cực,
tạo cơ hội cho các nhà đầu tư
kinh doanh, phát triển sản xuất.
Bên cạnh thành tựu kiềm chế
lạm phát thấp thì vẫn hiển hiện
nỗi lo vì hiệu quả của sản xuất
còn thấp, sản xuất, đời sống
người dân còn khó khăn, một số
yếu tố căn cơ khác cũng sẽ khiến
cho ổn định vĩ mô của Việt Nam
tiềm ẩn nhiều rủi ro… Do vậy,
trong các gam màu sáng vẫn còn
xen kẽ những gam màu tối.
Trong năm 2015, chúng ta cần
xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa
kiềm chế lạm phát và tăng
trưởng. Hiện nay, trong bối cảnh
tranh luận về tăng trưởng và lạm
phát đang được bàn thảo nhiều
chiều, các chuyên gia cho rằng,
vấn đề quan trọng nhất là điều
hành theo lạm phát mục tiêu ổn
định và luôn có thể dự tính được,
không phải cứ lạm phát thật thấp
là tốt. Kiểm soát mức lạm phát
hàng năm không quá thấp là kiến
nghị được đoàn giám sát về tái cơ
cấu nền kinh tế của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đưa ra.
Dưới góc nhìn của đoàn giám
sát, việc thắt chặt một số chính
sách đã kiểm soát tốt lạm phát.
Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể
nền kinh tế Việt Nam, nguồn vốn
các doanh nghiệp hoạt động sản
xuất kinh doanh còn phụ thuộc

quá lớn vào vốn vay các ngân
hàng thương mại, việc thắt chặt
chính sách sẽ tác động đến hoạt
động doanh nghiệp, việc làm,
tăng trưởng kinh tế và tác động
đến cả chính sách tài khóa, như
giảm nguồn thu ngân sách nhà
nước. Từ phân tích này, đoàn
giám sát kiến nghị cần triển khai
mạnh các biện pháp để đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở
mức hợp lý, kiểm soát mức lạm
phát hàng năm không quá thấp
để tạo điều kiện cho doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh, giải
quyết việc làm, đảm bảo tổng
đầu tư toàn xã hội…
Chỉ số lạm phát các năm gần
đây là kết quả của việc thực hiện
đúng theo mục tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.
Điều đó giúp các doanh nghiệp
ổn định phát triển sản xuất, song
có tác dụng ngược lại với nền
kinh tế. Nếu không có giải pháp
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phù hợp thì tăng trưởng sẽ thấp
và kinh tế nước ta luôn tụt hậu.
Lạm phát năm 2015 cũng sẽ đối
mặt với nhiều áp lực hơn nếu có
biến động mạnh trong điều hành
chính sách vĩ mô, nhất là khi
điều chỉnh tăng đầu tư công, tăng
dư nợ tín dụng, tiền lương, giá
điện, than và dịch vụ công,…
Con số tăng của CPI năm
2014 cho thấy, cần thay đổi cách
đặt mục tiêu lạm phát hàng năm,
cũng như mục tiêu trung hạn
theo cách mà nhiều nước trên thế
giới đang làm. Cụ thể, Chính phủ
vẫn thực hiện mục tiêu lạm phát
như hiện nay như là mức trần,
nhưng sẽ quy định thêm mức tối
thiểu nhằm tạo một hành lang an
toàn, tin cậy và cho phép được
sử dụng linh hoạt các công cụ
chính sách để đạt tới nhiều mục
tiêu vĩ mô khác nhau. Chẳng
hạn, với năm 2015, Chính phủ
nên coi chỉ tiêu CPI 5% là mức
lạm phát mục tiêu, mức sàn có
thể được ấn định ở tầm 3%, và
các năm sau cũng như vậy. Ngân
hàng Nhà nước tính toán cụ thể
biên độ tùy từng giai đoạn, sau
đó trình Chính phủ quyết định và
phải điều hành chính sách tiền tệ
sao cho đạt được mục tiêu trung
hạn ưu tiên số một này.
Điều hành lạm phát không thể
là trách nhiệm của riêng bộ
ngành nào, nhưng trọng trách
hiển nhiên thuộc về Ngân hàng
Nhà nước. Một quy chế phối hợp

trong quản lý và điều hành kinh
tế vĩ mô vừa được các bộ: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công thương cùng Ngân hàng
Nhà nước thống nhất ban hành,
có hiệu lực từ ngày 02/12/2014.
Theo quy chế, Ngân hàng Nhà
nước chủ trì xây dựng và điều
hành mục tiêu lạm phát, ba bộ
còn lại có trách nhiệm phối hợp.
Xây dựng hành lang cho lạm
phát cũng là một nội dung cần
được các cơ quan chức năng, cơ
quan giám sát và đặc biệt là các
cơ quan nghiên cứu làm rõ bằng
những cơ sở khoa học về lý luận
cũng như thực tiễn.
Dự báo, năm 2015, lạm phát
sẽ tiếp tục ổn định do tác động
của yếu tố cầu kéo lên lạm phát là
không đáng kể (tổng cầu thấp).
Các yếu tố chi phí đẩy dự kiến
cũng không tác động nhiều lên
lạm phát do giá cả hàng hóa thế
giới dự báo ổn định trong năm
2015. Xuất khẩu tiếp tục tăng, cán
cân thanh toán thặng dư, tỷ giá ổn

định. Đây là tiền đề quan trọng để
tăng cường các biện pháp hỗ trợ
doanh nghiệp, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế. Từ đó cho thấy,
việc thực hiện mục tiêu Nghị
quyết của Quốc hội giá tiêu dùng
tăng khoảng 5%, tăng trưởng đạt
6,2% là khả thi. Để thực hiện
được nhiệm vụ đó, cần kiên định
mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và
thực hiện tốt các giải pháp:
Một là, tiếp tục thực hiện
chính sách tiền tệ linh hoạt,
chính sách tài khóa chặt chẽ.
Điều hành lãi suất phù hợp với
mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Hai là, tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp.
Ba là, thúc đẩy phát triển thị
trường trong nước và tiếp tục
khai thác tìm kiếm mở rộng thị
trường xuất khẩu hàng hóa mang
lại hiệu quả cao cho nền kinh tế.
Trong những năm tới, cần xác
định đầy đủ thách thức và lợi thế
khi Việt Nam gia nhập Cộng

đồng kinh tế ASEAN; Hiệp định
Đối tác Kinh tế Chiến lược
xuyên Thái Bình Dương (TPP)
để từ đó tập trung đầu tư phát
triển mạnh những mặt hàng có
lợi thế cạnh tranh với thuế suất
giảm sâu.
Bốn là, thực hiện nghiêm
việc thực hành tiết kiệm chống
lãng phí.
Năm là, việc điều chỉnh giá
các mặt hàng cơ bản và dịch vụ
công cần có sự phối hợp đồng bộ
giữa các ngành liên quan và lộ
trình hợp lý về thời điểm tăng
giá, mức tăng giá…
Sáu là, cần tập trung kiểm
soát lạm phát ngay cả khi vẫn ở
mức thấp để tránh rủi ro cho
những năm tới.
Với những giải pháp định
hướng cơ bản nêu trên, cùng
những kết quả bước đầu trong
điều hành của Chính phủ năm
qua, chúng ta có thể hy vọng CPI
đạt được mục tiêu của Quốc hội
đề ra cho năm 2015.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

GS. TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ

C

ó thể nói, năm 2014 là năm
tạo dấu mốc vượt qua đáy
của thị trường bất động sản
(BĐS). Sự vượt đáy này không
chỉ thể hiện ở sự thay đổi về
lượng mà chứa đựng sự thay đổi
về chất. Giai đoạn cầu ảo về
BĐS gắn với đầu cơ, tích trữ
BĐS đã qua, giá BĐS nhà ở đã
giảm một bước phù hợp hơn với
thu nhập của mọi người. Sự thay
đổi về chất như vậy buộc các nhà
đầu tư BĐS phải thay đổi chiến
lược tiếp cận thị trường. Nguồn
cung phải luôn phù hợp với cầu
thực và khả năng thanh toán của
cầu thực đó trên thị trường. Quan
niệm bước vào được thị trường
BĐS là có ngay siêu lợi nhuận đã
mất đi khi đầu tư vào BĐS cũng
chỉ đạt được lợi nhuận xấp xỉ với
đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh khác. Trong ngữ
cảnh này, các nhà đầu tư đã phải
nhường vai "thượng đế" cho

người tiêu dùng, và phải tính
toán, phân tích thị trường thật
đầy đủ trước khi quyết định đầu
tư.
Trên thị trường hiện nay, tính
văn minh đã cao hơn xưa rất
nhiều. Khẩu hiệu "win-win"
(cùng có lợi) đã được coi như
một triết lý hành xử trên thị
trường. Theo khẩu hiệu này, mọi
người tham gia thị trường đều có
lợi, đối thủ cạnh tranh có thể trở
thành đối tác để hợp tác. Đây là
triết lý chung nhằm nâng tầm
văn hóa thị trường lên một bước
nữa. Thực tế, thị trường vẫn đặt
ra vấn đề cạnh tranh, trên nguyên
tắc cùng bảo vệ người tiêu dùng
là thượng đế của mình. Ai làm
lợi cho người tiêu dùng thì bán
được nhiều hàng và thu lợi nhiều
hơn. Văn hóa thị trường không đi
theo hướng các doanh nghiệp đối
đầu nhau mà chuyển sang hướng
doanh nghiệp cố gắng để phục
vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Theo nguyên tắc trên, các
doanh nghiệp có thể gắn kết với
nhau thông qua hiệp hội doanh
nghiệp để làm những điều mà
từng doanh nghiệp đơn lẻ không
thể làm được. Điều quan trọng
nhất trong các vấn đề chung này
là tạo lập hệ thống thông tin thị
trường và dự báo thị trường.
Thông tin thị trường là mở do
hiệp hội đảm nhận với sự đóng
góp của các doanh nghiệp thành
Số Xuân Ất Mùi - Tháng 02/2015

viên. Các doanh nghiệp có thể
thực hiện phân tích thông tin
dưới góc độ riêng của mình để
quyết định. Ngoài ra, hiệp hội
cũng là nơi có thể làm nhiệm vụ
truyền thông, phân tích tình hình
thị trường quốc tế, chắp nối với
các hiệp hội khác, đề xuất đổi
mới chính sách lên các cơ quan
quản lý nhà nước.
Ở tất cả các nước, hiệp hội
đều làm tốt vai trò tổ chức vì lợi
ích chung của cộng đồng các
doanh nghiệp cùng nghề nghiệp.
Họ thường mang lại những phân
tích thông tin thị trường có giá trị
cho các doanh nghiệp thành viên.
Để thành lập một hiệp hội hay
một nhóm hạt nhân nào đó, cần
có một số doanh nghiệp (chủ
doanh nghiệp) khởi xướng và
bảo đảm các chi phí ban đầu. Sau
một thời gian, tổ chức đó sẽ thu
hút thêm nhiều doanh nghiệp
tham gia khi cảm thấy tham gia
là có lợi.
Trong không khí "ấm lại" của
thị trường BĐS năm 2014, các
nhà quản lý, nhà đầu tư, người
tiêu dùng đều vui mừng bước
vào năm 2015. Những nỗ lực lớn
đang đòi hỏi ở phía trước để thị
trường BĐS năm 2015 mang lại
lợi ích nhiều hơn cho tất cả. Tái
cấu trúc thị trường BĐS vẫn là
yêu cầu do tất cả các bên phải
thực hiện vì lợi ích chung và lợi
ích của riêng mình.n

Chỉ số CPI thấp,
lãi suất năm 2015 sẽ đi về đâu?
TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU - Chuyên gia ngân hàng

C

hỉ số lạm phát giai đoạn
2004-2014 là một hiện
tượng khó đoán định. Thời điểm
lạm phát tăng lên gần 20% vào
năm 2008, ít chuyên gia nghĩ
rằng, chúng ta có thể kéo được
lạm phát xuống 6-7%. Tuy
nhiên, điều đó cũng không gây
bất ngờ như năm 2014, khi CPI
bình quân chỉ tăng 4,09% so với
năm 2013. Đây là thành quả của
chính sách vĩ mô từ chính sách
tài khóa của Chính phủ cho tới
chính sách tiền tệ của Ngân hàng
Nhà nước. Dù hiện tại, tổng cầu
của nền kinh tế còn thấp, các lĩnh
vực như ngân hàng, chứng
khoán… còn nhiều khó khăn, thị
trường bất động sản có lẽ là một
trong những thị trường có sự
phục hồi đầu tiên, nhưng tôi cho

rằng, CPI năm 2015 sẽ không
vượt quá 5%.
Thật ra, lạm phát trong nhiều
nền kinh tế được coi là một chất
kích thích cho sản xuất, và chất
kích thích đó cần đủ độ, đủ
lượng. Nếu kích thích quá lớn sẽ

gây ra sự bất ổn định của đồng
tiền, nhưng nếu quá thấp, nó làm
mất lòng tin của người sản xuất.
Theo tôi, lạm phát của Việt Nam
nên giữ ở mức không dưới 2%.
Với một nền kinh tế non trẻ và
đang phát triển như Việt Nam,
lạm phát thấp dưới 2% sẽ lấy đi
“liều lượng” kích thích sản xuất
kinh doanh. Trong khi kinh tế
Việt Nam đang cần có sự kích
thích mạnh hơn nữa để phát triển
sản xuất cũng như có lợi cho các
thị trường, trong đó có thị trường
bất động sản.
Một câu hỏi đặt ra, nếu CPI
thấp như vậy thì lãi suất sẽ đi về
đâu? Hiện tại, trần lãi suất tất cả
tiền gửi cho đến 6 tháng là
5,5%. Tôi cho rằng, trong năm
2015, lãi suất sẽ giảm thêm
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

