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Với quá trình xử lý 100% tự động trực 
tuyến, ứng dụng mới eDrawdown 
vừa là một trong những công cụ 
lõi vừa là mảnh ghép hoàn thiện 

bộ công cụ số toàn diện mà HDBank cung cấp, 
hướng đến giải quyết xử lý thủ tục vay vốn và 
giải ngân vốn vay đơn giản, giúp khách hàng 
doanh nghiệp hoàn toàn có thể ở bất kỳ nơi 
đâu cũng thực hiện được thủ tục vay lẫn nhận 
được tiền vào tài khoản của công ty mình mở 
tại HDBank. 

eDrawdown dành riêng cho khách hàng 
doanh nghiệp đã được HDBank cấp hạn mức. 
Theo đó, khách hàng khi có nhu cầu, chỉ cần 
đăng ký sử dụng dịch vụ với ngân hàng và truy 
cập vào ứng dụng (tại địa chỉ: https://online.
hdbank.com.vn/giaingan/), tạo đề nghị, ký chữ 
ký điện tử để gửi đề nghị đến HDBank. Toàn bộ 
quá trình thực hiện được cập nhật trực tuyến 
đến khách hàng thông qua email, SMS mà 
khách hàng đã dùng đăng ký với HDBank, từ đó 
có thể chủ động theo dõi chi tiết tình trạng giao 
dịch của mình cũng như nhanh chóng được giải 
ngân tiền vay, sử dụng ngay mà không phải trực 
tiếp đến ngân hàng như trước đây.

eDrawdown là một trong những ứng dụng 
thuộc bộ công cụ số toàn diện eCMB của 
HDBank dành cho khách hàng doanh nghiệp. 
Bộ eCMB bao gồm: eAccount - Mở tài khoản 
doanh nghiệp online; eCredit - Cấp tín dụng 
online 24/7; eLC - Thực hiện phát hành L/C trực 
tuyến; eTT - Chuyển tiền đi quốc tế online; eFX 
- Bán ngoại tệ online; eFactoring - Bao thanh 
toán trực tuyến và eDrawdown - Giải ngân vốn 
vay online.

Ứng dụng eDrawdown đặc biệt mang đến 
sự thuận tiện, đảm bảo an toàn trong giao dịch 
tài chính cho doanh nghiệp trong mùa dịch, với 
toàn bộ hồ sơ thông tin được bảo mật, đã và sẽ 
tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay vốn nhanh chóng, 
cần được giải ngân để bổ sung dòng tiền nhằm 
khắc phục thiệt hại do dịch bệnh và phục hồi 
sản xuất, thúc đẩy kinh doanh. Đồng thời ứng 
dụng eDrawdown nói riêng và bộ công cụ giải 
pháp số toàn diện eCMB của HDBank nói chung, 
cũng đang góp phần nâng tầm trải nghiệm của 

người dùng, giúp khách hàng doanh nghiệp 
hòa nhịp với các xu hướng sử dụng dịch vụ tài 
chính số hiện đại của thế giới.  

HDBank là ngân hàng đã tiên phong chuyển 
đổi số mạnh mẽ trong những năm qua, hiện 
thực hóa cam kết lợi ích cao nhất cho khách 
hàng từ các giải pháp nguồn vốn đến sản phẩm, 
dịch vụ văn minh, tiện ích.

HDBank luôn đồng hành sẻ chia cùng cộng 
đồng doanh nghiệp, và cũng là đơn vị đi đầu 
trong công tác triển khai các chính sách hỗ 
trợ tài chính như giảm lãi suất, giãn nợ, tái cơ 
cấu các khoản vay, miễn phí dịch vụ Internet 

Banking… cho cả khách hàng doanh nghiệp và 
người dân theo chủ trương của Ngân hàng Nhà 
nước từ đầu năm 2020 đến nay. Ngân hàng có 
nhiều chính sách ưu tiên xuyên suốt, trong đó 
đã dành ưu tiên quan tâm giảm lãi suất sâu cho 
khách hàng thuộc địa bàn phong tỏa, giãn cách 
kéo dài theo Chỉ thị 16 vì đợt dịch COVID-19 lần 
thứ tư. Đến nay, HDBank đã dành tới 42.000 
tỷ đồng cho các gói hỗ trợ khách hàng doanh 
nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
nhằm hỗ trợ khắc phục các thiệt hại, phục hồi 
sản xuất, vượt qua đại dịch. 

TỪ THÁNG 10/2021, HDBANK TRIỂN KHAI EDRAWDOWN - CUNG CẤP 
ỨNG DỤNG CHO PHÉP KHÁCH HÀNG TẠO, KÝ SỐ VÀ GỬI ĐỀ NGHỊ GIẢI 
NGÂN TRỰC TUYẾN ĐẾN HDBANK THAY VÌ GỬI ĐỀ NGHỊ GIẢI NGÂN 
TRỰC TIẾP TẠI QUẦY, GIÚP KHÁCH HÀNG VAY VỐN ĐƠN GIẢN, NHANH 
CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ.

HDBANK TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 
“EDRAWDOWN GIẢI NGÂN ONLINE, 
TIỀN VỀ NGAY TÀI KHOẢN”

HQ



BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN 
THANH LONG PHÁT BIỂU NHƯ VẬY 
TẠI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH 
GIÁ 10 NGÀY THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT 128/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
“THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, 
KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19” DO 
BỘ Y TẾ TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN 
VỚI CÁC ĐIỂM CẦU UBND TỈNH, 
THÀNH PHỐ, DIỄN RA CHIỀU 24/10 
VỪA QUA.

“Chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng 
phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do 
đó, các địa phương phải nâng cao hơn 
mức độ cảnh giác với dịch đồng thời rà 

soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng 
Nai để phát hiện kịp thời cũng như triển khai 
các biện pháp phòng chống dịch phù hợp”, ông 
nói.

Theo ông, về cơ bản, hiện nay chúng ta 
đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa 
bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa 
phương khác. Tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn 
cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về 
các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các 
ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người 
trở về từ các vùng dịch. Mặc dù vậy, các tỉnh 
như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định hay một 

số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi 
nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở 
về từ vùng dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các 
địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người 
về từ 4 địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Long 
An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp 
thời cũng như triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch phù hợp đồng thời giám sát chặt 
chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly… theo đúng 
hướng dẫn.

Sau khi nghe hơn 20 ý kiến tham luận, trao 
đổi của các địa phương về thực hiện các biện 
pháp chuyên môn như cách ly phòng chống 
dịch, tiêm chủng vaccine, xét nghiệm, điều trị… 
và các vấn đề khác như đi lại, lưu thông hàng 
hóa, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị 
lãnh đạo các địa phương trong quá trình thực 
hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 nếu có 
vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với Bộ Y 
tế trao đổi để đạt được thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quan 
trọng hơn là phải kiểm soát được tình hình 
dịch, tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo. “Đây 
là điều Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc 
biệt quan tâm”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 
nói.

Một trong những tiêu chí phân loại cấp độ 
dịch là độ bao phủ vaccine. Xác định như vậy, 
người đứng đầu ngành y tế đề nghị các địa 
phương đã được phân bổ vaccine phải tăng tốc 
tiêm chủng. “Cần cố gắng bao phủ mũi 1 theo 
đúng đối tượng. Trong tháng 10 đạt bao phủ 
mũi 2 cho người trên 65 tuổi ở mức tối thiểu 
80%; trong tháng 11 đạt mức bao phủ tương 
tự đối với người trên 50 tuổi. Hiện có những 
địa phương làm tốt, nhưng cũng có địa phương 
chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn”, 
Bộ trưởng chỉ đạo.

Một tiêu chí quan trọng khác là các địa 
phương phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, đặc 
biệt là hệ thống điều trị, phải đảm bảo giường 
bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc, có máy 

thở, có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, có oxy… 
để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm 
tối đa số ca tử vong. Các tỉnh cũng phải đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực điều trị cho 
cán bộ y tế. Vẫn còn địa phương có tâm lý trông 
chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên. Vì vậy, các địa 
phương phải chuẩn bị đủ các yêu cầu về tiêu 
chí này theo Nghị quyết 128 và Quyết định 
4800.

Liên quan đến công tác xét nghiệm, lãnh 
đạo Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện 
theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết 
định 4800. Trong xét nghiệm phải lưu ý gộp 
mẫu, kể cả PCR cũng có thể gộp đến 20 mẫu, 
làm theo đúng hướng dẫn để giảm chi phí xét 
nghiệm.