0,5% và có khả năng sẽ kéo
xuống 1% nữa nếu chỉ số lạm
phát giữ ở mức 3-4%. Nếu lạm
phát giữ ở mức 3-4% và lãi suất
kéo xuống 4,5%, thì chúng ta
vẫn có lãi suất thực dương. Đây
là điều ngành ngân hàng mong
muốn. Ngân hàng chỉ sợ lãi suất
thực âm, tức lạm phát cao hơn
lãi suất huy động, sẽ dẫn tới hiện
tượng dân chúng rút tiền khỏi
ngân hàng để đầu tư vào những
kênh khác. Nhưng tôi tin rằng,
CPI sẽ giữ được ở mức thấp, qua
đó lãi suất sẽ giảm thêm.
Khi lãi suất giảm, tôi cho
rằng, đầu tư vào bất động sản
sẽ có lợi. Bởi lãi suất huy động
giảm thì lãi suất cho vay sẽ
giảm. Cứ 1% lãi suất huy động
giảm thì lãi suất cho vay sẽ
được kéo xuống 2%. Khi lãi
suất cho vay giảm xuống thì lãi
suất tín dụng cho bất động sản
sẽ được kéo xuống.
Nhiều người cho rằng, tín
dụng bất động sản vừa qua
không hợp lý; lãi suất cao, dân
chúng không vay được tiền. Gói

tín dụng 30.000 tỷ đồng, hiện tại
mới giải ngân được 10.000 tỷ
đồng. Bên cạnh đó, có thể nói,
90% GDP của Việt Nam dựa vào
vốn của ngân hàng. Khi vốn của
ngân hàng đẩy ra với lãi suất
cao, sử dụng không đúng mục
đích thì nền kinh tế rơi vào
khủng hoảng. Hệ quả của điều
này là vấn đề nợ xấu.
Tôi cho rằng, năm 2015,
chúng ta sẽ đạt mức tăng trưởng
tín dụng ít nhất 10%. Tuy nhiên,
điều chúng ta quan tâm không
chỉ là sự gia tăng về chỉ số mà
quan trọng hơn là sự tăng
trưởng của chất lượng tín dụng.
Theo đó, nếu tín dụng của cả
nền kinh tế tăng 10% thì tín
dụng cho bất động sản tăng
20%. Con số này có thể quá lạc
quan, nhưng tôi vẫn tin rằng, tín
dụng cho bất động sản sẽ tăng
mạnh trong năm 2015, vì lãi
suất sẽ giảm, thị trường bất
động sản hồi phục, các ngân
hàng hiện đang ứ vốn cần đẩy
vốn ra ngoài nền kinh tế để thu
lời. Tuy nhiên, tín dụng cho bất
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động sản tại Việt Nam còn có
những lỗ hổng, đó là việc các
nhà kinh doanh bất động sản
vẫn được phép huy động vốn
của dân chúng để đầu tư vào bất
động sản; ở Mỹ và nhiều nước,
các quy định không cho phép
điều này. Bên cạnh đó, Luật Đất
đai sửa đổi cho phép người
nước ngoài mua nhà tại Việt
Nam là điều vô cùng tốt, nhưng
nếu chúng ta không có bảo hiểm
về quyền sở hữu tài sản bất
động sản thì có thể đó là một trở
ngại. Bất động sản được coi là
tài sản lớn nhất và lâu dài nhất
trong cuộc đời nên cần một sự
bảo vệ tuyệt đối.
Mới đây, Thông tư 36 có hiệu
lực từ ngày 01/02/2015 cho phép
các ngân hàng giảm hệ số rủi ro
từ 250% xuống còn 150%. Điều
này cũng rất có lợi cho bất động
sản. Chính vì thế, trong năm
2015, tôi cho rằng các ngân hàng
sẽ rất mạnh tay cho vay trong
lĩnh vực này.n
HỒNG NHUNG (ghi)

Trò chuyện đầu xuân với Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan
Năm 2015 là một năm rất
đặc biệt khi Việt Nam sẽ thực
hiện hàng loạt các cam kết tự
do thương mại quốc tế. Trong
bối cảnh này, theo bà, Việt Nam
sẽ được đón đợi những cơ hội
như thế nào?
Về hội nhập quốc tế thì cũng
đã có nhiều ý kiến nêu lên. Có lẽ
cơ hội rõ ràng nhất đối với Việt
Nam là những cam kết hội nhập
cao như TPP hoặc Hiệp định
FTA giữa Việt Nam với EU. Các
cam kết này sẽ mở ra cho Việt
Nam những cơ hội lớn.
Trước hết là về mặt cải cách
thể chế. Đây là những hiệp định
đòi hỏi các nước tham gia phải
đưa thể chế của mình đi theo
những quy chuẩn và những yêu
cầu chung để thực hiện những
cam kết trong khuôn khổ đã
được ký. Để đáp ứng được yêu
cầu cải cách thể chế này, vừa qua
Việt Nam đã tiến hành sửa đổi
một số luật và quy định chẳng
hạn như Luật Đấu thầu, các vấn
đề về bảo vệ môi trường, bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ hay lao
động… Điều này cũng phù hợp
với yêu cầu cải cách của Việt
Nam hiện nay. Bởi cải cách thể
chế cũng là một trong ba đột phá
chiến lược Việt Nam đã đưa ra.
Nếu nhu cầu trong nước được
cộng thêm với yêu cầu của hội
nhập thì Việt Nam có thể đẩy vấn
đề cải cách thể chế của mình đi
theo hướng hiện đại hơn và

mạnh mẽ hơn.
Thứ hai là, khi tham gia các
hiệp định tự do thương mại FTA,
Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng
xuất khẩu của mình sang các nền
kinh tế lớn trên thế giới. Ngoài
những đối tác nhập khẩu quan
trọng của Việt Nam như Hoa Kỳ,
EU, Nhật Bản thì còn có một loạt
nước khác cũng tham gia các
hiệp định này, họ đều có tinh
thần giảm thuế quan xuống rất
mạnh và Việt Nam sẽ tham gia
xuất khẩu tốt hơn. Một khía cạnh
khác, thực tế các thị trường này
đều là những thị trường khá khó
tính, đòi hỏi cao về xuất khẩu
nên sẽ tạo sức ép thực tế và tạo
cơ hội cho Việt Nam phát triển
đồng bộ. Xuất khẩu cần phải tốt
ở hai hướng, một mặt là tăng
cường được xuất khẩu, một mặt
là đẩy các ngành xuất khẩu đi lên
một trình độ cao hơn để tạo nên
giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ ba là, khả năng thu hút
đầu tư. Tôi chắc chắn rằng các
nước liên quan đều quan tâm tới
việc tham gia đầu tư vào thị
trường Việt Nam, bởi đây là nơi
còn có nhiều cơ hội, là cứ địa để
có thể sản xuất được rất nhiều
mặt hàng mà các nước thành
viên không có. Ví dụ, Việt Nam
gần như là nước sản xuất nông
sản nhiệt đới duy nhất trong khối
TPP,… Đầu tư cũng là điều trông
chờ được khi các nước tham gia
ở đây hầu hết là những nước có
trình độ công nghệ cao, rất khác
với việc lâu nay chúng ta thu hút
đầu tư từ các nước không có
trình độ công nghệ cao.
Thứ tư là, thúc đẩy tất cả giao
lưu khác về con người, học hỏi
thêm về quản trị. Rất nhiều
ngành khác có thể được tăng
cường thêm cùng hội nhập, ví dụ
như giáo dục đào tạo, nghiên
cứu khoa học công nghệ, nhiều
lĩnh vực về văn hóa…. Tất cả
những cơ hội này đều rất tốt cho
Việt Nam.
Theo tôi hiểu, cơ hội thường
đi kèm với thách thức. Nếu có
thể, xin bà đưa ra đoán định về
những thách thức đang chờ đợi
Việt Nam ở phía trước?
Thứ nhất, ai cũng biết Việt
Nam là nền kinh tế còn yếu và ở
trình độ thấp hơn đáng kể so với
các nước tham gia TPP hoặc so
với các thành viên của EU. Bởi
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

thế, Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất
lớn mới có thể vượt lên để đảm
bảo được những yêu cầu của các
thị trường này. Đây là thách thức
thực sự không dễ dàng với Việt
Nam, nhất là khi Việt Nam đang
gặp nhiều khó khăn về kinh tế.
Trong quá trình phục hồi kinh tế,
Việt Nam tham gia ngay các hiệp
định như vậy cũng là một sự
mạnh dạn nhưng đồng thời cũng
tạo ra nhiều trở ngại và thách
thức, đòi hỏi chúng ta phải vượt
lên nhanh, không được phép
chần chừ, không được phép kéo
dài tình trạng yếu kém của nền
kinh tế.
Thứ hai, ở Việt Nam, toàn bộ
hệ thống phát triển như thể chế,
năng lực điều hành của Nhà nước,
năng lực quản trị của doanh
nghiệp… vẫn còn chưa đồng bộ
và đang ở trình độ vừa phải.
Chúng ta cần học hỏi rất nhiều thì
mới có thể quản trị sự phát triển
trong giai đoạn tới. Đây là vấn đề
phức tạp hơn nhiều. Vừa là nhu
cầu trong nước, vừa là thách thức
từ hội nhập, nếu những người

lãnh đạo các cấp không có khả
năng học hỏi, không đủ khả năng
đáp ứng được yêu cầu cao, thì có
thể trở thành trở ngại cho phát
triển của tất cả các khâu. Như
vậy, dù có cơ hội như tôi vừa nêu
nhưng chưa chắc Việt Nam đã
nắm bắt được.
Thứ ba, khi hội nhập, một số
ngành của Việt Nam gần như
không có khả năng cạnh tranh
nổi nên có thể dẹp bỏ bớt. Trong
hội nhập, phân công lao động
trên thế giới đòi hỏi trình độ cao
hơn và không phải nước nào
cũng làm được mọi thứ. Có
những lĩnh vực Việt Nam đã
từng thành công nhưng không
chắc đã thành công tiếp trong
tương lai. Thế nên, chúng ta phải
rà soát lại và sẵn sàng chấp nhận
từ bỏ hoặc có bước lui trong một
số lĩnh vực không có khả năng
cạnh tranh được khi mở cửa. Ví
dụ, trong sản phẩm chăn nuôi,
chúng ta không thể so sánh năng
suất, chất lượng với sản phẩm
chăn nuôi của Mỹ, Úc, Newzeland. Trên thực tế, giá thành thịt
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bò Úc chỉ bằng một nửa Việt
Nam nhưng chất lượng lại hơn
hẳn. Cho nên, phải biết chuyển
đổi sang những lĩnh vực có thể
có lợi thế hơn, hoặc ít nhất là đỡ
sức ép cạnh tranh. Bước chuyển
gần đây của một số công ty sữa
như Vinamilk, TH True Milk cho
thấy ngành bò sữa hoàn toàn có
thể thay thế và bù đắp cho ngành
bò thịt.
Tôi nghĩ là một loạt các
ngành khác cũng có khả năng
cạnh tranh nhưng năng suất lao
động của Việt Nam nói chung là
thấp, chất lượng sản phẩm chưa
cao hoặc chưa kiểm soát tốt,…
tất cả những điều này đòi hỏi
chúng ta phải có quá trình cải
cách, tái cơ cấu nông nghiệp rất
mạnh mẽ thì mới có thể vượt lên
được. Nếu không vượt lên thì
ngay cả thị trường mở cũng chưa
chắc bán nổi hàng, kể cả với thị
trường nội địa.
Xin chân thành cảm ơn bà!
Chúc bà một năm mới: Hạnh
phúc và May mắn!n
HIỀN LY (thực hiện)

WENDY WERNER
Giám đốc Bộ phận Thương mại và Cạnh tranh, KV Đông Á Thái Bình Dương

N

ăm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô và xếp hạng
tín nhiệm quốc tế của Việt Nam đã được nâng
lên, môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam ngày
càng ổn định, lạm phát đã giảm xuống mức thấp
nhất trong 10 năm qua. Chính phủ Việt Nam đã
thành công trong việc phát hành 1 tỷ USD trái
phiếu trên thị trường vốn quốc tế với lãi suất thấp.
Kết quả này cho thấy những nỗ lực rất lớn của Việt
Nam trong việc xây dựng môi trường kinh tế vĩ
mô. Trong năm 2015, câu hỏi lớn nhất đặt ra là:
Làm thế nào để Việt Nam nhận được nhiều lợi ích
nhất từ quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế
toàn cầu?
Các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) đã chứng
tỏ sự nỗ lực rất lớn của mình trong thời gian khủng
hoảng kinh tế thế giới, đóng góp một phần đáng kể
vào quá trình giảm nghèo, tạo việc làm cho người
dân trong những năm qua. Tuy nhiên, quy mô
DNVN phần lớn vẫn còn nhỏ, ít có khả năng cạnh
tranh trên thị trường quốc tế. Thời gian gần đây,
hoạt động của các DNVN đã tăng cường và mở
rộng nhưng năng suất vẫn còn thấp. Các DN tư
nhân vẫn chưa có khả năng mở rộng quy mô trong
khi các DNNN nhận được nhiều lợi thế và ưu đãi
hơn về vốn, thị trường… Đây chính là khó khăn
đối với các DN tư nhân trong nước khi yêu cầu
cạnh tranh ngày càng tăng lên.
Việt Nam đã bắt đầu giải quyết các vấn đề về
năng lực cạnh tranh mang tính cơ cấu, trong đó có
quá trình cổ phần hóa các DNNN. Từ tháng
6/2014, chúng ta đã nhìn thấy những bước chuyển
biến mạnh mẽ hơn trong tiến trình cổ phần hóa,
tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt được như mong
muốn. Khi lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư
tiềm năng và quan sát thị trường, chúng tôi hiểu
rằng Việt Nam cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến
trình cổ phần hóa, đồng thời cần có lộ trình rõ
ràng để các nhà đầu tư tư nhân có thể tham gia và
quá trình này.

Việt Nam có thể xây dựng đội ngũ các nhà
kinh doanh mang tầm cỡ thế giới, họ sẽ là chủ của
các DN thành công, tạo việc làm, mở ra thị trường
mới và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường
quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ
phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của mình
thông qua sự minh bạch và tính tiên liệu. Những
chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày
18/3/2014 của Chính phủ “Về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” là
những bước đi rất quan trọng.
Bên cạnh những nỗ lực nhằm cải thiện môi
trường đầu tư, Việt Nam cũng phải giải quyết các
vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ.
Đây là nút thắt rất lớn đối với năng lực cạnh tranh
của Việt Nam cũng như cơ hội tiến xa hơn trên
chuỗi giá trị toàn cầu. Một phần giải quyết vấn đề
này nằm ở chính sách khuyến khích bổ sung mới,
chấp nhận rủi ro và tiếp nhận mạng lưới kinh
doanh mới để phát triển thế hệ các nhà kinh doanh
mới ở Việt Nam.
Khu vực tư nhân ở Việt Nam đóng vai trò rất
quan trọng trong việc xây dựng cũng như thực hiện
các chính sách, các cuộc cải cách có liên quan đến
khối doanh nghiệp này. Các hiệp định thương mại
trong thời gian tới chính là cơ hội để Chính phủ có
thể thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn từ khu vực
doanh nghiệp trong nước. Trong quá trình hội nhập
kinh tế sâu rộng, thị trường sẽ tăng tính cạnh tranh
hơn và các DN trong nước sẽ đón nhận rất nhiều cơ
hội cũng như thách thức. Các DN trong nước sẽ
nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tăng quy mô
xuất khẩu trong khu vực và trên thế giới, tăng khả
năng kết nối với các DN đa quốc gia. Các hiệp định
thương mại tự do mới chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng
đầu tư mới giúp Việt Nam tăng cường phát triển,
trở thành nước có thu nhập cao trong khu vực.n
NGUYỄN LY (ghi)
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TS. VÕ TRÍ THÀNH
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thế giới đang thay đổi
và chiến lược hội nhập
của Việt Nam…

Có năm điểm cho chúng ta
thấy thế giới đang thay đổi:
Thứ nhất, thế giới ngày nay là
thế giới của tốc độ và di chuyển.
Thế giới bây giờ tính bằng
khoảnh khắc “moment”, hay
cách gọi khác là thế giới phẳng.
Thứ hai, thế giới ngày nay
cũng là thế giới của công nghệ.
Hai công nghệ quan trọng nhất là
công nghệ thông tin (IT) và năng
lượng. Chẳng hạn, IT đã len lỏi
vào mọi ngóc ngách của đời
sống và làm thay đổi toàn bộ đời
sống kinh tế xã hội, an ninh quốc
phòng. Có thể nói, cuộc cách
mạng IT gắn liền với chữ
“Smart”. Cách thức quản lý bây
giờ, cái gì cũng gắn với “e” electron (chính phủ điện tử, sở

điện tử…); và “i” - interligent
(thành phố thông minh, y tế
thông minh, giáo dục thông
minh, ngân hàng thông minh…).
Thứ ba, thế giới ngày nay
thay đổi theo mạng và chuỗi.
Phương diện này gắn với liên kết
vùng. Những chỉ số quan trọng
nhất của một tỉnh hay một quốc
gia, là con số thịnh vượng, tức
người dân được hưởng gì? Đời
sống dân sinh như thế nào?
Trong mạng và chuỗi ấy, có hai
điều đáng quan tâm: Một là, giá
trị gia tăng; Cái thứ hai quan
trọng hơn là vị thế mặc cả trong
mạng, trong chuỗi đó.
Thứ tư, thế giới ngày nay là
thế giới của màu xanh.
Thứ năm, thế giới ngày nay
là thế giới của bất định. Thế
giới của bất định tức là rất khó
xác định, chẳng hạn đầu năm
nay không ai ngờ giá dầu giảm.
Cho nên, khi lập kế hoạch hay
chiến lược, thì trước hết phải
đánh giá rủi ro và cách ứng phó
với rủi ro. Thứ hai là, nguồn lực
cho thực thi kế hoạch, chiến
lược ấy.
Để hòa vào sự biến động từng
ngày của thế giới, Việt Nam
đang có chiến lược hội nhập kinh
tế dựa trên 3 “nhóm chơi”:
Thứ nhất là, Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO)
Thứ hai là, khu vực mà chắc
chắn 20 - 50 năm nữa vẫn được
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đánh giá là năng động nhất thế
giới: Khu vực Đông Á - Thái
Bình Dương. Chính vì vậy, chúng
ta trọng ASEAN, ASEAN+1 và
ASEAN+6 (RCEP).
Thứ ba là, các đối tác lớn,
gồm 5 nước trong Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc: Pháp, Anh,

Nga, Mỹ, Trung Quốc. Việt Nam
đã và sẽ có các hiệp định thương
mại tự do chất lượng cao, chẳng
hạn sắp tới sẽ ký kết Hiệp định
hợp tác và đối tác toàn diện Việt
Nam - EU.
Trong “cách chơi” ấy, có 3
điều đáng lưu ý:
Thứ nhất là, thương mại, đầu
tư. Trò chơi của các hiệp định
thương mại đầu tư bây giờ,
chẳng hạn TPP, phần lớn các
cam kết trong đó gắn với cải
cách trong nước, gắn với chính
sách đằng sau đường biên giới,
là DNNN, sở hữu trí tuệ, thương
mại điện tử, là cạnh tranh, chất
lượng, tiêu chuẩn lao động…

Thứ hai là, gắn với cải cách
thể chế.
Thứ ba là, các liên kết
ASEAN, ASEAN+1 và
ASEAN+6, bên cạnh tự do hóa
là hợp tác, phát triển. Hiện nay,
trong hợp tác phát triển, khoảng
trên dưới 500 dự án và 81% dự
án đã được đánh giá tiền khả thi.
Đó là các dự án kết cấu hạ tầng
với số tiền đầu tư cho các dự án
này lên tới hàng trăm tỷ đô la...
Hiểu “luật chơi”,
hiểu mình, hiểu người
để bước ra thế giới…

Có thể nói, năm 2011 là bước
ngoặt đánh dấu sự thay đổi tư

duy về điều hành kinh tế và cải
cách thể chế phát triển kinh tế
của Việt Nam. Mục tiêu chính là
tập trung vào tái cấu trúc nền
kinh tế và đẩy mạnh hội nhập.
Đến năm 2014, chúng ta đã đạt
được một số thành quả nhất định:
lạm phát thấp, dự trữ ngoại tệ 38
tỷ đô la, cán cân thanh toán quốc
tế thặng dư 11 tỷ đô la, thương
mại hàng hóa thặng dư 1,5 tỷ đô
la, kiều hối khoảng 13-14 tỷ đô
la, đồng tiền Việt Nam ổn định.
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn
nhiều khó khăn như: vấn đề nợ
công, vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo
của hệ thống ngân hàng…
Về sản xuất kinh doanh, năm
qua chúng ta đạt được 2 điểm
sáng đáng ghi nhận. Một là, chỉ
số công nghiệp Việt Nam (PMI),
suốt từ tháng 9/2013 đến nay
đều trên mốc 50, trong đó các
lĩnh vực xuất khẩu như dệt may,
da giầy, đồ gỗ… rất khởi sắc.
Hai là, sau 2 năm (2012, 2013)
xuất khẩu trong nước gần như
“chết lặng” thì lần đầu tiên, năm
2014, xuất khẩu của doanh
nghiệp nội địa đạt khoảng 10%,
trong đó các mặt hàng nông
nghiệp như thủy sản có sự gia
tăng về tỷ trọng. Theo đó, vấn
đề thu ngân sách không quá khó
khăn như đầu năm chúng ta
tưởng. Chính vì vậy, chúng ta
vẫn thực hiện được mục tiêu
thâm hụt ngân sách chỉ 5,3% dù
áp lực chi quá lớn.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể,
doanh nghiệp Việt Nam vẫn rất
yếu, thậm chí nhiều doanh
nghiệp lớn trong nước đang mất
dần thương hiệu và vị thế. Khi
Việt Nam gia nhập Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO),
bất cứ dự án đầu tư nước ngoài
lớn hay nhỏ, cũng phải gắn với
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

sự lớn mạnh và sức cạnh tranh
của doanh nghiệp Việt Nam, đặc
biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong tâm thức, hay trong bất kỳ
hoạt động sản xuất, kinh doanh
nào, chúng ta phải đặt ra câu hỏi:
Doanh nghiệp Việt Nam có được
tham gia không? Tương lai của
việc tham gia này có giúp doanh
nghiệp Việt tốt lên không? Cho
nên, trong cách thức thu hút FDI,
một trong những điều kiện chúng
ta đòi hỏi là phải gắn kết với
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đấy
gần như là một tiêu chí trong
nhìn nhận, đánh giá.
Dưới góc nhìn như vậy, năm
2015, chúng ta khó có thể kỳ
vọng vào bước đột phá dưới góc
độ ổn định của nền kinh tế, kể cả
đối với doanh nghiệp trong nước.
Cho nên, chỉ tiêu đặt ra về tăng
trưởng kinh tế cũng như vấn đề
xuất khẩu chỉ ở mức vừa phải.
Tuy nhiên, điều sâu xa hơn mà
chúng ta phải quan tâm là làm
sao cho năng lực cạnh tranh của
Việt Nam tốt lên. Vậy, nói một
cách khái quát thì năng lực cạnh
tranh của Việt Nam đang ở đâu?
Nếu so với 150 nước thì Việt
Nam đứng thứ 70, 80 còn so với
ASEAN 6, thì năng lực cạnh
tranh của chúng ta chỉ hơn được
Campuchia, Lào, Myanmar.
Năng lực cạnh tranh được
đánh giá dựa trên ba trụ cột:
Trụ cột đầu tiên, là thể chế:
Thể chế có thị trường không?
Môi trường có minh bạch, thông
thoáng không? Chi phí giao dịch
cho doanh nghiệp trong liên kết
với bộ máy hành chính cao hay
thấp? Chẳng hạn ở các nước,
Logicstic là một ngành kinh tế
nhưng nó là ngành đảm bảo cạnh
tranh với các ngành khác, chỉ
chiếm 10% GDP thì ở Việt Nam

là 20% GDP; và trong 20% ấy,
riêng vận tải đã chiếm khoảng
51%. Có thể thấy, chúng ta đang
loay hoay cải tổ để có thể chế
kinh tế thị trường.
Trụ cột thứ hai, là vấn đề thị
trường. Bốn thị trường là vốn,
lao động, đất đai, công nghệ chúng ta đều “méo mó”. Thị
trường vốn chưa phát triển và
đôi khi về mặt chính sách,
chúng ta cũng phải chấp nhận
cái méo ấy. Về thị trường lao
động, thì vấn đề tiền lương còn
nhiều bất cập. Những năm qua,
tiền lương của chúng ta là chỉ số
hóa theo lạm phát, chứ chưa
xuất phát từ góc độ năng suất
lao động. Thị trường đất đai,
mặc dù chúng ta đã sửa đổi luật
và Hiến pháp sửa đổi năm 2013
có đề cập tới, tuy nhiên để triển
khai theo đúng quy luật thị
trường có lẽ còn rất xa.
Trụ cột thứ ba, là sự sáng tạo
và tinh xảo trong quản lý. Hiện
Việt Nam đang ở mức rất thấp.
Hiện nay, Ngân hàng Thế
giới đang hỗ trợ Việt Nam xây
dựng Tầm nhìn Việt Nam 2035,
trong đó có 6 chương: Chương
1: Thể chế (kinh tế thị trường và
nhà nước pháp quyền); Chương
2: Phát triển doanh nghiệp tư
nhân Việt Nam (có thể gắn kết
với doanh nghiệp FDI); Chương
3: Khoa học công nghệ và sáng
tạo; Chương 4: An sinh xã hội;
Chương 5: Môi trường phát
triển bền vững, thích ứng biến
đổi khí hậu; Chương 6: Không
gian sống (gồm đô thị hóa, nông
thôn, di cư, lao động).
Trong 6 chương này đều có
một sự gắn kết với hội nhập, có
thể theo ngành hoặc nhóm
ngành:
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một lĩnh vực mà Việt Nam rất có
lợi thế. Chúng ta không thể chỉ
tiến nhìn mà là đi cùng với thế
giới. Trong nông nghiệp là theo
chuỗi và công nghệ cao. Riêng
về công nghệ, chúng ta học hỏi
từ 3 nước: Nhật Bản, Israel và
Hoa Kỳ.
Thứ hai là công nghệ thông
tin (IT). Chúng ta nhìn IT không
phải chỉ là một ngành, điều quan
trọng hơn, IT giúp tăng năng suất
lao động, nâng cao năng lực
cạnh tranh cũng như cách thức tổ
chức quản lý. Cuộc cách mạng
về IT và nông nghiệp công nghệ
cao, chúng ta đã thấy như Hoàng
Anh Gia Lai, mía đường Thanh
Thanh, TH true milk,
Vinamilk…
Thứ ba là du lịch. Năm 2014,
lần đầu tiên Resort InterContinental Đà Nẵng của Việt Nam
được đứng thứ nhất thế giới về
tầm sang trọng.
Thứ tư là cụm liên kết ngành.
Những lĩnh vực mà Việt Nam
bắt đầu nhen nhóm chuỗi liên
kết này là điện tử, dệt may, du
lịch, dược.
Thứ năm là năng lượng.
Hiểu luật chơi, hiểu mình rồi
phải hiểu người, hiểu thế giới
hiện nay chơi như thế nào. Hàng
triệu con người Việt Nam vẫn
đang “đạp máy khâu”. Tôi cho
rằng, cách nói này có cái gì đó
như miệt thị chính mình. Chúng
ta phải hiểu, đấy chính là vị thế
cũng như năng lực cạnh tranh
của mình hiện nay. Nếu nhìn
điều đó như một yếu kém để Việt
Nam vươn lên, thì thực sự rất tốt.
Có những cái, chúng ta phải
chấp nhận trong một thời gian
ngắn, đối với từng nhóm người,
từng khu vực và từng lĩnh vực.n
HỒNG ANH (ghi)

Phỏng vấn PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Năm 2015 là năm đánh dấu
Việt Nam sẽ tham gia hàng loạt
các công ước quốc tế, trong đó
có việc gia nhập Cộng đồng
kinh tế ASEAN (AEC). Ông
đánh giá như thế nào về thị
trường lao động Việt Nam trước
ngưỡng cửa hội nhập?
Tôi cho rằng, thị trường lao
động Việt Nam, về cơ bản vẫn là
thị trường lao động giá rẻ. Tại sao
giá rẻ, không phải vì chúng ta
đánh giá thấp lao động Việt Nam
mà vì chất lượng lao động thấp,
năng suất thấp cho nên giá rẻ. Tôi
cũng muốn lao động Việt Nam
được đánh giá ở mức cao hơn.
Nếu được đánh giá cao hơn,
chúng ta cũng tự hào bởi chúng ta
ở trong hàng ngũ những người lao
động ấy. Tuy nhiên, kiểm điểm lại
chính mình, thì thấy chính chúng
ta làm cho giá công lao động thấp
xuống. Nếu chúng ta làm tốt hơn,
năng suất lao động cao hơn thì
thu nhập sẽ tốt hơn.
Theo ông, chúng ta phải
chuẩn bị những gì để có thể
chủ động thích ứng trước bối
cảnh hội nhập lao động và việc
làm đã rất cận kề?
Về cơ bản chúng ta đã có sự
chuẩn bị, cũng đã có lộ trình cho
hội nhập, thế nhưng trình độ,
năng lực, kỹ năng của người lao
động Việt Nam chưa theo kịp
thời gian và tiến độ. Chẳng hạn,

người lao động phải thay đổi kỹ
năng, tay nghề và cách ứng xử
với doanh nghiệp. Đặc biệt, phải
giải thích cho công nhân hiểu rõ
độ giãn cách giữa trình độ thỏa
mãn với yêu cầu công việc. Cái
quan trọng nhất phải là nâng cao
tay nghề, nâng cao trình độ thì
người lao động sẽ nâng cao được
năng suất, bởi không có năng
suất thì đừng nói gì tới hội nhập.

dự định năm 2015, chúng ta phải
đào tạo được số lượng lớn lao
động Việt Nam có trình độ cao,
đặc biệt có nhận thức cao hơn về
công nghệ, luật pháp, xã hội...
Đành rằng vấn đề này phải cần
thời gian, chứ không phải một
sớm, một chiều là có ngay được,
tuy nhiên ý thức của người lao
động về doanh nghiệp, về kỷ luật
cần phải trau dồi ngay thì chúng
ta cũng chưa theo kịp.
Tôi cho rằng, trước hết, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam
phải làm tốt khâu tuyên truyền.
Đi liền với tuyên truyền, chúng
ta phải giáo dục cho công nhân
hiểu được thế nào là hội nhập,
những thách thức gì đang đặt
ra... Phải làm cho người lao động
hiểu được bản thân họ cần phải
thay đổi trước xu thế mới, chẳng
hạn, muốn nhận được lương cao,

Chính sách về tiền lương
được coi là nhân tố có quan hệ
mật thiết tới vấn đề việc làm.
Theo ông, chính sách tiền
lương của Việt Nam nên thay
đổi như thế nào để có thể “giữ
chân” lao động bậc cao trong
nước trước nguy cơ “chảy máu
chất xám” hay khả năng thu
hút lao động giỏi từ các nước
đến Việt Nam làm việc?
Hiện nay, chính sách tiền
lương của chúng ta còn khá
nhiều bất cập, tiền lương tối
thiểu vẫn thấp hơn mức sống tối
thiểu. Do đó, chúng ta phải cố
gắng giảm bớt khoảng cách này
để tiền lương tối thiểu gần bằng
hoặc ngang bằng với nhu cầu
sống tối thiểu, có như thế mới
đặt ra các yêu cầu khác được.
Chúng tôi đã có cuộc khảo sát
những doanh nghiệp “thậm
dụng” lao động (tức sử dụng
nhiều lao động) để đánh giá tiền
lương trả cho người lao động có
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