Đối với các bệnh viện, người đứng đầu 
ngành y tế khẳng định: Chỉ xét nghiệm sàng lọc 
người có triệu chứng, nếu người bệnh có bảo 
hiểm y tế thì bảo hiểm y tế thanh toán, nếu 
không tham gia bảo hiểm y tế thì ngân sách 
Nhà nước chi trả. Không được thu tiền xét 
nghiệm của người bệnh.

Liên quan đến việc cách ly, phong tỏa 
phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý các 
địa phương cần phong tỏa và cách ly nhỏ nhất 
có thể: Chỉ vài nhà trong một ngõ hay một vùng 
nhỏ trong 1 xã, phường. Trong vùng phong tỏa, 
cách ly nhỏ cần làm xét nghiệm nhiều vòng lặp 
lại.

Trước quan tâm của không ít địa phương về 
theo dõi, cách ly người trở về từ vùng dịch, tại 
hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: “Chúng tôi 
đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám 
sát và triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch đối với các trường hợp này. Người đi từ 
vùng dịch về đã đủ điều kiện theo dõi sức khoẻ 
tại nhà, nhưng không có nghĩa là ‘thả lỏng’ 
mà phải dựa vào tổ COVID cộng đồng thường 
xuyên kiểm tra, giám sát”.
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Sự kiện

Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. 
(Ảnh: PV/Vietnam+)
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Sự kiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện 

lãnh đạo các Bộ, ngành đã tới dự Lễ trao giải.
Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Ông Nguyễn 

Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; 
ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí 
thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn 
Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh 
Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Thuận Hữu, Chủ 
tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 
Giải Báo chí quốc gia; các đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành 
Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã biểu dương những đóng góp to lớn, 
thiết thực và nhiệt liệt chúc mừng những thành 
tích của đội ngũ những người làm báo cả nước, 
các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí 
quốc gia năm nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: 
Trong năm 2020 và 2021, báo chí đặc biệt tiên 
phong cung cấp kịp thời thông tin về tình hình 
dịch bệnh COVID-19, thông tin các quan điểm 
chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, của 
Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa 
phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát 
triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và đời 
sống người dân, phổ biến về những tấm gương 
tận tụy, hy sinh của lực lượng chống dịch tuyến 
đầu, về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và tình 
thương yêu trong cộng đồng, xã hội cũng như 
cả những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào 
nơi tâm dịch... Báo chí trên nhiều phương diện, 
đã là “tấm gương tinh thần trong đó nhân dân 
nhìn thấy bản thân mình”, như lời Các Mác đã 
nói.

Chủ tịch nước mong muốn, đội ngũ báo chí sẽ 
tiếp tục phát huy và tổ chức tốt hơn nữa Giải Báo 
chí quốc gia; tuyên truyền sâu rộng để thu hút 
ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất 
sắc; tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời, 
xứng đáng với những tác giả, tác phẩm có giá trị 
xuất sắc cả về nội dung tư tưởng, hình thức thể 
hiện, có tác động xã hội sâu sắc...; tuyên truyền, 
tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch báo chí giai 
đoạn 2020-2025, góp phần xây dựng nền báo 
chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, 
vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo 

Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc 
gia Thuận Hữu cho biết, trong hoàn cảnh đất 
nước phải căng mình chống dịch COVID-19 trong 
năm 2020, Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 
2020 vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích 
cực và chủ động từ các cấp hội cả nước. 

Sau 15 năm, uy tín của Giải Báo chí quốc gia 
ngày càng được khẳng định vững chắc, giá trị 
của giải được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và 
các hội viên. Chất lượng tác phẩm của nhiều địa 
phương được nâng cao. Tác phẩm gửi về dự giải 
ở mức cao nhất từ trước đến nay với 1931 tác 
phẩm, có chất lượng tốt. 

Về nội dung, các tác phẩm dự giải đã bám sát 
các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội và các mặt khác của đời sống đất nước trong 
năm 2020, phản ánh kịp thời, đậm nét các sự 
kiện chính trị lớn trong năm 2020. 

Đó là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII của Đảng, công tác chuẩn bị trong cả 
nước, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; đặc biệt năm 2020 kỉ niệm 90 năm 
thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước và 
nhiều sự kiện, chủ đề lớn khác trong năm 2020.

Báo chí tiếp tục đấu tranh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; các nghị quyết, chính 
sách điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; 
các hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam 
trong năm 2020,... Nhiều tác phẩm được đầu tư 
công phu, tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực 
xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền 
vững, an ninh năng lượng, kinh tế xanh, v.v... Xử 
lí cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, bất cập 

trong giáo dục; vấn đề phòng chống thông tin 
xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; 
vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ chế quản lý kinh 
tế; khuyến khích thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tư 
nhân; xây dựng đô thị thông minh, cách mạng 
công nghiệp 4.0 và sự tác động tới cuộc sống. 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, 
nhiều tác phẩm tiếp tục khai thác những đề tài 
truyền thống như lịch sử cách mạng, văn hóa, 
an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, 
điển hình tiên tiến trong cuộc sống. Đặc biệt, báo 
chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu trên mặt 
trận phòng chống đại dịch COVID-19, phản ánh 
nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong 
việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống 
dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 
Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu 
sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức lan tỏa, 
ảnh hưởng lớn.

Hơn 1.800 tác phẩm báo chí tham dự giải, đặc 
biệt là 150 tác phẩm vào vòng chung khảo, cho 
thấy phần nào toàn cảnh đời sống chính trị - kinh 
tế - văn hóa - xã hội của đất nước năm 2020. Từ 
150 tác phẩm vào chung khảo, Ban tổ chức Giải 
Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 đã trao 
1 giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C và 
32 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí 
xuất sắc.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức 
đã có tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để hội đồng 
trao giải đặc biệt. Đó là tác phẩm ”Việt Nam thời 
đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” của 
nhóm tác giả Nguyễn Lê Anh, Lê Thi, Nguyễn 
Thành Trung, Ngô Đình Khoát, Nguyễn Thanh 
Tùng - Liên Chi hội Nhà báo báo Nhân Dân.

GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA 
LẦN ĐẦU TIÊN CÓ GIẢI ĐẶC BIỆT

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bìa phải) và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ hai từ trái qua)
 trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả. Ảnh: CL

Thu Trang

TỐI 24/10 VỪA QUA, LỄ TRAO 
GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ 
XV ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI 
CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG HỮU 
NGHỊ VIỆT XÔ, HÀ NỘI KẾT HỢP 
VỚI HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN KẾT 
NỐI TỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG 
CẢ NƯỚC. 

TẠP CHÍ
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Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã tham dự Hội nghị Cấp 
cao trực tuyến ASEAN - Hàn Quốc 
lần thứ 22 diễn ra vào chiều ngày 

26/10/2021.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị 

Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị 
Cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác. 
Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hàn 
Quốc Moon Jae-in và Tổng Thư ký ASEAN cùng 
dự Hội nghị này.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định coi trọng 
quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, nhấn 
mạnh ASEAN là trọng tâm ưu tiên trong Chính 
sách Hướng Nam Mới Tăng cường (NSPP) của 
Hàn Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN 
trong cấu trúc khu vực và Quan điểm ASEAN 
về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Hàn 
Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng 
phó với dịch bệnh, thông báo đóng góp bổ 
sung thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó 
COVID-19, đồng thời công bố Sáng kiến Y tế 
công cộng và vaccine ASEAN - Hàn Quốc gắn với 
việc tổ chức thường xuyên Hội nghị Bộ trưởng 
Y tế ASEAN - Hàn Quốc bắt đầu triển khai từ 
năm nay.

Các lãnh đạo ASEAN đánh giá cao tiến triển 
tích cực trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc thời 
gian qua, trong đó hoan nghênh Hàn Quốc 
vươn lên thành đối tác thương mại lớn thứ 4 
và nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN. Các nước 

ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả 
của Hàn Quốc, bao gồm dành hơn 30 triệu USD 
hỗ trợ ASEAN ứng phó đại dịch ngay từ khi bùng 
phát, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực y tế 
cho các nước ASEAN.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục 
dành ưu tiên hợp tác ứng phó COVID-19, đi đôi 
với thúc đẩy phục hồi toàn diện hướng tới phát 
triển bền vững. Hai bên khẳng định triển khai 
đầy đủ Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn 
Quốc (AKFTA) và nhấn mạnh nỗ lực sớm phê 
chuẩn và triển khai Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP), góp phần thúc đẩy 
liên kết kinh tế khu vực. Hàn Quốc khẳng định 
mong muốn cùng ASEAN trao đổi các biện pháp 
sớm nối lại các hoạt động giao lưu nhân dân 
thông qua các hình thức như bong bóng du lịch, 
công nhận lẫn nhau về chứng nhận vaccine.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Hàn 
Quốc đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về 
Tăng cường hợp tác ASEAN - Hàn Quốc vì Cộng 
đồng hòa bình và thịnh vượng với người dân ở 
vị trí trung tâm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, 
Hội nghị nhấn mạnh cần duy trì môi trường hòa 
bình, an ninh, ổn định, thuận lợi cho các nỗ lực 
phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi. 
Hàn Quốc ủng hộ lập trường ASEAN về Biển 
Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, 
đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, bảo đảm 
thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử 

của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ 
Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, 
hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 
1982.