ảnh hưởng gì đến doanh thu, lợi
nhuận, cũng như việc đóng bảo
hiểm xã hội, trích lập ngân
sách... Kết quả cho thấy, có lẽ cái
gốc của mọi vấn đề vẫn là năng
suất lao động. Có năng suất thì
mới có doanh thu, lợi nhuận, mới
có nguồn để trả lương. Có thể
nói, năng suất lao động quyết
định mọi thứ. Tiền lương của
người công nhân cao hay thấp
cũng tùy thuộc vào năng suất lao
động. Hiện vấn đề về tiền lương
cũng rất cấp bách, nhưng tiêu chí
số một là chúng ta phải nâng cao
năng suất thì mới có cơ hội để
tăng tiền lương.
Ngoài ra, tôi cho rằng, có lẽ
tiền lương không phải là nhân tố
quyết định việc “giữ chân” hay
thu hút lao động gắn bó với
doanh nghiệp, cái quyết định là
thái độ chúng ta đối xử với người
lao động như thế nào. Thái độ
này thể hiện qua việc, chúng ta
trân trọng, trung thực với người
lao động cũng như sẵn sàng sẻ
chia với họ những khó khăn; đặc
biệt phải cố gắng đảm bảo cho
họ một mức sống tối thiểu.
Hiện nay, tiền lương của Việt
Nam có mấy điều đáng lưu ý:
Thứ nhất, tôi nghĩ, đàm phán
tới đây (tháng 11-12/2015) của
Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ
khó khăn vì tiền lương của
chúng ta tăng quá nhanh. Năm
nào chúng ta cũng điều chỉnh
tăng lương, thế nhưng đặt vấn đề
ngược lại, nếu không điều chỉnh
tiền lương thì lương hiện nay vẫn
thấp hơn nhu cầu sống tối thiểu.
Đã thấp hơn nhu cầu sống tối
thiểu, có nghĩa, người công nhân
Việt Nam đang ở trạng thái sống
dặt dẹo. Có lẽ các cơ quan của
Chính phủ phải dứt khoát vấn đề
này. Chính phủ phải định rõ là 2

năm, 3 năm hay 4 năm, tiền
lương tối thiểu phải bằng mức
sống tối thiểu. Khi bằng nhau
rồi, Hội đồng Tiền lương Quốc
gia sẽ chỉ còn căn cứ vào năng
suất lao động, căn cứ vào tăng
trưởng GDP, đặc biệt là căn cứ
vào sự thay đổi mức giá các hàng
hóa tiêu dùng mà người lao động
sử dụng để tái tạo sức lao động,
lấy đó làm căn cứ để điều chỉnh
mức thay đổi tiền lương cho phù
hợp. Khi định rõ như thế, chúng
ta sẽ xác định được mỗi năm cần
bao nhiêu để bù đắp cho sự thiếu
hụt này, để đến thời hạn Chính
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phủ giao, tiền lương tối thiểu và
mức sống tối thiểu sẽ bằng nhau.
Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật nhưng
Chính phủ cần phải làm.
Thứ hai, người sử dụng lao
động phải hiểu được lao động của
mình bởi chính họ đang tạo ra sự
giàu có và thịnh vượng cho doanh
nghiệp. Đây chính là điểm yếu
của Việt Nam. Xưa, Trần Hưng
Đạo - một vị tướng lĩnh tối cao
thế kỷ XIII có nói: “Khoan thư
sức dân là một kế sâu rễ, bền
gốc”. Nếu bây giờ các chủ doanh
nghiệp hiểu được ý nghĩa này thì
họ đang làm giàu cho chính mình,

trong đó có người lao động.
Thứ ba, người lao động cũng
phải hiểu được mục đích của
người sử dụng lao động. Hai bên
hiểu được nhau, thỏa thuận,
thương lượng được với nhau thì
quan hệ giữa hai bên sẽ yên ấm.
Ở Việt Nam, quan trọng nhất là
quan hệ lao động phải làm tốt,
không làm tốt sẽ nhiều vấn đề.
Nếu hiểu được như thế, chúng ta
mới đi đến quan hệ lao động hài
hòa được.
Liên quan đến vấn đề
thương lượng như ông vừa đề

cập, gần đây chúng ta có đưa ra
giải pháp thương lượng tập thể
như một cách để tạo ra mặt
bằng về tiền lương. Trong bối
cảnh hiện tại của Việt Nam,
theo ông, giải pháp này liệu có
khả năng thực thi?
Thương lượng tập thể là một
giải pháp hữu hiệu mà các nước
trên thế giới đang áp dụng. Tôi
đã sang Đức, Hà Lan, Ba Lan,
Hàn Quốc… họ đều có thương
lượng rồi mới ký thỏa ước lao
động. Phải làm như thế, thị
trường lao động mới văn minh
được. Những người điều hành thị

trường lao động Việt Nam và
Chính phủ Việt Nam cũng đang
tiến tới vấn đề này. Từ góc độ
Công đoàn, chúng tôi cũng
khuyến cáo: Thương lượng tập
thể phải là một hoạt động trước
khi người đại diện sử dụng lao
động và người đại diện tập thể
ký thỏa ước. Trong thương lượng
ấy, chúng ta sẽ đưa ra được tất cả
những cơ hội và thách thức đối
với tiền lương nói riêng và các
khoản khác liên quan đến an sinh
xã hội nói chung.
Có lẽ dần dần người lao
động Việt Nam cũng ít để xảy
ra những bất đồng về quan hệ
lao động. Người lao động nhận
ra, trong đổ vỡ quan hệ lao
động, cái họ mất đó là việc làm,
mà mất việc làm là tồi tệ hơn
những thứ khác. Cho nên, họ
nhanh đi đến thống nhất hơn,
vấn đề thương lượng và thỏa
hiệp cũng dễ dàng hơn.
Ông dự đoán như thế nào về
xu hướng thị trường lao động
trong năm 2015?
Tôi cho rằng, thị trường lao
động Việt Nam cuối năm 2014,
sang năm 2015 đã bắt đầu “ấm
lên”. Theo bản tin của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội,
mức tăng trưởng việc làm đã cao
hơn mức rời bỏ chỗ làm việc. Về
cơ bản, chúng ta đã chấm dứt
được “đáy” của khủng hoảng và
đang bắt đầu vươn lên. Có nhiều
người nói, đây chỉ là biểu hiện
“nóng” nhưng theo tôi không
phải. Sự “ấm lên” tức là chúng ta
đã qua thời kỳ “nguội lạnh” khi
nhu cầu về nhân lực sẽ ngày càng
tăng cao. Tôi dự đoán, nếu tình
hình này diễn tiến tốt, thì đây là
điều đáng mừng cho Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn ông!n
XUÂN HỒNG (thực hiện)
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Hoàng Thị Hải
Phó Kiểm toán trưởng, KTNN khu vực VII

... Tr˚n cương vị lš lžnh
đạo của một đơn vị đ‚ng tr˚n
địa bšn miền n…i với nhiệm
vụ kiểm toŸn cŸc tỉnh ở v•ng
sŽu, v•ng xa, t“i cšng thấu
hiểu hơn những gian nan, vất
vả vš sự hy sinh thầm lặng;
đặc biệt với kh“ng ˝t kiểm

toŸn vi˚n c‚ hošn cảnh ˙o le
về gia đ˜nh nhưng địa bšn
kiểm toŸn lại xa x“i, đường
xŸ đi lại th˜ kh‚ khăn hiểm
trở, nhất lš všo những m•a
mưa lũ để đến được địa
phương nơi kiểm toŸn. Tuy
kh‚ khăn vš vất vả nhưng cŸc
chị, cŸc em vẫn vui tươi vš cố
gắng vượt qua, phấn đấu
hošn thšnh xuất sắc nhiệm
vụ được phŽn c“ng.
Hiện nay, số lượng nữ
KTV của khu vực VII chiếm
tỷ lệ 24%. Điều khiến t“i trăn
trở đ‚ lš lšm sao động vi˚n vš
khuyến kh˝ch đội ngũ nữ
KTV khu vực VII n‚i ri˚ng vš
nữ Kiểm toŸn Nhš nước n‚i

chung vừa ổn định c“ng việc
gia đ˜nh vừa phŸt huy nhiệt
t˜nh, trŸch nhiệm vš năng lực
chuy˚n m“n để hošn thšnh
tốt mọi nhiệm vụ, c‚ ch˝
hướng gắn b‚ lŽu dši với
ngšnh, đơn vị c“ng tŸc vš
thực hiện tốt c“ng tŸc b˜nh
đẳng giới. Trước mắt, ngoši
chế độ ch˝nh sŸch hiện hšnh
của Nhš nước, KTNN cần
quan tŽm hơn nữa đến c“ng
tŸc đšo tạo, bồi dưỡng chuy˚n
m“n nghiệp vụ vš cập nhật
kiến thức chung để đội ngũ nữ
KTV vững tin hơn nữa tham
gia cŸc kỳ thi nŽng ngạch; đủ
ti˚u chuẩn vš điều kiện quy
hoạch vš đề bạt cŸn bộ§n

Lê Quang Sơn - KTNN khu vực IV

...Lš người tuổi M•i, t“i tự
nhận thấy m˜nh khŸ chăm chỉ,
kh“ng ngại kh‚, thậm ch˝ việc
cšng kh‚, cšng nhiều thŸch
thức, t“i cšng th˝ch lšm. T“i
ki˚n định với cŸc quyết định
của m˜nh vš rất ˝t khi bị ảnh
hưởng bởi tŸc nhŽn b˚n ngoši.
Sau khi tốt nghiệp đại học,

t“i lšm việc tại một c“ng ty
kiểm toŸn độc lập ở mảng dịch
vụ kế toŸn, sau đ‚ lš tư vấn
thuế - tši ch˝nh. Đến đầu năm
2004, khi biết tin Kiểm toŸn
Nhš nước c‚ nhu cầu tuyển
dụng, t“i đž đăng k› thi v˜
thấy ph• hợp với chuy˚n
ngšnh được đšo tạo. Mặc d•
l…c đ‚, c“ng việc của t“i khŸ ổn
định, được lžnh đạo c“ng ty
tin d•ng nhưng t“i vẫn mạnh
dạn xin nghỉ việc để tập trung
“n thi vš quyết tŽm thi đậu
všo Kiểm toŸn Nhš nước.
Đến bŽy giờ t“i vẫn lu“n hši
l’ng với quyết định nšy.
Bản thŽn t“i đž tham gia
nhiều Đošn kiểm tra thực hiện
kiến nghị kiểm toŸn vš thực tế,
tỷ lệ thực hiện kiến nghị
kh“ng cao, nhất lš cŸc kiến
Số Xuân Ất Mùi - Tháng 02/2015

nghị bằng lời, đơn vị thường
kh“ng thực hiện hoặc thực
hiện thiếu nghi˚m t…c. T“i cho
rằng, kết luận của KTNN
phải như Quyết định bắt buộc
thi hšnh, nếu kh“ng sẽ chịu
những chế tši tương xứng.
Điều quan trọng hơn, t“i kỳ
vọng, hoạt động của KTNN
sẽ đ‚ng vai tr’ lš ¹chốt chặnº
hiệu quả nhất đối với cŸc dự
Ÿn đầu tư lớn. Hiện nay,
KTNN chủ yếu kiểm toŸn
những sự việc, những hoạt
động đž xảy ra. T“i mong
ngšnh ch…ng ta sẽ tiến hšnh
kiểm toŸn bắt đầu từ khŽu lập
dự Ÿn, lập kế hoạch, đặc biệt
đối với những dự Ÿn lớn, tầm
cỡ quốc gia cần được kiểm
toŸn hoạt động về t˝nh kinh tế,
hiệu quả vš hiệu lực. n

Lê Thị Hồng Giang - KTNN khu vực IV

§Nhận nhiệm vụ c“ng tŸc
tại KTNN khu vực I vš sau
nšy lš KTNN khu vực IV, t“i
may mắn được lšm việc với
cŸc anh, chị kiểm toŸn vi˚n
gišu kinh nghiệm, được tham
gia kiểm toŸn nhiều lĩnh vực
cũng như được đi tới nhiều
địa danh khŸc nhau. Cảm
giŸc gần gũi, quan tŽm, chia

sẻ giữa cŸc đồng nghiệp đž
gi…p những chuyến c“ng tŸc
xa nhš bớt gian nan cũng
như gi…p ch…ng t“i x˝ch lại
gần nhau như người một
nhš. Hết giờ lšm việc hay l…c
ngồi tr˚n xe “ t“, chị em
ch…ng t“i thao thao bất tuyệt
chuyện tr˚n trời, dưới bể,
chuyện chồng, chuyện con§
CŸc anh th˜ ra sức kể chuyện
tiếu lŽm để chọc ghẹo cho chị
em cười, để xua đi nỗi nhớ
nhš vš bao nỗi lo toan gia
đ˜nh đang gŸc lại sau lưng,
tất cả tập trung cho chuyến đi
kiểm toŸn.
úng bš ta xưa đž n‚i: ¹An
cư th˜ mới lạc nghiệpº. Giờ đŽy,
khi t“i đž vượt qua được những
kh‚ khăn, biến cố của gia đ˜nh
vš bước ngoặt trong sự nghiệp,
t“i lại cšng thấm th˝a hơn cŽu

n‚i nšy. T“i sẽ lu“n g˜n giữ
hạnh ph…c, b˜nh an trong gia
đ˜nh, đồng thời cố gắng trau
dồi chuy˚n m“n nghiệp vụ để
cống hiến hết m˜nh v˜ sự
nghiệp của KTNN, để kh“ng
phụ l’ng gi…p đỡ, tin y˚u của
lžnh đạo vš cŸc anh chị, bạn b˘
đồng nghiệp.
C‚ người n‚i với t“i rằng,
con gŸi tuổi M•i khởi nghiệp
vất vả nhưng thường gặp may
mắn vš được nhiều người y˚u
thương, gi…p đỡ nhờ đức t˝nh
chịu thương chịu kh‚, cương
trực, thẳng thắn. Với t“i, d•
kh“ng quŸ t˝n ngưỡng, nhưng
t“i thấy điều đ‚ quŸ đ…ng với
m˜nh. T“i hạnh ph…c khi thấy
m˜nh trưởng thšnh hơn, vững
všng hơn nhờ những trải
nghiệm trong cuộc sống vš
trong nghề nghiệp. n

Nguyễn Duy Chính - KTNN chuyên ngành VII

...Lš người tuổi M•i, t“i
thấy m˜nh lu“n vui vẻ, h’a
đồng, nhiệt t˜nh, coi việc gi…p
đỡ bạn b˘ lš niềm vui của
bản thŽn. Trong c“ng việc, t“i

lu“n thận trọng, độc lập,
kh“ng ngại gian kh‚; tuy
nhi˚n đ“i khi c’n thiếu tự tin
vš hơi cứng nhắc.
Nghề kiểm toŸn lš hšnh
tr˜nh của những chuyến đi.
Mỗi khi c“ng tŸc xa nhš, điều
khiến t“i suy nghĩ vš lo lắng
nhiều nhất, đ‚ lš gia đ˜nh. V˜
vậy, hšng ngšy, tranh thủ
những l…c nghỉ trưa hoặc
cuối ngšy sau khi kết th…c
c“ng việc, t“i đều gọi điện về
nhš hỏi thăm gia đ˜nh. Tuy
vậy, c‚ những khi gia đ˜nh
gặp chuyện kh“ng vui,
nhưng mọi người đž giấu t“i
v˜ sợ ảnh hưởng đến c“ng

việc. Thực sự, t“i rất cảm k˝ch
vš thấy m˜nh may mắn v˜ c‚
được một gia đ˜nh lu“n cảm
th“ng vš chia sẻ.
Nguyện vọng của t“i cũng
như của rất nhiều kiểm toŸn
vi˚n mới všo nghề lš được
trang bị tương đối đầy đủ cŸc
phương tiện lšm việc như
mŸy vi t˝nh, chế độ c“ng tŸc
ph˝§ để ch…ng t“i y˚n tŽm
c“ng tŸc. NhŽn dịp Năm
mới, xin ch…c cŸc anh/chị
đồng nghiệp vš gia đ˜nh c‚
một năm mới Ất M•i lu“n
vui khỏe, hạnh ph…c, thšnh
đạt vš hošn thšnh xuất sắc
nhiệm vụ được giao.n

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Ngšy Tết đi taxi, nghĩ về cŽu chuyện
¹kinh tế chia sẻº
ĐINH HIỀN

Vào những ngày Tết, có một vấn
đề không thật sự to lớn nhưng lại
khiến nhiều người rất quan tâm,
đó là vấn đề di chuyển. Tết bao
giờ cũng gắn với nhu cầu du xuân,
thăm hỏi họ hàng, Tết không thể
xuất hành một cách đơn lẻ mà
phải rong ruổi theo nhóm, theo
đoàn, theo cả gia đình. Và để trọn
vẹn với hạnh phúc này, không ít
người dân thành phố đã nghĩ đến
sự tiện lợi của chiếc ô tô. Nhưng ô
tô riêng thì không phải gia đình
nào cũng sắm, ngay cả khi họ có
đủ điều kiện tài chính để mua một
chiếc xe hạng sang. Trong tình
hình này, taxi bao giờ cũng là lựa
chọn số một.

Sự xuất hiện hợp thời của
một m“ h˜nh kinh doanh ...
N‚i về taxi ở Việt Nam,
truyền th“ng vš xž hội đž c‚
đến 1001 vấn đề, từ chuyện
giŸ cả đến thŸi độ phục vụ.
Nhưng ri˚ng trong năm 2014,
những cŽu chuyện đ‚ c‚ vẻ trở
n˚n lu mờ trước sự xuất hiện
của một loại h˜nh taxi mới,
taxi Uber. Uber taxi được
thšnh lập tại San Francisco
všo năm 2009 bởi một nh‚m
3 người vš trở thšnh một hiện
tượng khi hoạt động tại 53

quốc gia. Uber c‚ doanh số
vượt quŸ 1 tỷ USD trong năm
2014 vš hiện đang được định
giŸ tới 40 tỷ USD.
CŽu chuyện về taxi Uber
kh“ng chỉ gŽy xŸo trộn lo lắng
cho cŸc hžng taxi truyền
thống, kh“ng chỉ lšm bối rối
cŸc nhš quản l›, kh“ng chỉ
lšm bận tŽm vị Bộ trưởng của
ngšnh giao th“ng§, mš n‚
c’n mang một sứ mệnh lớn
hơn khi trở thšnh sự hiện hữu
r” ršng nhất của một m“ h˜nh
kinh tế đang đến, một m“ h˜nh
Số Xuân Ất Mùi - Tháng 02/2015

kinh tế đương đại lš kinh tế
chia sẻ.
Kinh tế chia sẻ được hiểu lš
một m“ h˜nh kết nối để những
người ti˚u d•ng c‚ thể tận
dụng nguồn lực dư thừa của
nhau. M“ h˜nh nšy được biết
đến với nhiều cŸch gọi như
sharing economy, peer economy, collaborative consumption. Một cŸ nhŽn c‚ thể cho
người lạ thu˚ bất cứ thứ g˜ họ
đang kh“ng sử dụng, như xe
cộ, nhš cửa, chỗ để xe... th“ng
qua internet vš những c“ng ty

kết nối cung - cầu. CŸc c“ng ty
nšy cũng đưa ra cŸc mức xếp
hạng hay cŸc đŸnh giŸ để b˚n
thu˚ vš cho thu˚ c‚ thể tin
tưởng nhau. Với sự phổ biến
của cŸc dịch vụ từ m“ h˜nh
kinh doanh mới được đŸnh
giŸ lš c‚ tŸc động kh“ng nhỏ
đến người ti˚u d•ng cũng như
những doanh nghiệp kinh
doanh theo kiểu truyền thống.
Khi những phần mềm chia
sẻ qua điện thoại th“ng minh
tršn všo Việt Nam, người dŽn
đž biết đến một phương cŸch
di chuyển mới thay v˜ d•ng
tổng đši để gọi taxi. Phần
mềm gi…p kết nối giữa người
c‚ nhu cầu đi xe vš người c‚
xe sẵn sšng chở khŸch kiếm
th˚m tiền, n‚ sẽ giảm đi khŸ
nhiều chi ph˝ so với việc gọi
taxi chuy˚n nghiệp.
Trước sự phŸt triển nhanh
ch‚ng của Uber cũng như một
số phần mềm tương tự, c‚
những nhš quản l› đž tỏ ra
bất ngờ vš l…ng t…ng khi đ’i
hỏi lšm r” t˝nh phŸp l› của
m“ h˜nh kinh doanh kiểu mới
nšy. Thậm ch˝, đž c‚ những
lệnh cấm được đề xuất ở một
vši địa phương, với l› do lš cŸc
dịch vụ nšy cạnh tranh kh“ng
lšnh mạnh vš tồn tại như một
dạng hoạt động chui, kh“ng
đ‚ng thuế.
Nhưng cấm th˜ cấm, phản
đối th˜ phản đối, vấn đề quan
trọng lš cuối c•ng th˜ những
người đứng đầu ngšnh giao
th“ng cũng phải thừa nhận
sự phŸt triển kh“ng thể cưỡng
lại của loại h˜nh kinh tế nšy
ở Việt Nam. Theo y˚u cầu

của Bộ trưởng Bộ Giao th“ng
vận tải Đinh La Thăng:
¹Uber giŸ thấp hơn taxi
th“ng thường, người dŽn
được hưởng lợi, sao ta kh“ng
hợp phŸp h‚a để quản l› n‚?
Phải bỏ ngay tư tưởng kh“ng
quản được th˜ cấm!º.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ¼
Ph‚ Chủ nhiệm Văn ph’ng
Quốc hội cũng bšy tỏ quan
điểm ủng hộ sự chỉ đạo của
người đứng đầu ngšnh giao
th“ng với 4 l› do:
Thứ nhất, Hiến phŸp Việt
Nam đž quy định: ¹Mọi người
c‚ quyền tự do kinh doanh
trong những ngšnh nghề mš
phŸp luật kh“ng cấmº. R”
ršng, Luật phŸp của ch…ng ta
chưa hề c‚ quy định cấm kinh
doanh dịch vụ kết nối kiểu như
Uber. Ở đŽy, người sử dụng
được hưởng lợi, dịch vụ tốt
hơn, giŸ rẻ hơn n˚n cấm đoŸn
lš kh“ng hợp l›. Sự cấm đoŸn
ở đŽy dễ lšm người ta nghĩ
đến việc bảo vệ lợi ˝ch nh‚m,
bảo vệ thị phần cho cŸc c“ng
ty taxi lšm ăn theo cŸch cũ.
Thứ hai, Uber đại diện cho
thšnh tựu khoa học c“ng nghệ.
Ch…ng ta sẽ kh“ng bao giờ c‚
một tương lai tốt đẹp nếu quay
lưng lại với khoa học c“ng
nghệ. ĐŽy lš thšnh tựu ở
tuyến đầu của c“ng nghệ
th“ng tin truyền th“ng, với
những sŸng tạo như vậy,
ch…ng ta chỉ c‚ thể chấp nhận
n‚. Nếu kh“ng chấp nhận,
kh“ng sớm th˜ muộn, ch…ng ta
sẽ bị thế giới bỏ lại ph˝a sau.
Thứ ba, Uber thực chất lš
biểu hiện của m“ h˜nh kinh tế

chia sẻ. Một người c‚ xe để
kh“ng trong khi c‚ người
đang cần đi, nếu kh“ng chia sẻ
th˜ sẽ kh“ng bao giờ tối ưu h‚a
được tši sản xž hội.
Thứ tư, m“ h˜nh đ‚ lš thể
hiện của nền kinh tế xanh v˜
n‚ g‚p phần lšm giảm “
nhiễm m“i trường. Nếu bạn
gọi taxi qua tổng đši, rất nhiều
khả năng sẽ c‚ 5 chiếc taxi
c•ng chạy đến, nhưng phần
mềm chia sẻ chỉ căn cứ všo
người c‚ xe ở gần nhất vš bŸo
cho người đ‚. Phần mềm sẽ
kết hai người lại, điều nšy vừa
tiết kiệm, vừa chống “ nhiễm
m“i trường. Nếu tr˚n đường
đi, c‚ một người xin đi nữa,
phần mềm sẽ hỏi lŸi xe về khả
năng chia sẻ th˚m. Trường
hợp lŸi xe đồng › th˜ chi ph˝
mỗi người sử dụng lại cšng
giảm vš phương tiện cšng
được tối ưu h‚a.
... vš bši học mới cho cŸc
nhš quản l›
Nền kinh tế chia sẻ kh“ng
chỉ dừng lại ở Uber hay
những phần mềm kinh doanh
vận tải tương tự mš đang mở
rộng ra nhiều lžnh vực khŸc
nhau như: nhš ở, mŸy m‚c
đắt tiền, gi…p việc gia đ˜nh, cho
vay ngắn hạn, thời trang đž
qua sử dụng với quan niệm
¹cũ người mới taº... Tr˚n thế
giới, nhiều người c’n chia sẻ
cả những đồ vật mang đậm
giŸ trị tinh thần như Ÿo cưới.
Với họ, việc cất k˝n một trang
phục cầu kỳ vš đắt tiền sau khi
chỉ mặc một lần như vậy thực
chất lš sự lžng ph˝ kh“ng nhỏ.
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

ço cưới cần được tối ưu h‚a
bằng cŸch cho nhiều người
mặc, c’n nếu một người phải
mặc Ÿo cưới nhiều lần th˜ sự
tối ưu h‚a đ‚ cần được xem
x˙t lại về giŸ trị v˜ hiếm c‚ ai
xem việc tŸi h“n li˚n tục lš
may mắn của cuộc đời !?
Theo nhiều nhận định, m“
h˜nh kinh tế chia sẻ rất c‚ tiềm
năng tại Việt Nam v˜ nước ta
được xem lš nước đž c‚ nền
tảng về c“ng nghệ th“ng tin,
với số lượng 36 triệu người kết
nối internet, chiếm hơn 1/3
dŽn số. B˚n cạnh đ‚, thu nhập
của người Việt Nam cũng
chưa thể cao tới mức sẵn sšng
bỏ qua những cơ hội tiết kiệm
vš kh“ng t˝nh toŸn về chi ph˝
sinh hoạt hšng ngšy.
Kinh tế chia sẻ lš cŸi đang
đến như một sự phŸt triển

đương nhi˚n của cuộc sống
hiện đại. D• Nhš nước đang
vấp phải những kh‚ khăn,
thŸch thức trong khŽu quản
l›, nhưng, n‚i như TS.
Nguyễn Sĩ Dũng: Quản l›
kh‚ th˜ phải học cŸch quản l›
hơn lš cấm. Nếu Nhš nước
học cŸch quản l› trong điều
kiện mới th˜ chẳng c‚ g˜ lš
kh“ng quản l› được, nhất lš
khi n‚ đž được thực hiện qua
điện tử. Cần phải năng động
trước một nền kinh tế đang
đến. Thời của chuyện kh“ng
quản l› được th˜ cấm đž qua.
Nhš nước bao giờ cũng phải
đặt lợi ˝ch của người dŽn všo
trung tŽm của ch˝nh sŸch.
Khi lợi ˝ch của cŸc doanh
nghiệp kinh doanh theo kiểu
cũ kh“ng đồng hšnh với lợi
˝ch của người dŽn th˜ điều

Nhš nước lựa chọn phải lš lợi
˝ch của người dŽn.
CŽu chuyện taxi Uber chỉ
lš một ch…t s‚ng gợn trong
d’ng chảy đầy biến động của
kinh tế Việt Nam năm 2014,
nhưng ˝t nhất n‚ cũng đž
phần nšo mở ra một hướng tư
duy cho cŸc nhš lšm ch˝nh
sŸch của ch…ng ta.
Ở một số thšnh phố lớn,
trong 9 ngšy nghỉ Tết, nhiều
người dŽn sẽ kh“ng thể bỏ
qua Uber hay cŸc dịch vụ
tương tự như Uber. Người ta
sử dụng m“ h˜nh kinh doanh
mới rồi mŸch bảo, chia sẻ cho
nhau những th“ng tin về m“
h˜nh đ‚. Cứ thế, cứ thế,... Chia
sẻ, chia sẻ vš chia sẻ... CŽu
chuyện kinh tế chia sẻ sẽ tiếp
tục được chia sẻ r“m rả giữa
ngšy xuŽn.n

Ngựa qua, quét sạch bọn tham nhũng,
đục khoét ngân quỹ của công.
Dê tới, dẹp hết bầy trộm cắp,
gặm mòn ngân sách nhà nước.
Bùi Vũ Liêm
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Ta về
Ta về ngồi gốc cŽy đa
Nghe gi‚ kể chuyện “ng bš ta xưa
Ta về b˚n cŸnh v”ng đưa
Đi t˜m cŽu hŸt bỏ b•a nhŽn gian
Ta về bến nước m˚nh mang
Thương ai phận mỏng cơ hšn xa qu˚

Tặng m•a xuŽn
Tặng m•a XuŽn một nụ cười
Thảo thơm che phủ mặt người Žu lo
Bao nhi˚u toan t˝nh so đo
Cũng xin bỏ lại chuyến đ’ thời gian!
Tặng m•a XuŽn những hŽn hoan
V’ng tay đủ ấm - khăn qušng mš chi?
Đong đưa gi‚ nhớ thầm th˜
Bỏ qu˚n hờn giận những khi chợt buồn!
Tặng m•a XuŽn đoŸ m“i h“n
Thơm từ giấc điệp đến cơn m˚ lšnh
CŽy t˜nh y˚u dẫu mong manh
Bỏ đi lŸ …a chờ xanh biếc chồi !
Tặng m•a XuŽn cả đất trời
X“n xao gom sắc hương đời všo tim
XŸc thŽn nổi nổi ch˜m ch˜m
Bỏ đa mang để ng‚ng im im l’ng!
HoŸ ra XuŽn cũng đ˘o b’ng...
Hồn ta mu“n thuở l’ng th’ng với XuŽn!