ASEAN và Hàn Quốc kêu gọi các bên liên 
quan sớm nối lại đối thoại, thực hiện đầy đủ 
các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp 
Quốc và các thỏa thuận đã đạt được, thúc đẩy 
đối thoại, hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, 
hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 
Hàn Quốc khẳng định ủng hộ nỗ lực của ASEAN 
tham gia giúp Myanmar sớm ổn định tình hình.

Phát biểu thay mặt ASEAN, với tư cách nước 
điều phối quan hệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính khẳng định quan hệ đối tác ASEAN 
- Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ hơn 3 thập 
kỷ qua, đạt được nhiều thành quả quan trọng, 
thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, an 
ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực. Bất 
chấp những tác động từ COVID-19, quan hệ 
đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục 
phát triển tích cực trên nhiều mặt, trong đó có 
hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, 
thương mại, văn hoá, xã hội và phối hợp ứng 
phó đại dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất một số 
ưu tiên mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ 
Đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc trong thời 
gian tới. Theo đó, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh 
nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi hiệu quả đại dịch 
COVID-19 để bảo đảm thành công mục tiêu hợp 
tác vì người dân và thịnh vượng; phối hợp hình 
thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine phòng 
COVID-19 ở khu vực; nhấn mạnh người dân và 
doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong ứng 
phó dịch bệnh và phục hồi kinh tế; đánh giá 
cao các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc 
đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với Chính phủ 
và người dân các nước trong khu vực và khẳng 
định cam kết mạnh mẽ của ASEAN tạo điều kiện 
thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy 
trì sản xuất kinh doanh ổn định; hỗ trợ bảo hộ 
công dân mỗi bên.

Thủ tướng kêu gọi Hàn Quốc phát huy thế 
mạnh về công nghệ số, kinh tế số hỗ trợ ASEAN 
chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ ASEAN phát 
triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát 
triển, trong đó có thông qua Đối tác Mekong-
Hàn Quốc.

Chia sẻ các ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng 
nhấn mạnh duy trì môi trường hòa bình, an 
ninh và ổn định ở khu vực là lợi ích và trách 
nhiệm chung của tất cả các quốc gia. Trong bối 
cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế 
biến đổi phức tạp, khó lường hiện nay, ASEAN 
và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ, đề cao luật 
lệ, luật pháp quốc tế, cùng củng cố cấu trúc 
khu vực rộng mở và minh bạch trên cơ sở hiểu 
biết, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi. Với 
tinh thần đó, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục 
phối hợp, đóng góp trách nhiệm cho nỗ lực ứng 
phó các thách thức an ninh ở khu vực như Biển 
Đông, Bán đảo Triều Tiên…

Thủ tướng khẳng định, trên cơ sở quan hệ 
song phương tốt đẹp, lâu đời với Hàn Quốc, Việt 
Nam cam kết đảm nhiệm tốt vai trò nước điều 
phối quan hệ trong 3 năm tới, tích cực cùng các 
nước ASEAN và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ 
đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, hiệu 
quả giữa hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn 
định và thịnh vượng khu vực.

PV

PHỐI HỢP HÌNH THÀNH 
CHUỖI CUNG ỨNG TỰ CHỦ 
VỀ VACCINE COVID-19 
TRONG KHU VỰC

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 22.

VỚI TƯ CÁCH LÀ NƯỚC ĐIỀU PHỐI QUAN HỆ ASEAN - HÀN QUỐC, 
THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ƯU TIÊN MỞ 
RỘNG VÀ LÀM SÂU SẮC HƠN QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC 
ASEAN - HÀN QUỐC TRONG THỜI GIAN TỚI. 
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Sự kiện

Đình Nam

Các giải pháp được nêu trong dự thảo 
Chiến lược do Bộ Y tế trình bày xoay 
quanh 4 mục tiêu lớn, đó là giảm tỉ lệ 
người mắc COVID-19, tăng tỉ lệ bao 

phủ vaccine, giảm tỉ lệ tử vong, bảo đảm phục 
hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với tình hình 
kiểm soát dịch bệnh.

Các ý kiến tại cuộc họp tập trung làm rõ, 
cụ thể hơn về quan điểm, mục tiêu, biện pháp 
phòng, chống dịch, tiêu chí đánh giá mức độ 
nguy cơ dịch bệnh… trong tình hình mới nhằm 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhanh chóng 
phục hồi các hoạt động đời sống, kinh tế. Theo 
đó, chiến lược phải nêu bật quan điểm bảo vệ 
sức khỏe người dân trên hết; thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tạo 
điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát 
triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt 
của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường 
mới. Công tác phòng, chống dịch đặt dưới sự 
lãnh đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, “thống 
nhất Trung ương, linh hoạt địa phương”, cả hệ 
thống chính trị vào cuộc.

Chúng ta phải kiểm soát đại dịch COVID-19 
một cách sớm nhất, trong quá trình chống dịch 
Việt Nam không chậm hơn so với thế giới, tranh 

thủ cơ hội, lợi thế để phát triển, vươn lên, thu 
hẹp khoảng cách với các nước đi trước.

Chiến lược cần chú trọng, nhấn mạnh hơn 
nữa tinh thần chủ động, khoa học, ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ, làm cơ sở để hướng tới 
cá nhân hoá trong phòng, chống dịch. Toàn bộ 
hệ thống y tế phải được tăng cường, củng cố 
để sẵn sàng ứng phó với các đại dịch lây nhiễm 
trong tương lai. Chiến lược cần tập trung vào 
giảm tỉ lệ mắc COVID-19; giảm tỉ lệ tử vong; 
nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế 
nếu có biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 
hoặc dịch bệnh mới; khôi phục, phát triển sản 
xuất, kinh tế, các mặt đời sống, sinh hoạt của 
người dân, học hành, đi lại, làm ăn, kinh doanh.

Các ý kiến thống nhất các giải pháp, nhiệm 

vụ phải nhằm chủ động nguồn vaccine, sinh 
phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị… Cơ chế thực 
hiện giãn cách, phong tỏa theo hướng quy định 
các biện pháp hạn chế về di chuyển, sinh hoạt, 
hoạt động của người dân. Đẩy mạnh nghiên 
cứu, tiếp cận các công nghệ mới trong phòng, 
chống dịch. Bảo đảm an sinh xã hội, an ninh 
trật tự trong các vùng cách ly, phong toả. Công 
tác hậu cần căn cứ yêu cầu chuyên môn để bảo 
đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm… 
Các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị xem xét 
gom thành nhóm biện pháp, nhiệm vụ phòng, 
chống dịch gắn với trách nhiệm cụ thể với từng 
tiểu ban của Ban Chỉ đạo (Y tế; An sinh xã hội; 
An ninh trật tự; Tài chính, hậu cần; Vận động, 
huy động xã hội; Truyền thông…).

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

CHIỀU 25/10, LÀM VIỆC VỚI CÁC 
BỘ, NGÀNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ 
ĐẠO VỀ DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC 
TỔNG THỂ ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ 
ĐẠI DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH 
HÌNH MỚI, PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ 
ĐỨC ĐAM, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ 
ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG 
COVID-19 YÊU CẦU BỘ Y TẾ KHẨN 
TRƯƠNG TIẾP THU CÁC Ý KIẾN 
CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, 
SỚM HOÀN THIỆN DỰ THẢO CHIẾN 
LƯỢC TỔNG THỂ ỨNG PHÓ HIỆU 
QUẢ ĐẠI DỊCH COVID-19 TRONG 
TÌNH HÌNH MỚI, SỚM TRÌNH BAN 
CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19, TRÌNH CHÍNH PHỦ 
ĐỒNG BỘ VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI.

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN 
CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI
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Sự kiện

Chương trình Bug Bounty là hoạt 
động thường niên, và đây là năm đầu 
tiên triển khai, từ tháng 10/2021 đến 
tháng 10/2022. 

Đáng chú ý, tổng giải thưởng dự kiến lên đến 
1 tỷ đồng, và dự kiến sẽ tăng dần theo thực tiễn 
triển khai các năm tiếp theo. 

Theo đó, Bộ TT&TT sẽ tổ chức vinh danh 
bảng xếp hạng Top 50 Chuyên gia có nhiều 
đóng góp cho việc tìm kiếm, phát hiện lỗ hổng 
bảo mật vào “Ngày an toàn thông tin Việt Nam”, 
diễn ra vào tháng 11 hằng năm. 

Đặc biệt, 3 chuyên gia xuất sắc nhất, có nhiều 
phát hiện và đóng góp lớn sẽ được nhận sẽ 
được giải thưởng, và Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ TT&TT.

Chương trình Bug Bounty được mở rộng quy 
mô từ chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trên 
các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch đã 
được phát động vào ngày 4/10/2021.

Với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia số, phát triển ổn định và thịnh vượng vào 
năm 2030, Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 
6/2020 đã nhấn mạnh quan điểm bảo đảm an 
toàn, an ninh mạng, là then chốt để chuyển đổi 
số thành công và bền vững, đồng thời là thành 
phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển 
đổi số.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của 
an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số, 
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 
quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin Bộ 
Thông tin và Truyền thông mong rằng việc bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng phải được các cơ 
quan, tổ chức chú trọng ngay từ đầu. Việc tổ 
chức chương trình Bug Bounty cũng nhằm chủ 
động tìm ra các lỗ hổng bảo mật, từ đó bảo vệ 
tốt hơn các nền tảng chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện NCSC cho biết: “Chương trình Bug 
Bounty là giải pháp giúp Chính phủ dễ dàng kết 
nối được với các chuyên gia bảo mật hàng đầu 
trong nước và trên thế giới, giúp rút ngắn thời 
gian, tiết kiệm công sức và chi phí cho việc bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng trong việc tìm kiếm, 
và phát hiện lỗ hổng trên các nền tảng chuyển 

đổi số quốc gia. 
Điều này sẽ giúp các cơ quan, tổ chức tiết 

kiệm thời gian và tập trung nguồn lực vào 
chuyên môn quan trọng thay vì lo lắng xử lý các 
nguy cơ tấn công mạng do lỗ hổng bảo mật gây 
ra.

Không gian mạng luôn biến động, các nguy 
cơ tấn công mạng, và lỗ hổng bảo mật mới luôn 
xuất hiện. Khi ngăn chặn được nguy cơ này thì 
có thể sẽ xuất hiện thêm các nguy cơ mới. 

Do vậy, việc phát hiện sớm, và khắc phục kịp 
thời các lỗ hổng bảo mật của các ứng dụng, hệ 
thống sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, và các thiệt hại 
mang lại đối với tất cả các nền tảng chuyển đổi 
số quốc gia”.

Quá trình tham gia tìm kiếm và thông báo lỗ 
hổng bảo mật phải tuân thủ những quy định, đã 
được NCSC phối hợp cùng các đơn vị liên quan 
xây dựng và ban hành. Quy định ban hành cụ 
thể các hành động được phép, những hành 
động không được phép, khi tham gia chương 
trình. Ngoài ra, NCSC cũng có hướng dẫn cụ thể 
về các bước kiểm tra, đánh giá và xác nhận lỗ 
hổng, xử lý, khắc phục lỗ hổng.

Thông tin về phạm vi, và các chính sách quan 
trọng của chương trình Bug Bounty sẽ lần lượt 
được công bố trên nền tảng Bugrank tại địa 
chỉ https: //bugrank.io/user/NCSC/policy. 

Bên cạnh đó, danh sách các chuyên gia 
đóng góp và tổng thành tích sẽ được công bố, 
vinh danh thường xuyên tại website Tín nhiệm 
mạng.

Bộ TT&TT: 
THƯỞNG 1 TỶ ĐỒNG CHO NGƯỜI TÌM ĐƯỢC 
LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG CÁC NỀN TẢNG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

MỚI ĐÂY, BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (TT&TT) ĐÃ CHÍNH 
THỨC PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM LỖ HỔNG BẢO MẬT (BUG 
BOUNTY) CHO TẤT CẢ CÁC NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA.

Hồng Nhuận
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Kinh tế

Phóng viên: Hậu Giang là một trong những 
tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả trong khu 
vực ĐBSCL. Xin ông cho biết, đến nay tình hình 
phòng chống dịch bệnh của địa phương như thế 
nào? Trong thời gian tới tỉnh có thêm biện pháp 
mạnh nào không?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Ngay từ khi bùng 
phát đại dịch lần thứ tư (tháng 5/2021) khi các 
tỉnh miền Đông Nam Bộ có dấu hiệu bùng 
phát dịch thì Hậu Giang đã rất cảnh giác. Cả bộ 
máy chính trị của tỉnh luôn tập trung chỉ đạo 
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến 25/10/2021, 
ghi nhận 1.190 ca mắc mới COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh; tổng số ca được điều trị khỏi là 787 ca; 
tử vong 3 ca; tổng số đang cách ly điều trị là 398 
ca. Tỉnh triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 theo hình thức vắc xin nhận về đến 
đâu sẽ phân bổ ngay xuống các điểm tiêm để 
triển khai tiêm vắc xin cho người dân theo các 
nhóm đối tượng quy định. Tính đến cuối ngày 
25/10/2021, đã tiêm được 328.953 liều, đạt tỷ 
lệ 82,24%; tổng số người đã được tiêm vắc xin 
là 489.678 người (trong đó có 66.260 người đã 
tiêm đủ 2 mũi; 423.418 người mới tiêm mũi 
1), đạt tỷ lệ 91,33% trên tổng dân số tỉnh Hậu 
Giang từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm 
chủng (536.163 người).

Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tuyệt 
đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, triển khai quyết liệt, hiệu 
quả, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy. 
Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch COVID-19, phương châm “5K + vắc 
xin”, lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người 
dân là “chiến sỹ”; cách ly, phong tỏa triệt để, chặt 
chẽ các ổ dịch, nguồn lây trong thời gian nhanh 
nhất, phạm vi nhỏ nhất và xét nghiệm nhanh 
nhất. Kiểm soát chặt chẽ người dân ngoài tỉnh 
ra, vào Hậu Giang thông qua Tổ COVID cộng 
đồng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 
chống dịch tại khu cách ly và cách ly, theo dõi 
sức khỏe tại nhà. Triển khai các giải pháp công 
nghệ phòng, chống dịch COVID-19.

Phóng viên: Cùng với sự kiểm soát tốt dịch 
COVID-19, Hậu Giang cũng là tỉnh giữ vững nhiều 
chỉ tiêu tăng trưởng. Ông có thể chia sẻ về một số 

lĩnh vực kinh tế nổi bật mà Hậu Giang đã thực hiện 
tốt trong 10 tháng đầu năm 2021?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Hậu Giang còn là 
tỉnh nông nghiệp cho nên chúng tôi luôn chú 
tâm đến sự phát triển của ngành này, quyết 
tâm vượt qua đại dịch để hoàn thành kế hoạch 
đề ra. Tính đến nay, các chỉ tiêu của ngành đều 
đạt, thậm chí còn tăng trưởng. Chẳng hạn, vụ 
lúa Hè Thu đạt 76.616 ha, năng suất trung bình 
ước đạt 6,25 tấn/ha, sản lượng ước đạt 478.697 
tấn, giá lúa cao hơn từ 300 - 500 đồng/kg so với 
cùng kỳ. Vụ lúa Thu Đông đã xuống giống được 
35.363 ha. Mía niên vụ 2020 - 2021 xuống giống 
được 5.040 ha, đạt 101% kế hoạch. Trong số đó, 
có 314,35 ha được Công ty Cổ phần mía đường 
Cần Thơ (CASUCO) ký hợp đồng bao tiêu và hỗ 
trợ vật tư đầu vào. Diện tích rau màu: Xuống 
giống được 25.603 ha, đạt 107,6% so kế hoạch. 
Tổng diện tích cây ăn trái 43.319 ha, đạt 100,3% 
kế hoạch.

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, 
đàn gia súc, gia cầm được hộ dân phát triển tái 
đàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: đàn heo 
126.626 con, tăng 6,1% so với cùng kỳ; đàn trâu 
1.507 con, tăng 3,9% so với cùng kỳ; đàn bò 3.600 
con, giảm 1,4% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 4,51 
triệu con, tăng 1,4% so cùng kỳ. Diện tích nuôi 
thủy sản toàn tỉnh được 7.948 ha, đạt 98% so 
kế hoạch (kế hoạch 8.100 ha), tăng 2,5% so với 
cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản được 59.733 
tấn, đạt 74,7% so kế hoạch (kế hoạch 80.000 
tấn), tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó: sản 
lượng khai thác được 2.251 tấn, tăng 1,1% so 
cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 57.483 
tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ.