Ta về Ÿp ngực všo đ˚
Lắng nghe đất thở lời thề cỏ non
Ta về duy˚n phận lšm con
C“ng cha nghĩa mẹ mži c’n khắc ghi
Ta về xŽu hạt chu chi
Tặng người yếm thắm c•ng đi hội lšng§
Vũ Xuân Hồng

Miền lặng
Gột bao nhi˚u bụi hồng trần,
Th˜ ta c‚ ph…c lại gần Tr…c LŽm?
Phải qua mấy vạn lỗi lầm,
Th˜ ta chạm được uy˚n thŽm cửa Thiền?
Ở đŽy thanh tịnh hoa vi˚n
Leng keng chu“ng gi‚, thoảng miền v“ ưu
Nắng všng trải thảm ru chiều
Mặt hồ rợn s‚ng, liu riu gi‚ ngšn

Phạm Tâm An

Ta về vợi nhẹ tŽm can
Chắp tay lạy Phật mu“n všn từ bi
Cầu xin thoŸt khỏi sŽn si§
Thủy Hướng Dương

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Tết Nguy˚n đŸn thực sự lš di sản
văn h‚a phi vật thể của nhŽn loại
Trò chuyện với Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ
Dưới g‚c nh˜n của một nhš nghi˚n cứu văn h‚a
dŽn gian, “ng c‚ suy nghĩ như thế nšo về cŸch ăn
Tết Nguy˚n đŸn của người Việt ngšy nay?
Đối với nhiều người, những cŸi Tết trước năm
1975 đều chứa chan kỷ niệm buồn. Những cŸi Tết
trốn nợ của người ngh˘o, những cŸi Tết c‚ bš mẹ
phải đi trộm m˝a, trộm khoai của hợp tŸc xž th˜ n‚
đầy đau khổ. Nhưng mš sự đau khổ đ‚ cũng c‚
thể xem như một tši sản cho con người. V˜ phải trải
qua đau khổ mới biết được giŸ trị của sung sướng,
hạnh ph…c.
Từ khi đổi mới đến nay, dường như ch…ng ta
quan tŽm quŸ nhiều đến phŸt triển vš tăng trưởng
kinh tế, những điều đ‚ được coi lš thước đo của
hạnh ph…c. Trong Tết cũng vậy, người ta thi nhau
lšm bŸnh chưng kỷ lục, sắm cŽy đšo thật to§ vš
quan niệm như thế lš hạnh ph…c nhất. Thực tế nšy
khiến những người c‚ quan niệm khŸc thấy luyến
tiếc một thời c‚ thể khổ sở, thiếu thốn vật chất
nhưng lại biết t“n trọng nhau hơn. Vấn đề lš, sự
phŸt triển bền vững kh“ng phải l…c nšo cũng đặt
ti˚u ch˝ tăng trưởng l˚n đầu, sự phŸt triển cao nhất
để con người hướng tới lš tự do, lš hiểu biết, lš sŸng
tạo§ Cho n˚n, điều quan trọng lš phải t˜m cŸch để
thiết lập lại trật tự quan niệm.
Gần đŽy, nhiều người Việt, đặc biệt lš giới trẻ
thường c‚ xu hướng coi Tết chỉ đơn thuần như
những ngšy nghỉ. Thay v˜ thực hiện nghi lễ truyền
thống, họ sẽ dšnh thời gian nghỉ Tết cho những
chuyến hšnh hương, du lịch. Lš người lu“n cố
gắng trong việc bảo tồn n˙t đẹp dŽn gian, “ng nghĩ
g˜ về xu hướng nšy?
T“i khuyến kh˝ch tất cả những điều đ‚. Thời
gian dšnh cho du lịch vš mở rộng văn h‚a sẽ tạo
n˚n những kỷ niệm mới cho một thế hệ mới mš thế
hệ trước đž kh“ng thể c‚ được v˜ thiếu phương tiện.
Đ‚ cũng lš một tất yếu vš ch…ng ta đŸng được như
vậy. CŸi Tết trở n˚n di động nhiều hơn tr˚n tošn
quốc. Trong sự di động đ‚, sẽ c‚ những vất vả
nhưng cũng c‚ những kỷ niệm. Mỗi thế hệ sẽ tạo

những kỷ niệm ri˚ng của m˜nh về Tết. Kh“ng phải
chỉ người xưa mới c‚ kỷ niệm. Kh“ng phải giữ
nguy˚n những nếp cũ th˜ mới bảo lưu truyền
thống. Truyền thống lš một cŸi lu“n lu“n vận
động. Người lšm văn h‚a n˚n biết được những cŸi
t˝ch cực trong đ‚ để tạo ra những mỹ tục, những
thuần phong mới, kh“ng n˚n ngồi than tiếc về một
thời xa xưa.
Bởi v˜, kh“ng hẳn điều g˜ của ngšy xưa cũng tốt
đẹp. CŸi tốt đẹp ngšy xưa nhiều khi chỉ tồn tại
trong tŽm l›, trong hoši niệm, mš hoši niệm th˜
bao giờ cũng đi qua mŸy lọc. Nếu chỉ nh˜n hạnh
ph…c trong hoši niệm th˜ tự nhi˚n ch…ng ta lại phủ
định những hạnh ph…c đang c‚. Giữ truyền thống
kh“ng c‚ nghĩa lš tất cả cŸc gia đ˜nh ở Hš Nội
phải nấu bŸnh chưng, nhiều khi chỉ cần ba bốn
nhš trong ng” phố g‚p nhau c•ng nấu một nồi
bŸnh. Như thế cũng đủ kh‚i, đủ thơm, đủ vui cho
một khối phường
Cứ mỗi lần Tết đến th˜ truyền th“ng cũng như
xž hội lu“n cố gắng để tŸi hiện một phần linh hồn
giŸ trị truyền thống, d• cho giŸ trị đ‚ đž kh‚ th˝ch
ứng với cuộc sống hiện đại. Thực tế nšy phản Ÿnh
điều g˜, thưa “ng?
Trong chu kỳ một năm th˜ Tết lš di sản văn h‚a
trọng đại nhất, n‚ tr•m l˚n tất cả, vš quan trọng lš
n‚ kh“ng chỉ c‚ › nghĩa lớn với người Kinh mš đž
lan tỏa cho 54 dŽn tộc, cho cả t• nhŽn, cho cả
những người l˚nh đ˚nh, khốn khổ... V˜ trọng đại
như vậy n˚n xž hội dồn cho việc tuy˚n truyền t˝nh
truyền thống cũng lš điều dễ hiểu. Tết lš ngšy b•ng
nổ tất cả những tŽm thức của cộng đồng. Mšu sắc
sặc sỡ, m•i ngšo ngạt, Žm thanh đ•ng đošng§ Tết
huy động tất cả ngũ quan của con người. T“i thấy
rất lạ khi thế giới vẫn c“ng nhận nhiều thứ lš di sản
nhưng lại chưa c“ng nhận Tết Nguy˚n đŸn như
một di sản của thế giới. Theo t“i, đ‚ thực sự lš một
di sản văn h‚a phi vật thể. Đž lš di sản th˜ sẽ c‚ sự
thấu hiểu, bảo tồn, phŸt triển§ Cho n˚n, cŸch tŸi
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hiện hay truyền bŸ qua bŸo ch˝ như lŽu nay đž trở
thšnh một mỹ tục của ch…ng ta. Nhiều người
thường n‚i: ¹chŸn nhất lš đọc bŸo Tếtº, nhưng nếu
kh“ng c‚ bŸo Tết th˜ sẽ thiếu đi một n˙t quen thuộc.
BŸo Tết c‚ › nghĩa như một mŽm cỗ đầu năm,
kh“ng thể đưa tin giật gŽn, ph˚ phŸn, kh“ng thể n‚i
lời gở. Ch…ng ta đừng n˚n ch˚ một mŽm cỗ Tết
ngầy ngš. BŸo Tết c‚ thể kh“ng đạt sự hiếu kỳ của
con người nhưng lại đạt được giŸ trị văn h‚a dšy
dặn. Nếu suốt ngšy cứ hiếu kỳ, bức x…c th˜ cũng tội
nghiệp cho ch…ng ta. Phải c‚ những khoảng thư
gižn để tŽm hồn lắng lại vš để thấy cuộc sống đẹp
hơn. N‚i chung, việc gợi lại những t˝nh chất truyền
thống trong Tết theo t“i lš rất n˚n. Bởi v˜, Tết biểu
tượng cho những cŸi tốt đẹp.
úng vừa n‚i Tết Nguy˚n đŸn xứng đŸng
được xem lš di sản văn h‚a phi vật thể của nhŽn
loại. Tuy nhi˚n, thực tế di sản nšy kh“ng chỉ c‚ ở
Việt Nam. Cần phải hiểu điều nšy như thế nšo,
thưa “ng?
Vấn đề lš thế nšy: Nhật Bản đž bỏ Tết
Nguy˚n đŸn từ lŽu, Hšn Quốc hiện nay Tết cũng
đž nhạt v˜ họ đang nỗ lực để đưa Tết Trung thu
trở thšnh di sản của m˜nh. Nhưng theo t“i, văn
h‚a t˝ch tụ kh“ng theo kiểu nguồn gốc ở đŽu. N‚
c‚ thể t˝ch tụ nơi nguồn gốc phŸt sinh, cũng c‚ thể
t˝ch tụ ở một kh“ng gian khŸc. Bản sắc kh“ng
nằm ở nguồn gốc mš nằm ở giŸ trị. Một số nước
cũng c‚ Tết Nguy˚n đŸn nhưng Việt Nam lại c‚
những lưu t˝ch tạo giŸ trị mš nước khŸc kh“ng c‚
được. Cũng như tiểu thuyết Kim VŽn Kiều của
Thanh TŽm Tši NhŽn khi ở Trung Hoa chỉ lš
một truyện trung b˜nh, nhưng khi sang Việt Nam
th˜ trở thšnh Truyện Kiều chứa đựng những giŸ
trị lớn. Hoặc cũng lš cŸi xe đạp nhưng ở PhŸp th˜
chỉ d•ng để di chuyển, để đi chơi, trong xe đạp ở
Việt Nam trước đŽy đž lšm n˚n cả chiến thắng
Điện Bi˚n Phủ. CŸch nghĩ của t“i cũng ph• hợp
với nhŽn học hiện đại.
Li˚n quan đến sự h’a hợp truyền thống trong
d’ng chảy hiện đại, xin được hỏi “ng: Nếu c‚
người tặng t“i đ“i cŽu đối đỏ hoặc những d’ng thư
phŸp được viết theo lối cổ, t“i n˚n treo như thế nšo
giữa một căn hộ hiện đại tr˚n cao ốc?
CŸi đ‚ phải dựa tr˚n cấu tr…c của nghệ thuật
kh“ng gian. Nếu thấy n‚ kh“ng h’a hợp th˜ ch…ng
ta sẽ t˜m một cŸch nšo đ‚ để sử dụng, biết đŽu lại

cho sự h’a hợp bất ngờ. Phi h’a hợp cũng lš một
kiểu h’a hợp. CŸi h’a hợp đ‚ lš h’a hợp với người
sử dụng. Nếu l…c nšo cũng y˚u cầu h’a hợp giữa
cổ điển vš cổ điển, hiện đại vš hiện đại th˜ lšm sao
sinh ra danh họa Picasso?
C’n việc xin chữ ngšy xuŽn thuộc về phạm tr•
cŸi thi˚ng chứ kh“ng phải phạm tr• cŸi đẹp. Trong
một cuộc sống rất hiện đại, tiện nghi, nhiều l…c
người ta cần một n˙t chấm phŸ để đŸp ứng một
niềm t˝n ngưỡng nšo đ‚ mš kh“ng cần hiểu. C‚
thể người ta kh“ng hiểu thư phŸp, nhưng chỉ nh˜n
h˜nh ảnh vẫn đầy tŽm cảm.
Sự pha trộn văn h‚a được ch…ng t“i gọi lš tiếp
biến. DŽn tộc nšo, văn h‚a nšo cũng phải tiếp biến
theo lịch sử vš tự lšm mới m˜nh, đồng thời phải thu
h…t tất cả những tinh hoa khŸc nếu muốn tồn tại
trong thế giới đa sắc nšy. Khi lšm thšnh cŸi mới
th˜ sẽ c‚ cŸi giŸ trị, cŸi kh“ng giŸ trị, vš cŸi giŸ trị
cuối c•ng sẽ được tồn tại.
Nếu con chŸu “ng n‚i rằng, họ th˝ch Lễ
GiŸng sinh hơn Tết Nguy˚n đŸn, “ng sẽ ứng xử
như thế nšo?
T“i sẽ cố gắng để lšm cho Tết Nguy˚n đŸn đẹp
hơn Lễ GiŸng sinh để cuốn h…t con chŸu. V˝ dụ, cŽy
n˚u của t“i sẽ đẹp hơn cŽy th“ng Noel. BŽy giờ hầu
như cŸc lšng kh“ng trồng cŽy n˚u nữa. Nếu mỗi
lšng trồng một cŽy n˚u thật đẹp th˜ sức quy tụ sẽ rất
lớn. Đấy lš một cŸch để h’a hợp yếu tố truyền
thống với hiện đại. Bản thŽn cŽy th“ng Noel cũng
xuất phŸt từ một điều ngẫu nhi˚n, dần dần mới trở
thšnh biểu tượng rộng rži. Vậy, tại sao ch…ng ta đž
c‚ sẵn một phong tục như vậy mš kh“ng lšm cho
n‚ trở thšnh biểu tượng? Thực tế, cŸi Tết của Việt
Nam đž thu h…t hơn từ thập ni˚n 90, khi cŸc lễ hội
xuŽn b•ng nổ trở lại, nhưng ch…ng ta vẫn cần phải
lšm cho n‚ thu h…t hơn nữa§
úng h˜nh dung như thế nšo về cŸi Tết Nguy˚n
đŸn trong tương lai xa?
Tết Nguy˚n đŸn sẽ trường tồn. Bao giờ hết
dŽn th˜ mới hết Tết, đ‚ lš điều c‚ thể nh˜n thấy
được. Kh“ng ai c‚ quyền bớt đi của thế giới nšy
một đặc sắc văn h‚a, thế giới mất đặc sắc th˜ thế
giới cũng sẽ kh“ng c‚ nguy˚n cớ để tồn tại. Chắc
chắn, Tết sẽ vận động vš sẽ c‚ th˚m nhiều n˙t
mới trong tương lai§n
ĐINH THU HIỀN (thực hiện)
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

TŽm linh ngšy Tết
GS.TS. NGÔ ĐỨC THỊNH
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam

T

heo t“i, trong đời sống
của con người, b˚n cạnh
đời sống vật chất, đời sống xž
hội, đời sống tinh thần th˜ c’n
c‚ đời sống tŽm linh. Đ‚ lš
tošn bộ những cảm quan, suy
tưởng vš khŸt vọng hướng về
cŸi g˜ lš si˚u việt, cao cả, thi˚ng
li˚ng, cŸi g˜ lš chŽn, thiện, mỹ.
Như vậy, t“n giŸo t˝n ngưỡng
cũng lš tŽm linh, thuộc về đời
sống tŽm linh, nhưng ngược
lại, kh“ng phải tošn bộ đời
sống tŽm linh lš t“n giŸo t˝n

ngưỡng. Th˝ dụ, phạm tr• Tổ
quốc, dŽn tộc vš BŸc Hồ với
người Việt Nam lš cŸi g˜ đ‚
thi˚ng li˚ng, lš tŽm linh,
nhưng r” ršng n‚ kh“ng phải
lš t“n giŸo t˝n ngưỡng.
Trong quan niệm truyền
thống, ngšy Tết lš thời điểm
giao thời giữa cŸi cũ vš cŸi mới
của một chu kỳ thời gian một
năm, mš khởi thủy lš chu kỳ
của trồng trọt. Đ‚ ch˝nh lš
v’ng quay của quả đất quanh
mặt trời theo đường hošng
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đạo suốt 365 ngšy. CŸi thời
gian vật chất, thời khắc giao
h’a ấy trở n˚n thi˚ng li˚ng,
huyền b˝!
Hơn thế nữa, trong cảm
quan của con người Việt Nam,
ngšy Tết c’n lš thời khắc giao
h’a giữa con người với con
người, giữa người sống với
người đž khuất, giữa con
người vš thần linh.
Như vậy, ngšy Tết lš thời
khắc của sự h’a đồng: H’a
đồng giữa con người với vũ

trụ, con người với thần linh,
con người với con người, một
khŸt vọng mu“n thủa của
nhŽn sinh. Trong thời khắc
h’a đồng như vậy, mọi hoạt
động của con người đều trở
n˚n thi˚ng li˚ng, đượm mšu
tŽm linh.
Trong ba ngšy Tết, đời
sống tŽm linh của mọi người
diễn ra thật phong ph…, đa
dạng. Ngšy 23 thŸng chạp,
mọi nhš nhộn nhịp với tục
c…ng tiễn úng TŸo l˚n chầu
Trời với mong ước úng tŽu
với Ngọc Hošng những điều
tốt đẹp của gia đ˜nh đž lšm
trong năm qua vš mang về
những điều may mắn sắp tới.
Đ‚ lš tục chạp mộ “ng bš tổ
ti˚n vš mời “ng bš về ăn Tết
vui vầy với con chŸu. Đ‚ lš tục
trồng cŽy n˚u ngšy Tết, mang
trong n‚ biểu tượng sŽu xa về
¹cŽy vũ trụº mš sau nšy người
ta khoŸc l˚n n‚ một quan
niệm hữu thức về đuổi quỷ
biển Đ“ng, khẳng định vị tr˝
sinh tồn của con người. Đ‚ lš
việc lšm tuy rất đời thường,
trần tục, nhưng nay đều trở
thšnh thi˚ng li˚ng, như dọn
dẹp nhš cửa, trang hošng
ngšy Tết, đi chợ Tết, nhất lš
chợ hoa, tục tắm nước lŸ thơm
tất ni˚n với tŽm niệm gột sạch
bụi bặm, rủi ro của năm cũ,
đ‚n nhận cŸi mới mẻ, tốt lšnh
của năm mới§
Thời khắc Giao thừa mới
thật đặc biệt, Giao thừa đ˚m
30 bỗng nở tung, xốn xang
trong tiếng phŸo nổ trước kia
vš lung linh phŸo hoa ngšy
nay, mọi thứ, từ trời đất, con

người, mu“n vật đều tršn
ngập kh“ng kh˝ thi˚ng li˚ng.
Đ˚m Giao thừa, người ta nh˜n
trời đất để đoŸn thời tiết, m•a
mšng; người ta •a ra đường
để đ‚n nhận những gương
mặt vui vẻ, hồ hởi của những
người kh“ng quen biết; lời
ch…c mừng năm mới ¹an
khang thịnh vượngº của
những người thŽn quen;
người ta đi hŸi lộc để cầu
mong sự may mắn cả năm; đi
lễ ch•a, đền để cầu thần linh
ph• trợ. Đặc biệt trong nghi lễ
c…ng đ˚m Giao thừa, người ta
hướng về ti˚n tổ để tưởng nhớ,
để cầu mong, trong cảnh vui
vầy của gia đ˜nh, người ta
ch…c nhau mạnh khoẻ, may
nắm, an khang!
Ba ngšy Tết, theo quan
niệm dŽn gian ¹Mồng Một ăn
Tết ở nhš, mồng Hai tết b˚n
vợ, mồng Ba tết thầyº. Đ‚ lš
cŸc mối quan hệ mš người
Việt Nam ta quan tŽm hšng
đầu vš đều mang › nghĩa
thi˚ng li˚ng. Xen všo đ‚ lš cŸc
hoạt động mở ra với x‚m
lšng, hšng phố với biết bao
hoạt động vui chơi, giải tr˝.
Điều đặc biệt lš trong ngšy
Tết, d• cŸc hoạt động con
người thuộc nghi lễ hay b˜nh
thường đều nhuốm mšu tŽm
linh, từ tục ki˚ng qu˙t rŸc trong
nhš sợ của cải, may mắn ¹ra
điº, đến lời ăn tiếng n‚i, hšnh
động giao tiếp cho đ…ng mực,
đẹp đẽ kẻo sẽ x…i quẩy cả
năm. CŸc cuộc đua vui, thi tši
trong ngšy tết, cũng mang ›
nghĩa thi˚ng li˚ng; ai đ‚ ghi
được c“ng lao, thšnh t˝ch th˜

mừng vui đž đšnh, mš tin
rằng m˜nh sẽ c‚ được sự mở
đầu may mắn, được thần linh
ph• trợ.
Từ mấy thập kỷ nay, kể từ
khi BŸc Hồ phŸt động tết trồng
cŽy všo ngšy đầu XuŽn, hšnh
động nšy cũng chứa đựng
trong đ‚ t˝nh tŽm linh trong
sự giao h’a giữa con người vš
m“i trường tự nhi˚n, một kh˝a
cạnh đầy t˝nh văn h‚a vš
nhŽn bản!
Ch˝nh sự thi˚ng li˚ng, tŽm
linh trong ngšy Tết đž tạo n˚n
kh“ng kh˝ thật đặc biệt: Con
người mở l’ng ra với trời đất,
mở l’ng ra với đồng loại,
hướng về vš hšnh động theo
những chuẩn mực được coi lš
tốt đẹp nhất, cao cả nhất,
thi˚ng li˚ng nhất. Đ‚ ch˝nh lš
tŽm linh ngšy Tết!n
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kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Nhš văn Ma Văn KhŸng
vš những cŸi Tết
kh“ng bao giờ qu˚n
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

N

ửa thế kỉ cầm b…t với
gần 20 cuốn tiểu
thuyết vš hơn 200 truyện
ngắn, nhš văn Ma Văn
KhŸng đã đi všo lịch sử văn
học Việt Nam như một biểu
tượng của cuộc đời lao động
viết văn kh“ng mệt mỏi.
Những tŸc phẩm của “ng đž
đi všo d’ng chảy văn học Việt
Nam với những dấu ấn đậm
n˙t: M•a lŸ rụng trong vườn,
Đồng bạc trắng hoa x’e, Một
mình một ngựa, B‚ng đ˚m,
Bến bờ, Chuyện của L›§
Cho đến nay, trong chồng
bản thảo dšy cộp “ng đang
lưu giữ, vẫn c’n c‚ nhiều tŸc
phẩm dở dang cần hošn
thiện, nhưng “ng vẫn đang
xếp všo một g‚c bởi sức khỏe
kh“ng cho ph˙p.
Nhš văn lš người sống với
nhiều hoši niệm, đặc biệt lš
những ngšy Tết cận kề, phố
xŸ ngược xu“i với bao đổi
thay giao m•a. Trong cŸi đủ
đầy, “ng thường nhớ đến
những cŸi Tết thời c’n gian
kh‚, thiếu thốn. Cứ độ hai
mươi thŸng chạp ta, chưa đến
tết “ng C“ng “ng TŸo, mậu
dịch đž dựng rạp bŸn lŸ dong,
vš cŸc cửa hšng đž căng băng
đỏ dŸn chữ všng quầy hšng

bŸn Tết, thế lš Tết đž về. Đối
với thời ấy, Tết, đ‚ lš những
ngšy thật đặc biệt, lš một
khoảng thời gian tŸch ra khỏi
chuỗi ngšy b˜nh thường đều
đều. Tết đến trong tŽm tư rộn
ršng của mỗi người, trong
niềm vui sum họp, trong
những cảm x…c thi˚ng li˚ng,
trong phấp phỏng hy vọng,
trong khắc khoải chờ mong
một cŸi g˜ đ‚ thật mơ hồ vš v“
c•ng đẹp đẽ. úng đž c“ng tŸc
ở Lšo Cai 24 năm, cả một
năm trời xa cŸch gia đ˜nh, trừ
những năm thŸng chiến tranh
Ÿc liệt, c’n th˜ những ngšy Tết
đều cố gắng tranh thủ về sum
họp c•ng vợ con. Từ Lšo Cai
về Hš Nội hơn 300 cŽy số, chỉ
c‚ mỗi con đường sắt được
kh“i phục sau h’a b˜nh lập lại
1954 lš độc đạo. Kỷ niệm nhớ
nhất lš những ngšy đ˚m chen
ch…c vš hăm hở tr˚n cŸc toa
tšu đ“ng ken, đầy than bụi,
đường tšu lu“n bị ngắt qužng
v˜ mŸy bay Mỹ đŸnh phŸ, để
trở về ăn Tết với họ hšng gia
tộc qu˚ hương. Rồi sau đ‚ lš
những đ˚m bịn rịn chia tay vợ
con, l˚n con tšu trở về nơi c“ng
tŸc. L˚n đường, nhớ thương
h’a trộn với khŸt vọng mžnh
liệt giục giž ở nơi chŽn trời xa,
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cŸi Tết n‚ như lš một khoảng
lặng, một dấu mốc, một cuộc
l˚n đường mới.
N‚i đến Lšo Cai, nhš văn
Ma Văn KhŸng kể lại chuyến
l˚n đường định mệnh đž gắn
b‚ “ng với mảnh đất miền n…i
đầy y˚u thương ấy. Mảnh đất
đž mang lại cho “ng một cŸi
t˚n, một sự nghiệp văn học lẫy
lừng: ¹H“m ấy đž lš hai mươi
ch˝n thŸng chạp, sắp đến Tết
Ất M•i. Xung quanh đž rộn
ršng kh“ng kh˝ đ‚n xuŽn.
Vậy mš cả đošn kh“ng một ai
nghĩ đến cŸi Tết vš gia đ˜nh.
Chỉ một hăm hở hướng về cŸi
đ˝ch phải tới, nơi lập nghiệp,
nơi thử thŸch › ch˝ trai trẻ.
Ngšy đầu ti˚n đi bộ ch…ng t“i
tới BŸo ĐŸp. Nắng hanh všng
rười rượi tr˚n cŸc khu đồng đž
gặt. Ngšy thứ hai ch…ng t“i
qua một chặng đường nữa, tới
TrŸi H…t, bắt đầu xŽm nhập
všo miền rừng TŽy Bắc. N…i
non xanh đằm ngờm ngợp,
mịt m•ng. T˜m một nhš dŽn
b˚n đường, ch…ng t“i xin všo
ở nhờ vš nấu ăn. Đồng bšo
đ‚n tiếp rất niềm nở, vẫn lš cŸi
nền nếp c‚ từ khŸng chiến: Bộ
đội, cŸn bộ đi c“ng tŸc, đến
nhš dŽn nšo cứ việc všo chšo
hỏi vš xin ăn ở lš được.

Kh“ng bao giờ c‚ sự từ chối
vš t˝nh đếm. Kh“ng ngờ,
chiều đ‚ cả đošn lại được lại
được đồng bšo cho ăn cỗ 30
Tết! Bất ngờ nữa lš sŸng h“m
sau, c’n tinh mơ, “ng Chủ tịch
xž đi mời cả đošn ra dự m˝t
tinh đ‚n năm mới, hŸt quốc
ca. Bịn rịn, ra đi kh“ng được v˜
bš con nhất quyết giữ, thế lš
ch…ng t“i phải ở lại đŽy ăn Tết
mồng Một với dŽn lšng. H“m
sau, mồng hai Tết ch…ng t“i
l˚n đường đi Bảo Hš. Từ đŽy,
đường lš đường m’n tr˚n nền
đường sắt cũ đž b‚c dỡ trong
ti˚u thổ khŸng chiến từ năm
1946. Tršn lấn ra mặt đường
lš lau lŸch cỏ dại, hoang vu,
vắng vẻ. Con đường nhỏ mờ
mờ ẩm ướt gập ghềnh, len lỏi.
Thi thoảng mới lại gặp một
vši cŸn bộ đi bộ, dắt xe đạp.
Xe đạp đi được đoạn nšo th˜
tranh thủ đi, kh“ng lš dắt. Sau
nšy nhiều lần t“i đž đi xe đạp
từ Lao Cai về Y˚n BŸi vš
ngược lại. Muốn đi xe đạp
được đoạn đường nšy phải
biết bơm vš vŸ xe lấy. V˜ hiệu
chữa xe kh“ng c‚. Gặp l…c
săm bị thủng, phải tự m‚c lốp
t˜m chỗ thủng rồi thay v˜ đŸnh
giấy rŸp, b“i nhựa vŸ, phải
kiếm lấy con nhŸi lột da n‚ ra
lšm thšnh miếng vŸ, Ÿp všo
chỗ thủng hoặc giả phải lấy
k˜m kẹp chỗ săm thủng k˙o
dši ra, rồi lấy chỉ quấn th˝t
thật chặt chỗ đ‚ lại... Đ‚ lš
những năm thŸng gian khổ
nhưng đầy niềm vui, đầy sự
hŸo hức, niềm tin vš lạc quan
tuổi trẻº.
N‚i về chuyện Tết, nhš văn
Ma Văn KhŸng chia sẻ rằng,
c‚ những cŸi Tết trong cuộc
đời khiến người ta kh“ng bao

giờ qu˚n được, d• c‚ bao
nhi˚u sự kiện đž đến, đž xảy
ra: T“i nhớ da diết chiều chiều
ấy, 29 Tết Qu› Hợi, t“i ngồi
cắn b…t, vẳng nghe tiếng phŸo
từ phố phường xa xa vọng về.
Gi‚ r˙t căm căm. T“i ngồi co
ro ở căn buồng trong. Một lŸt,
cửa mở, šo všo ba cŸi măng t“
san vš rộn l˚n tiếng phụ nữ
n‚i cười. Vợ t“i vš hai bš chị
dŽu đi chợ Tết về. Ngổn
ngang tr˚n sšn, rối tinh rối m•
lš mứt, bŸnh, kẹo, măng miến,
mộc nhĩ, nấm hương, bŸnh đa
nem, đậu xanh, m˜ ch˝nh, hạt
ti˚u... tošn những thứ mua
bằng tem phiếu, như một bức
tranh tĩnh vật đủ mšu sắc tết
nhất! Chš, c’n g˜ vui bằng đi
chợ Tết! C’n g˜ th˝ch hơn lš
được nghe cŸc chị t˝u t˝t
chuyện tr’ về giŸ cả chợ b…a
tết nhất! Vš thế lš › nghĩ đầu
ti˚n về cuốn tiểu thuyết về đề
tši gia đ˜nh đž được sinh
thšnh. 30 Tết Qu› Hợi, tức 12
thŸng 2 năm 1983, t“i bắt tay
všo viết cuốn ¹M•a lŸ rụng
trong vườnº. Viết hối hả trong

cả mấy ngšy Tết. Những g˜
đž c‚, tưởng như đž ch˜m đắm
všo lžng qu˚n mš h‚a ra
kh“ng phải, ch…ng vẫn c’n ở
đŽu đ‚ trong k› ức, chỉ cần
khẽ cất lời huy động lš lập tức
c‚ mặt, hiện l˚n thšnh cŽu
thšnh chữ tr˚n trang viết ngay.
Sau Tết, từ ngšy 1 thŸng 3
năm 1983, c“ng việc theo đš
tăng tốc đến ch‚ng mặt. Cuối
thŸng 6 năm 1983, t“i nộp
bản thảo đầu ti˚n cho Nhš
xuất bản Phụ nữ.
Nhiều người n‚i rằng, sống
đž rồi mới viết, với nhš văn Ma
Văn KhŸng, đời sống vš đời
viết lš một cuộc song hšnh. Cả
một đời lšm nghề vš say nghề,
nhš văn Ma Văn KhŸng đž đi
všo d’ng chảy của văn học Việt
Nam đương đại như h˜nh
b‚ng một cŽy đại thụ. Vš
những cŽu chuyện của “ng, kể
cả đž đi všo trang sŸch hay chỉ
đơn giản lš một cŽu chuyện
trong l…c trš dư tửu hậu, cũng
lš một bši học về nhŽn sinh, về
cuộc đời mš “ng đž trải
nghiệm, đž đi qua§n