Uớc thu ngân sách nhà nước đạt 117,45% 
dự toán Trung ương giao, đạt 83,29% dự toán 
HĐND tỉnh giao.

Phóng viên: Trong các tháng còn lại của năm 
2021, về điều hành kinh tế tỉnh Hậu Giang tập 

trung vào các mục tiêu nào nhằm “xanh hóa” kinh 
tế địa phương, thưa ông?

Ông Trương Cảnh Tuyên: Về sản xuất nông 
nghiệp, tỉnh sẽ điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản 
xuất nông nghiệp để đảm bảo việc sản xuất đạt 
hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19, trong đó theo dõi, chỉ đạo, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ 
lúa Đông Xuân, đẩy mạnh sản xuất rau màu, 
chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực 
của tỉnh, đẩy nhanh quy mô sản xuất và tăng 
trưởng chăn nuôi, phát triển mô hình nuôi thủy 
sản chủ lực.

Đặc biệt, tỉnh chỉ đạo các ban ngành theo 
dõi, nắm chắc tình hình sản xuất, thu hoạch, 
tiêu thụ, sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch 
để hỗ trợ kết nối tiêu thụ, hướng dẫn, hỗ trợ 
kịp thời việc thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ 
nông sản hạn chế tình trạng tồn đọng nông sản 
đang vào vụ thu hoạch. Hỗ trợ và phát huy các 
hình thức liên doanh, liên kết của các hợp tác 
xã đang hoạt động hiệu quả; xây dựng mô hình 
liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Về công thương nghiệp, chúng tôi sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo nguyên 
tắc sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản 
xuất, thích ứng an toàn với diễn biến của dịch 
bệnh. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp như hỗ trợ tài chính, tín dụng, thuế, phí, 
lao động... và hạn chế việc doanh nghiệp giải 
thể, tạm dừng hoạt động. Tạo điều kiện thuận 
lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đang đầu tư 
sớm đi vào hoạt động đúng theo kế hoạch của 
doanh nghiệp đã đề ra như: Nhà máy Nhiệt 
điện Sông Hậu 1; Công ty TNHH Sunpro Capital 
Group Limited…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông dành 
thời gian cho Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị 
cuộc chia sẻ này!

SAU GẦN NỬA NĂM "MỆT MỎI" VỚI SỰ BÙNG PHÁT CỦA ĐẠI DỊCH 
COVID-19, NỀN KINH TẾ TỈNH HẬU GIANG ĐANG HỒI PHỤC. CÙNG VỚI SỰ 
KIỂM SOÁT ĐƯỢC DỊCH BỆNH, TỈNH NÀY ĐANG TRANH THỦ “XANH HÓA” 
CÁC KHU VỰC KINH TẾ. SAU ĐÂY LÀ CHIA SẺ CỦA ÔNG TRƯƠNG CẢNH 
TUYÊN, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ NỖ 
LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN TRONG CÁC GIẢI PHÁP VỰC DẬY NỀN KINH TẾ.

KINH TẾ HẬU GIANG 
ĐANG “XANH HÓA” SAU ĐẠI DỊCH

Hồng Ân - Văn Dương (thực hiện)

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang đang ngày phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá trong khu vực ĐBSCL.
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Kinh tế

Cuộc đi săn kỳ lân của giới tài phiệt
Với nguồn đầu tư khổng lồ, các đế chế kinh 

doanh truyền thống đang dịch chuyển sang lĩnh 
vực thương mại điện tử và kinh tế số. Điều này 
đã mở ra những dòng doanh thu mới sau nhiều 
tháng đóng cửa và hạn chế du lịch.

Đông Nam Á chính là nơi được chọn là điểm 
“đi săn” mới của giới nhà giàu để tìm kiếm những 
cơ hội kinh doanh. Theo nghiên cứu của Cento 
Ventures, trong nửa đầu năm 2021, những nhà 
đầu tư mạo hiểm đã rót 4,4 triệu USD vào 393 
thương vụ đầu tư cho các startup tại các nước 
Đông Nam Á.

Trả lời với Bloomberg, ông Vishal Harnal, 
Giám đốc quỹ đầu tư 500 Startups Southeast 
Asia, nhà đầu tư vào Grab và Carousell cho biết: 
“Dòng tiền đầu tư của các công ty gia đình tại 
Đông Nam Á đang trở nên rất sôi động, nhất 
là với công nghệ bởi những thành công nổi bật 
gần đây”.

“Sẽ còn nhiều những gia đình tài phiệt tham 
gia vào cuộc đi săn này, COVID-19 chỉ đang 
thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn”, ông 
Vishal Harnal nhận định.

Một trong số những “thợ săn” dẫn đầu trong 
cuộc đua này là Tập đoàn Charoen Pokphand 
Group (CP Group), chuyên về mảng nông sản, 
bán lẻ và viễn thông. CP Group đã dẫn đầu 
trong vòng đầu tư series C của startup Ascend 
Money vào hồi tháng 9, tạo ra kỳ lân đầu tiên 
của Thái Lan với định giá 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, 
CP Group cũng hợp tác với Ngân hàng thương 
mại Siam để mở quỹ đầu tư mạo hiểm vào lĩnh 
vực công nghệ trị giá 800 triệu USD.

Tại Indonesia hồi tháng 9, Intudo Ventures đã 
tăng thêm 115 triệu USD vào quỹ đầu tư thứ 3 để 
tập trung vào nền kinh tế số lớn nhất trong khu 
vực này. Quỹ đầu tư này gồm hơn 30 gia đình 
giàu có tại Indonesia và các tập đoàn của họ.

Plug and Play Tech Center, có trụ sở tại 
Sunnyvale (California), là nhà đầu tư giai đoạn 
đầu tiên của hơn 20 kỳ lân bao gồm cả PayPal. 
Nhà đầu tư này mới đâu đã ký thỏa thuận hợp 
tác với nhiều giới tài phiệt tại Đông Nam Á. Trong 
đó có bao gồm Aboitiz Power (Philippines), 
CP Group (Thái Lan), và Astra International 
(Indonesia).

Chia sẻ với Bloomberg, Yue Jun Jiang, Giám 
đốc công nghệ của CP Group cho biết: “Đông 
Nam Á đang tiến vào “kỷ nguyên vàng” của sự 
chuyển đổi, nơi các tập đoàn đang vươn mình 
với các công nghệ kỹ thuật tiên tiến và mô hình 
kinh doanh mới, cùng lúc đó đại dịch đã thúc 
đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số”.

Chuyển đổi số - mắt xích quan 
trọng của kinh tế Việt Nam

Đáng chú ý, trong danh sách các kỳ lân của 
Đông Nam Á thì Việt Nam có 2 kỳ lân là VNG 
và VNPay. Theo báo cáo của Alpha Beta, từ nay 

cho đến 2030, chuyển đổi số có thể đem lại 
74 tỷ USD giá trị kinh tế hàng năm. Điều này 
cho thấy chuyển đổi số có thể là mắt xích quan 
trọng trong cuộc đua tạo ra nhiều kỳ lân hơn 
nữa cho Việt Nam.

Nhận định về tầm quan trọng của chuyển 
đổi số tại Việt Nam, Nhà sáng lập kiêm Giám 
đốc điều hành AlphaBeta Singapore, ông Fraser 
Thompson cho biết, Việt Nam là quốc gia có 
lợi thế trong khai thác những lợi ích to lớn mà 
chuyển đổi số có thể mang đến.

Cụ thể, Việt Nam có dân số trẻ, được đào 
tạo và có hiểu biết về công nghệ; trong đó 70% 
công dân dưới 35 tuổi. Nền kinh tế Internet ở 
Việt Nam phát triển nhanh thứ 2 ở Đông Nam Á, 
với tổng giá trị hàng hóa (GMV) được dự báo sẽ 
tăng ở mức 29% hàng năm cho đến năm 2025.

Trong buổi hội thảo “Tiềm năng kinh tế số 
Việt Nam” vào 18/10, Chủ tịch FPT Telecom, ông 
Hoàng Nam Tiến chia sẻ: “Cho đến hôm nay, 
chưa một công ty nào chuyển đổi số mà chết cả. 
5 năm nữa, doanh nghiệp mà chưa chuyển đổi 
số mà còn tồn tại hay không thì là câu hỏi lớn”.

Ba trụ cột giúp Việt Nam nắm bắt 
tối đa cơ hội

Đến nay, Việt Nam trong mắt nhiều nhà đầu 
tư được coi là một điểm đến thân thiện. Tiến sỹ 
Oliver Massmann từ Công ty luật Duane Morris 
- một trong 100 công ty luật lớn nhất thế giới 
khẳng định: “Việt Nam là điểm đến đầu tư thân 
thiện nhất tại châu Á, bởi những yếu tố như các 
hiệp định thương mại tự do song phương, và 

đa phương mà Việt Nam tham gia, cộng với việc 
Chính phủ Việt Nam đã ban hành những chính 
sách kịp thời, để khôi phục nền kinh tế”.

Theo báo cáo công bố tại buổi hội thảo “Tiềm 
năng kinh tế số Việt Nam”, Google đã chỉ ra ba 
trụ cột quan trọng giúp Việt Nam nắm bắt được 
các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Đầu tiên, Việt Nam cần tiếp tục phát triển hệ 
sinh thái công nghệ trong nước. Các quy định 
chuyển giao công nghệ quốc tế và cải tiến cơ sở 
hạ tầng số đã và đang góp phần thúc đẩy phát 
triển cơ sở hạ tầng số trong nước.

Việt Nam có thể tiến xa hơn trong việc giải 
quyết những khoảng trống về phạm vi bao phủ 
của cơ sở hạ tầng số, cũng như rào cản pháp lý 
mà các nhà lập trình trong nước đang phải đối 
mặt, giúp việc kinh doanh dễ dàng hơn.

Thứ hai, Việt Nam có thể tiếp tục nâng cao kỹ 
năng số cho người lao động và sinh viên. Chính 
phủ tập trung mạnh mẽ vào việc trang bị cho 
nhân lực hiện tại và lực lượng lao động tương 
lai các kỹ năng số cần thiết để tiếp cận các cơ 
hội kỹ thuật số.

Thứ ba, Việt Nam cần phát triển một môi 
trường thuận lợi cho thương mại số. Điều này 
đòi hỏi thúc đẩy dòng dữ liệu xuyên biên giới 
mở, nới lỏng chính sách hạn chế về dữ liệu, 
khuyến khích khả năng tương tác của các 
khuôn khổ kỹ thuật số và giảm thiểu xung đột 
biên giới.

VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ 
ĐỂ ĐÓN CUỘC "SĂN" KỲ LÂN 
CỦA GIỚI TÀI PHIỆT ĐÔNG NAM Á

BLOOMBERG ĐƯA TIN, NHỮNG TỶ PHÚ TẠI ĐÔNG NAM Á ĐANG RÓT 
TIỀN ĐẦU TƯ VÀO NHỮNG STARTUP CÔNG NGHỆ TRƯỚC ẢNH HƯỞNG 
CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH KINH DOANH TỪ BÁN LẺ, 
KHÁCH SẠN ĐẾN SẢN XUẤT.

Đặng Sơn

Danh sách các khoản đầu tư của giới tài phiệt Đông 
Nam Á. Nguồn: Bloomberg.

Danh sách các kỳ lân tại Đông Nam Á tính tới thời điểm 
hiện tại.
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Trong báo cáo, Thủ tướng 
đã khái quát lại những 
sự kiện, kết quả quan 
trọng, rất đáng khích lệ 

trong toàn hệ thống và trên các 
lĩnh vực trong năm 2021.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện 
trọng đại của đất nước; là năm đầu 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng, Chiến lược phát triển 
KTXH 10 năm 2021 - 2030 và các 
kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong 
bối cảnh đất nước gặp nhiều khó 
khăn, thách thức mới gay gắt hơn. 
Do tiếp tục xuất hiện các đợt dịch 
COVID-19 với những biến chủng 
mới, kinh tế thế giới còn nhiều bất 
định và tăng trưởng không vững 
chắc; các nước trong khu vực Đông 
Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề. 
Trong nước, dịch COVID-19 bùng 
phát lần thứ tư ở nhiều địa phương 
với sự xuất hiện của biến chủng 
Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, 
nguy hiểm hơn nhiều so với chủng 
gốc trước đây, lại xâm nhập sâu vào 
các trung tâm kinh tế, đô thị lớn... 
buộc chúng ta phải áp dụng nhiều 
biện pháp phòng, chống dịch chưa 

có tiền lệ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn 
để thực hiện mục tiêu ưu tiên trước 
hết, trên hết là bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng của nhân dân; từ đó ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất 
kinh doanh, sinh kế và đời sống 
nhân dân.

Trong điều kiện dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, nhiệm vụ 
phòng, chống dịch là ưu tiên hàng 
đầu trong chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, mạnh mẽ của Chính phủ, các 
cấp, các ngành, các địa phương; với 
tinh thần vừa có kế thừa và vừa có 
đổi mới vì chưa có tiền lệ nên phải 
bám sát yêu cầu thực tiễn; vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung 
từng bước hoàn thiện các biện 
pháp phòng, chống dịch phù hợp 
với biến chủng mới lây lan nhanh, 
nguy hiểm, khó kiểm soát hơn theo 
phương châm “5K + vắc xin + điều 
trị + công nghệ + đề cao ý thức của 
nhân dân”. 

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của 
cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, 
quyết tâm cao và phối hợp chặt 
chẽ của các cấp, các ngành, các địa 
phương, đặc biệt là các lực lượng 

tuyến đầu chống dịch như y tế, 
quân đội, công an, các lực lượng cơ 
sở và sự đoàn kết, đồng tình ủng 
hộ, tham gia tích cực của các tầng 
lớp nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, công tác phòng, chống dịch 
ngày càng chuyển biến tích cực, 
hiệu quả hơn, nhất là sau khi nâng 
cấp, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc 
gia phòng, chống dịch COVID-19 
và các lực lượng hỗ trợ cho các 
địa phương thực hiện giãn cách và 
tăng cường giãn cách xã hội. 

Đồng thời, đẩy mạnh ngoại 
giao vắc xin, thành lập Quỹ Vắc xin 
phòng chống COVID-19, tích cực 
đẩy mạnh nhập khẩu, nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ sản xuất 
vắc xin trong nước và phát động 
chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ 
trước tới nay với tinh thần “vắc xin 
tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm 
nhất”. Kịp thời động viên, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phòng, 
chống dịch. Duy trì phù hợp hoạt 
động sản xuất kinh doanh ở những 
nơi đủ điều kiện, an toàn dịch 
bệnh; hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi 

sản xuất, cung ứng, lao động.
Có thể nói, chúng ta đã nỗ lực 

hết sức mình trong điều kiện có thể 
vì nguồn lực, năng lực hệ thống y 
tế còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất 
là ở cấp cơ sở, hầu hết các vật tư, 
sinh phẩm, thiết bị y tế, đặc biệt là 
thuốc, vắc xin trong nước chưa sản 
xuất được, phải nhập khẩu trong 
điều kiện nguồn cung khan hiếm 
trên toàn cầu. Vì vậy, đã đạt được 
kết quả như Trung ương đánh 
giá:  “Các chủ trương, chính sách, 
biện pháp được triển khai trong 
thời gian qua là đúng đắn, kịp thời 
và chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn 
trương, quyết liệt, đạt được những 
kết quả quan trọng. Đến nay dịch 
bệnh cơ bản được kiểm soát trên 
phạm vi toàn quốc và đang thực 
hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 
tại nhiều địa phương”. 

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá 
cao và trân trọng cảm ơn những 
nỗ lực, hỗ trợ, đóng góp hiệu quả, 
những nghĩa cử cao đẹp, tận tâm, 
tận lực hết mình của đồng bào, 
đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng 
doanh nghiệp, sự giúp đỡ quý báu 
của đồng bào ta ở nước ngoài và 
bạn bè quốc tế trong phòng, chống 
dịch; đồng thời chia sẻ, cảm thông 
sâu sắc với những tổn thất, mất 
mát về người, vật chất và tinh thần 
mà nhân dân ta phải gánh chịu do 
đại dịch COVID-19 gây ra.

Nhằm khắc phục những khó 
khăn do tác động nghiêm trọng của 
dịch COVID-19,  Thủ tướng nhấn 
mạnh nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
những tháng cuối năm 2021: Tập 
trung nỗ lực cao nhất cho phòng, 
chống dịch COVID-19; khẩn trương 
xây dựng và tổ chức thực hiện 
các phương án, kịch bản cụ thể, 
sát hợp với tình hình thực tế. Bên 
cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện, 
báo cáo cấp có thẩm quyền Chiến 
lược tổng thể về phòng, chống dịch 
và Chương trình phục hồi và phát 
triển KTXH. Rà soát, tháo gỡ ngay 
khó khăn, vướng mắc về thể chế; 
giảm thiểu các thủ tục và chi phí 
sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh 
linh hoạt chính sách tài khóa, tiền 
tệ và các chính sách khác để giữ 
vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các 
cân đối lớn, thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh. Đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công; thúc đẩy mạnh mẽ 
xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ giá 
cả, thị trường.