Tranh vui: Vũ Thị Lý
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Biểu tượng nổi bật của con d˚
trong văn h‚a nhŽn loại

T

rong văn h‚a phương
TŽy, d˚ lš một trong 12
biểu tượng của Cung Hošng
Đạo. D˚ c’n lšm h˜nh tượng
cho Dionyos, cho thần Pan
trong thần thoại Hy Lạp. Biểu
tượng của Ma Kết c‚ h˜nh
ảnh của chữ ¶V¸ cho đầu của
một con d˚ biển, bởi v˜ ch’m
sao Ma Kết được t˜m thấy ở
ph˝a Nam tr˚n bầu trời hošng
đạo. Cũng c‚ những › kiến
cho rằng biểu tượng nšy diễn
tả một con d˚ đang khuỵ gối.
Ch’m sao nšy thường được
m“ tả lš một con d˚ với đu“i
cŸ. Ma Kết đ“i khi được v˝ như
lš một con d˚ biển, hay thỉnh
thoảng lš một con d˚ tr˚n cạn.
Trong thần thoại Bắc èu,
Thần Thor cưỡi tr˚n một cỗ xe
được k˙o bởi hai con d˚ đực,
mỗi khi người Bắc èu cổ xưa
nghe tiếng sấm, họ sẽ n‚i rằng
thần Thor đang cưỡi cỗ xe của
“ng đến. Khi Thor cưỡi cỗ xe

d˚ đến đấu trường, t˚n khổng
lồ đŸ c‚ trŸi tim nhŸt gan n˚n
bỏ chạy mất. Thor quăng b…a
s˙t đŸnh Hrungnir, c’n t˚n
khổng lồ quăng một cặp sừng
l˚n đŸnh Thor. Chiếc b…a
đụng phải cŸi sừng văng mất,
nhưng một mảnh vỡ của cŸi
sừng đŸnh tr…ng đầu Thor.
Trong Kit“ giŸo, h˜nh ảnh
con chi˚n, con d˚ rất gần gũi
với người Do ThŸi từ mấy
ngšn năm nay. Đức ch…a
Gi˚su chšo đời trong mŸng cỏ
tại một hang c‚ nhiều d˚,
chi˚n, lừa... thở hơi ấm. Ngoši
ra, h˜nh ảnh con chi˚n, con d˚
hy sinh, nhận lžnh đền tội cho
dŽn Do ThŸi kh“ng một lời
than van thực ra lš h˜nh ảnh
của ch…a Gi˚su gŸnh nhận
tr˚n vai mọi tội lỗi của nhŽn
loại, như lời ti˚n tri Isaia đž
n‚i trước 700 năm: "Người đž
gŸnh mọi tội Ÿc, mọi yếu đuối
tr˚n m˜nh". Cũng ch˝nh v˜ sự
so sŸnh nšy mš hšng ngšy
cŸc giŸo dŽn thường cầu
nguyện "Lạy Chi˚n Thi˚n
Ch…a, Đấng x‚a tội trần gian,
xin thương x‚t ch…ng t“i...".
Kinh thŸnh c’n cho thấy d˚
ch˝nh lš vật cưng của Quỷ
Satan (Baphomet).
Trong văn h‚a phương
Đ“ng với thuyết 12 con giŸp th˜
d˚ lš con giŸp đại biểu cho địa
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chi M•i - một chi quan trọng,
mang những › nghĩa triết l› vš
nhŽn văn sŽu sắc. Giờ M•i k˙o
dši từ 13 đến 15 giờ, thời gian
mở đầu buổi chiều, con người
vừa ăn trưa xong, đang thanh
thản nghỉ ngơi vš sung mžn
bước všo buổi lao động mới.
Trong 12 con giŸp, d˚ được
xem lš biểu tượng của t˝nh “n
h’a, thuần hậu nhưng cũng
kh“ng k˙m phần nhanh tr˝. D˚
lš một trong những thần vật
được người Ai Cập s•ng bŸi v˜
sự đ‚ng g‚p quan trọng của d˚
đối với đời sống con người. Một
số dŽn tộc khŸc lại d•ng d˚ lšm
vật tế thần. Người Ai Cập d•ng
d˚ dŽng cho cŸc Ÿc thần để
thay thế cho con người.
Ở Trung Quốc c‚ nhiều
điển t˝ch gắn liền với con d˚,
chứng tỏ n‚ gần gũi trong
cuộc sống của người Trung
Quốc. Nổi tiếng nhất lš điển
t˝ch Dương xa (tức xe d˚ k˙o).
Theo điển t˝ch nšy, Tấn V”
Đế c‚ số lượng mỹ nhŽn trong
hậu cung l˚n đến con số hơn 1
vạn, được coi lš kỷ lục trong
lịch sử Trung Quốc. Nếu như
mỗi đ˚m vua ¹sủng hạnhº một
mỹ nhŽn, “ng ta phải mất đến
30 năm mới c‚ thể biết hết cŸc
mỹ nhŽn của m˜nh. Bởi vậy,
ri˚ng việc chọn c“ nšo trước, c“
nšo sau cũng đủ lšm Tấn V”

Đế đau đầu. úng ta b˘n nghĩ
ra một quŸi chi˚u, đ‚ lš§ cưỡi
d˚ đi quanh hậu cung, con d˚
của “ng ta dừng lại trước cửa
ph’ng c“ nšo th˜ đ˚m đ‚ c“ ta
sẽ được ¹sủng hạnhº.
Tưởng rằng với cŸch nšy,
cŸc mỹ nhŽn sẽ được lựa chọn
c“ng bằng hơn, kh“ng c’n
cảnh tranh dšnh lẫn nhau.
Thế nhưng cũng c‚ mỹ nhŽn
nọ rất th“ng minh, nghĩ ra
cŸch đem cŽy dŽu non trồng
trước cửa ph’ng, rồi vẩy nước
muối l˚n. Bởi lẽ d˚ rất th˝ch ăn
lŸ dŽu vš th˝ch cả vị mặn của
muối. Dần dần, con d˚ của
Tấn V” Đế thšnh lịch tr˜nh,
chỉ dừng lại ở cửa ph’ng mỹ
nhŽn ấy để ăn lŸ. Tuy nhi˚n,
phương phŸp hay sau c•ng
cũng bị lộ. CŸc mỹ nhŽn thi
nhau d•ng muối dụ dỗ con d˚,
khiến muối trong hậu cung trở
n˚n rất hiếm. Con d˚ ăn nhiều
muối quŸ, sinh bệnh, lăn ra
chết. Rồi đến hšng chục con d˚
sau đ‚ cũng như vậy!
Ở Việt Nam, do d˚ được
thuần dưỡng từ rất sớm, sử
dụng phổ biến, li˚n tục, lŽu dši,
mang giŸ trị vật chất đa dạng
vš mật thiết, n˚n d˚ cũng tạo
giŸ trị tinh thần phong ph…
ảnh hưởng đến tŽm linh vš đời
sống văn h‚a nghệ thuật của
người Việt Nam. N‚ lš một
trong sŸu con vật nu“i th“ng
dụng nhất trong Lục s…c gồm
d˚, gš, ch‚, lợn, ngựa, trŽu vš
một trong ba thứ lễ vật đặc biệt
để cầu c…ng, tế dŽng thŸnh lš
tam sinh gồm d˚, lợn, b’ trong
sự kết hợp thi˚n can với địa chi
để t˝nh thời gian vš chu kỳ

phŸt triển, d˚ nhập hệ lịch can
chi 12 con vật, lš biểu tượng chi
M•i.
SŸch Lĩnh Nam Ch˝ch
QuŸi ở chương đầu ti˚n, về họ
Hồng Bšng, đž kể lại rằng từ
thời xa xưa, người Việt trong
h“n nhŽn, đž biết giết trŽu, d˚
lšm đồ lễ, con d˚ đž được nu“i

mua 220 d˚ đực vš 100 d˚ cŸi,
chọn 20 con d˚ đực giao Tể
sinh lšm lễ vật tế lễ Nam Giao,
đặt tại đšn Thượng c‚ thịt d˚
ướp dương hải.
D˚ cũng lš h˜nh ảnh ti˚u
biểu đi všo thơ văn Việt. Trong
tŸc phẩm Hịch Tướng sĩ, Trần
Hưng Đạo cũng c‚ nhắc đến

lšm gia s…c vš sử dụng všo
việc tế lễ. Všo giữa thế kỷ 16,
trong bši Đšo Nguy˚n Hšnh
th˜ Trạng B•ng Ph•ng Khắc
Khoan đž tả cảnh n“ng th“n
Việt Nam lš TrŽu b’, gš lợn,
d˚ ngan/Đầy lũ đầy đšn,
rong thả khắp nơi. Všo thời
nhš Nguyễn, con d˚ chỉ được
sử dụng trong việc tế lễ: D˚ vốn
thật thuộc loši tế lễ/... Để h’ng
khi tế thŸnh tế thần/... Hễ c‚
việc lấy d˚ lšm trước/D˚ dŽng
všo người mới lạy sau. Theo
öại Nam thực lục Ch˝nh Bi˚n,
dưới triều đại vua Minh Mạng,
m•a ö“ng năm Minh Mạng
(1836) thứ 17, nhš vua sai

h˜nh ảnh con d˚ vš coi đ‚ lš
biểu hiện của bọn sứ giả M“ng
Cổ chỉ bằng loši d˚ ch‚ nhưng
hống hŸch, ngạo mạn: Uốn
lưỡi c… diều mš sỉ mắng triều
đ˜nh/Đem thŽn d˚ ch‚ mš
ngạo mạn tể tướng. Văn tế
nghĩa sĩ Cần Giuộc của
Nguyễn Đ˜nh Chiểu c‚ cŽu
gởi phần tŽm sự vš lời ch˚
trŸch người cộng tŸc với thực
dŽn, lšm tay sai dšy x˙o dŽn
tộc khổ đau v˜ n“ lệ: Hai vầng
nhật nguyệt ch‚i loš/đŽu dung
lũ treo d˚ bŸn ch‚/ M•i tinh
chi˚n vấy đž ba năm, gh˙t th‚i
mọi như nhš n“ng gh˙t cỏ.n
THẢO NGUYÊN (tổng hợp)
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Mẹo lšm việc hiệu quả sau kỳ nghỉ

S

au một kỳ nghỉ Tết dši, ch…ng ta sẽ phải
quay trở lại c“ng việc b˜nh thường của
m˜nh. Tuy nhi˚n trạng thŸi nghỉ ngơi k˙o dši
c‚ thể ảnh hưởng tới năng suất, hiệu quả c“ng
việc cũng như sự chuy˚n nghiệp của bạn. Dưới
đŽy lš một số lời khuy˚n gi…p bạn nhanh
ch‚ng bắt nhịp lại với c“ng việc:
Trước ngšy đi lšm
1. Khoảng 2 ngšy trước khi kết th…c kỳ
nghỉ, hžy cố gắng quay trở lại lịch sinh hoạt
như ngšy thường, đặc biệt lš giấc ngủ. Hžy đi
ngủ vš thức dậy sớm hơn.
2. TrŸnh "nhậu nhẹt" rượu bia trước ngšy
trở lại đi lšm.
3. Všo ngšy cuối c•ng trước khi kết th…c kỳ
nghỉ, hžy dọn dẹp lại nhš cửa. Như vậy, bạn sẽ
tiết kiệm được rất nhiều thời gian vš sức lực so
với phải tất bật việc nhš sau giờ lšm việc khi
kh“ng dọn dẹp trước.
4. Cất đồ d•ng trang tr˝ trong dịp lễ như đ˘n,
ruy băng hay cŽy cảnh... sẽ tạo cảm giŸc của
cuộc sống thường nhật.
5. Sử dụng những bức ảnh đẹp b˚n gia đ˜nh,
bạn b˘ trong kỳ nghỉ để trang tr˝ cho g‚c lšm
việc. Lšm như vậy sẽ gi…p chỗ lšm việc của bạn

th˚m tươi sŸng vš bạn cũng c‚ th˚m động lực
để lšm việc tốt hơn.
6. Lập danh sŸch những việc cần lšm trong
ngšy lšm việc đầu ti˚n sau kỳ nghỉ.
7. "Dọn dẹp" h’m thư của bạn.
Všo ngšy đi lšm
1. Đến cơ quan sớm hơn 10 ph…t.
2. Vui vẻ, hứng khởi khi hšo hỏi, ch…c mừng
sếp, đồng nghiệp vš thể hiện bạn đž sẵn sšng
quay trở lại c“ng việc.
3. Li˚n lạc sớm với sếp để đảm bảo rằng
những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn
đang được tiếp tục thực hiện vš nắm được
những y˚u cầu của sếp với bạn trong năm mới.
4. Nhanh ch‚ng hošn thšnh tất cả cŸc dự Ÿn
c’n dang dở trước Tết.
5. Nếu c‚ thể, hžy trŸnh tan sở muộn všo
ngšy trở lại lšm việc đầu ti˚n. Điều đ‚ c‚ thể
khiến bạn sớm rơi všo trạng thŸi mệt mỏi, "quŸ
tải" ngay khi trở lại lšm việc.
Hžy cố gắng c‚ một ngšy lšm việc đầu ti˚n
sau kỳ nghỉ vui vẻ vš thoŸi mŸi bởi n‚ sẽ khởi
tạo tinh thần lšm việc tương tự cho cŸc tuần, cŸc
thŸng tiếp theo.n
HT (sưu tầm)
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