Thủ tướng cũng lưu ý, tập trung 
ưu tiên triển khai các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho 
người dân, doanh nghiệp; nhanh 
chóng khôi phục thị trường lao 
động do bị tác động trực tiếp bởi 
dịch COVID-19; thúc đẩy phục hồi 
và phát triển sản xuất kinh doanh; 
bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng 
hoá thông suốt. Khơi thông mọi 

Kinh tế

CHÍNH PHỦ ĐẶT MỤC TIÊU 
TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2022 
Ở MỨC 6-6,5%

THAY MẶT CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH ĐÃ TRÌNH 
BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021, DỰ KIẾN KẾ 
HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 TẠI PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP 
THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV, DIỄN RA TẠI HÀ NỘI SÁNG 20/10.

Thu Trang
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Kinh tế

Theo khảo sát của Vietnam Report, có 
61,90% doanh nghiệp và chuyên gia 
đánh giá nhóm ngành hàng lâu bền sẽ 
khó khăn hơn rất nhiều, trong khi nhóm 

bán lẻ hàng tiêu dùng có phần tươi sáng hơn với 
56,52% ý kiến cho rằng ngành bán lẻ tiêu dùng 
sẽ khó khăn hơn một chút, 26,09% đánh giá khó 
khăn hơn nhiều và có 8,70% đánh giá khả quan 
hơn một chút. 

Khoảng gần 40% doanh nghiệp bán lẻ trong 
khảo sát của Vietnam Report cho rằng để doanh 
thu của ngành bán lẻ sau làn sóng COVID-19 lần 
thứ tư có thể phục hồi cần từ 7 đến 12 tháng, và 
có 20% doanh nghiệp thuộc nhóm hàng tiêu dùng 
nhanh lạc quan hơn, nhận định thị trường phục 
hồi sau khoảng 6 tháng khi mà du lịch mở cửa, 
người dân hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Theo các chuyên gia, 4 yếu tố bên ngoài ảnh 
hưởng nhất đến kết quả cũng như chiến lược của 
doanh nghiệp trong thời gian tới, đó là: Khả năng 
kiểm soát dịch bệnh và tốc độ bao phủ vắc xin; 
sự thay đổi hành vi và các phương pháp tiếp cận 
người tiêu dùng; mức thu nhập và chi tiêu của 
người tiêu dùng; sự phát triển của thương mại 
điện tử và xu hướng mua hàng trực tuyến.

Trong bối cảnh hiện nay khi làn sóng COVID-19 
lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, thu nhập bị 
ảnh hưởng và người tiêu dùng thận trọng hơn 
trong chi tiêu, ngành bán lẻ trong những tháng 
cuối năm vẫn tăng trưởng mạnh, đến từ kênh bán 
hàng trực tuyến và nhu cầu của khách hàng cho 
những nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh, lương 
thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và nhóm 
ngành hàng phục vụ nhu cầu học tập và làm việc 
trực tuyến.

Savills Việt Nam cho rằng, ngành bán lẻ sẽ phục 
hồi mạnh hơn vào những tháng cuối năm bởi đây 
là thời điểm trùng với nhiều lễ hội vì vậy sẽ làm 
gia tăng nhu cầu mua của người dân nói chung. 
Với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn 
thì việc tiêu dùng, chi tiêu của người dân cũng sẽ 
bắt đầu quay trở lại, để bù lại nhu cầu tiêu dùng 
bị dồn nén trong suốt thời gian giãn cách vừa qua. 
Quý 4/2021 được kỳ vọng là thời điểm mà mức 
tiêu dùng bùng nổ mạnh mẽ, từ đó sẽ giúp cho các 
ngành bán lẻ có các dấu hiệu tích cực hơn.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của Savills, thời 
gian này cũng là lúc chính các doanh nghiệp cần 
có những chiến lược kinh doanh dài hơi và hiệu 
quả. Không phải doanh nghiệp, nhà bán lẻ, đơn vị 
sản xuất kinh doanh nào cũng có cơ hội đối với thị 
trường sau giãn cách xã hội, mà điều kiện thuận lợi 
chỉ dành cho một số nhóm ngành hàng nhất định 
và nhu cầu thị trường đang tăng cao. Có tận dụng 
được cơ hội sản xuất kinh doanh trên thị trường 
hay không, còn phụ thuộc vào chiến lược kích cầu 
tiêu dùng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
từng doanh nghiệp, từng nhóm ngành hàng.

Thời gian tới, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam 
mong muốn, các chính sách đưa ra cần tránh sự 
chồng chéo, nhiều bộ, ngành, địa phương ban 
hành những quy định khác nhau cho cùng một 
lĩnh vực, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi bên 
cạnh nỗ lực của bản thân doanh nghiệp, sự linh 
hoạt về cơ chế, chính sách để phù hợp với hoàn 
cảnh sẽ giúp ngành bán lẻ tạo cầu nối tốt hơn 
giữa sản xuất và tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng, bảo đảm an sinh.

An Mai

nguồn lực cho phòng, chống dịch và 
phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã 
hội. Sớm đưa học sinh trở lại trường 
học an toàn. Củng cố, giữ vững quốc 
phòng, an ninh; tiếp tục triển khai 
mạnh mẽ ngoại giao vắc xin, ngoại 
giao kinh tế; đẩy mạnh hội nhập kinh 
tế quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác thông tin truyền thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh 
giá, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan 
trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 
tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 
Dự báo tình hình quốc tế, trong nước 
có những thuận lợi, cơ hội và khó 
khăn, thách thức đan xen, nhưng khó 
khăn, thách thức nhiều hơn.

Về dự kiến kế hoạch phát triển 
KTXH năm 2022, Thủ tướng cho biết 
16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, môi trường; trong đó tốc độ 
tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
đạt khoảng 6 - 6,5%; tốc độ tăng chỉ số 
giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 
4%; bội chi NSNN so với GDP khoảng 
4%.

Để đạt được mục tiêu, Chính phủ 
đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu.

Trong đó, nhóm giải pháp đầu tiên 
là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu 
quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch 
COVID-19, vừa phục hồi, phát triển 
KTXH. Triển khai hiệu quả Chiến lược 
tổng thể về phòng, chống dịch, có lộ 
trình thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, 
coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp 
bách của các cấp, các ngành ngay từ 
đầu năm 2022. Các địa phương vận 
dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp 
với điều kiện thực tiễn nhưng không 
trái với định hướng của Trung ương. 
Tiếp tục mở rộng độ bao phủ, tăng 
tốc chiến dịch tiêm vắc xin cho người 
dân; nâng cao năng lực hệ thống y tế, 
nhất là điều trị và ở cơ sở; tổng kết 
thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện và thực 
hiện hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch. Xây dựng kế hoạch nhập 
khẩu, sản xuất, tiêm chủng vắc xin 
một cách khoa học, an toàn, hiệu quả, 
hợp lý cho năm 2022 và những năm 
tiếp theo, trong đó có vắc xin cho trẻ 
em. Hoàn thiện thể chế, quy định về 
phòng, chống dịch, nhất là thúc đẩy 
xã hội hóa, kết hợp công tư, bảo đảm 
đủ nguồn lực để thực hiện.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
khác được đề ra là: Ưu tiên công tác 
xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ 
chức thi hành pháp luật, tập trung 
tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh. Thể chế hóa, cụ 
thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ XIII. Triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết của Quốc hội về Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; 
thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số...

TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH 
COVID-19 VÀ NGUY CƠ LẠM PHÁT GIA TĂNG, CÁC CHUYÊN GIA CŨNG NHƯ 
DOANH NGHIỆP ĐÃ THẬN TRỌNG VÀ DÈ DẶT HƠN TRONG NHẬN ĐỊNH VỀ 
TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH BÁN LẺ TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021 
SO VỚI NĂM TRƯỚC VÀ CŨNG CÓ SỰ PHÂN HÓA GIỮA CÁC NHÓM NGÀNH.

TRIỂN VỌNG NGÀNH BÁN LẺ TRIỂN VỌNG NGÀNH BÁN LẺ 
NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021
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Theo Bộ Công Thương, Bộ  đang gấp 
rút thực hiện  từng bước mở lại các 
chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, 
cửa hàng tiện ích, các cơ sở, hộ kinh 

doanh trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng, 
chống dịch nhằm tạo môi trường cho kinh 
doanh, tiêu thụ hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát 
triển sản xuất. Song song với đó là triển khai 
các chương trình bình ổn, kích cầu như:  thực 
hiện Chỉ thị tổ chức đón Tết Dương lịch và Tết 
Nguyên đán năm 2022, Kế hoạch thực hiện 
chương trình bình ổn thị trường năm 2021 dịp 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, chương 
trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia”.

Tổ công tác đặc biệt tại 3 miền Bắc - Trung 
- Nam của Bộ Công Thương đang bám sát 
diễn biến thị trường cũng như nhu cầu hàng 
hóa thiết yếu của các tỉnh thành trực thuộc 
Trung ương. Tổ cũng tham gia, phối hợp kết 
nối cung cầu hàng hóa thiết yếu giữa các địa 
phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm 
bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng trong bất cứ 
tình huống nào. 

Cùng với đó, Tổ công tác cũng phối hợp với 
các địa phương triển khai kế hoạch chuẩn bị 
hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân 
trong dịp Tết Nguyên đán 2022. 

Với dự báo khả năng cung ứng và nhu cầu 
một số nhóm hàng thiết yếu cần chuẩn bị trong 
dịp Tết 2021 đối với khoảng 10,33 triệu người 
sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội, Sở Công 
Thương Hà Nội đã chuẩn bị lượng hàng hoá ước 
tính khoảng 39.000 tỷ đồng để phục vụ Tết trên 

địa bàn thành phố.
Nhóm các mặt hàng cần bảo đảm cung cầu 

trong dịp Tết gắn với công tác phòng, chống 
dịch gồm: Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: 
Gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng 
gà, vịt, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây 
tươi; các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp 
Tết gồm: Nông lâm sản khô (măng, miến, mộc 
nhĩ…), bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, 
hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện 
máy... Mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống 
dịch: Khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát 
khuẩn...

Giống như Hà Nội, nhiều địa phương cũng 
đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết 
Nguyên đán. 

Nhận định diễn biến dịch COVID-19 trên địa 
bàn còn phức tạp, trong dịp Tết 2022, hoạt động 
mua sắm hàng hoá tại các điểm kinh doanh sẽ 
thu hút đông người dân mua sắm, tiềm ẩn nguy 
cơ bùng phát dịch, Sở Công Thương Hà Nội yêu 
cầu bên cạnh bảo đảm nguồn cung các mặt 
hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ 
nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết, cần 
chuẩn bị phương án bảo đảm hàng hóa sẵn 
sàng ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn 
theo các cấp độ diễn biến của dịch.

Tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng đã ban hành 
kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá một 
số mặt hàng thiết yếu năm 2021 - 2022, phục vụ 
dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và ứng phó với 
các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình bình ổn giá 

sẽ triển khai đối với 19 mặt hàng gồm: gạo, thịt 
heo, thịt gà, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau củ 
quả, mì gói, muối ăn, đường, bột ngọt, bột nêm, 
dầu ăn, nước tương, nước mắm, nước uống 
đóng chai, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát 
khuẩn, giấy vệ sinh, sách giáo khoa, vở học sinh.

Thời gian thực hiện chương trình bán hàng 
bình ổn giá bắt đầu từ ngày 1/10/2021 đến hết 
ngày 30/9/2022. Riêng đối với mặt hàng sách 
giáo khoa, vở học sinh sẽ áp dụng thời gian thực 
hiện riêng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các chợ truyền thống 
cũng đang dần khôi phục trở lại trong điều kiện 
hậu giãn cách xã hội và “bình thường mới”. 
Theo đánh giá của Sở Công Thương TP. Hồ Chí 
Minh, sự phục hồi dần của kênh phân phối 
truyền thống, từ đầu tháng 10 đến nay đã góp 
phần quan trọng trong việc bình ổn giá các mặt 
hàng rau củ, trái cây... về mức hợp lý hơn so với 
giai đoạn TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành 
phố khu vực phía nam áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16.

Hiện nay, lượng hàng hóa nông sản, thực 
phẩm tập kết về điểm trung chuyển ở 3 chợ đầu 
mối cũng đang tăng dần, đáp ứng yêu cầu của 
người dân đặc biệt vào giai đoạn Tết Dương lịch 
và Tết Nguyên đán sắp tới.

Dịch bệnh khiến doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn trong việc duy trì sản xuất, nhiều lao 
động mất việc làm, thu nhập của người dân nhìn 
chung đều giảm, do vậy dự kiến sức mua trong 
các tháng cuối năm nay sẽ giảm so với cùng kỳ 
năm trước và chủ yếu tập trung vào các mặt 
hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 
yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và 
trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Sau 
đợt dịch vừa qua, phương thức mua hàng cũng 
có nhiều thay đổi. Bên cạnh phương thức mua 
sắm truyền thống, nhiều hình thức mua bán 
hàng hóa trực tuyến tiếp tục được nhiều người 
tiêu dùng lựa chọn nhằm tránh đến những nơi 
đông người, giảm nguy cơ dịch bệnh...

Theo Bộ Công Thương, kinh nghiệm trong 
các đợt dịch vừa qua cho thấy, nguồn cung hàng 
hóa thiết yếu vẫn luôn được bảo đảm, kể cả 
trong giai đoạn phải giãn cách xã hội tại các địa 
phương để phòng chống dịch. Việc thiếu hàng 
chỉ xảy ra cục bộ tại một số thời điểm do người 
dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Với sự chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, việc 
chủ động có các phương án bảo đảm nguồn 
cung hàng hóa thiết yếu của các địa phương và 
các doanh nghiệp, tiểu thương trên cả nước và 
kinh nghiệm trong việc điều tiết hàng hóa trong 
đợt dịch thứ 4 vừa qua, nguồn cung, dự trữ 
hàng hóa thiết yếu hiện nay cũng như trong các 
tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19 
theo kịch bản đã được chuẩn bị tốt.

Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo người 
dân có thể yên tâm, không nên mua tích trữ 
nhiều hàng hóa, đồng thời chấp hành nghiêm 
chỉ đạo của Chính phủ và địa phương trong 
công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt 
luôn chú ý thực hiện yêu cầu 5K và thông điệp 
5T của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn, phòng 
chống dịch.

Thị trường

ĐẢM BẢO ĐÁP ỨNG ĐỦ HÀNG HÓA 
PHỤC VỤ TẾT NHÂM DẦN 2022

CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐANG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI 
PHÁP BẢO ĐẢM KHÔNG ĐỨT GÃY CHUỖI SẢN XUẤT, ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ 
HÀNG HÓA PHỤC VỤ CHO NHU CẦU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC VÀ CHẾ 
BIẾN, XUẤT KHẨU TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC THÁNG 
CUỐI NĂM VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022. DỊP TẾT NGUYÊN 
ĐÁN NÀY, DỰ BÁO NGUỒN HÀNG HOÁ ĐỦ CUNG ỨNG, GIÁ CẢ ỔN ĐỊNH.

Nguyễn Trang

Ảnh minh họa.
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Bức tranh ngành thực phẩm - đồ uống 
(F&B) Việt Nam đang “nhuốm màu” 
COVID-19, CTCP Báo cáo Đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report) cho biết 

trong nghiên cứu về thị trường ngành mới đây.
Theo đó, trước năm 2020, thị trường F&B 

Việt Nam liên tục tăng trưởng và được đánh giá 
đầy tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 
(CAGR 2021-2025) là 4,98%. Quy mô thị trường 
dự kiến đạt 678 triệu USD với lượng người dùng 
dự kiến sẽ đạt 17,1 triệu vào năm 2025. 

Đứng trước đại dịch COVID-19, hoạt động 
của nhiều doanh nghiệp trong ngành đã và 
đang đối mặt với bài toán sống còn. Năm 2020, 
có gần 48% số doanh nghiệp tham gia khảo 
sát của Vietnam Report cho rằng không chịu 
tác động của đại dịch hoặc mức độ tác động ít, 
không đáng kể. 

Tuy nhiên, tác động kéo dài của đại dịch 
đến doanh nghiệp trong ngành trở nên rõ nét 
hơn sau đợt bùng phát vào tháng 4, và trở nên 
nghiêm trọng hơn kể từ tháng 7 với tỷ lệ doanh 
nghiệp chịu tác động ở mức nghiêm trọng đã 
lên tới hơn 91%. Điều này cho thấy sức chống 
chọi của doanh nghiệp đã có dấu hiệu đuối dần.

Khảo sát cũng phản ánh những khó khăn lớn 
nhất mà ngành F&B đang phải đối mặt. Trong 
đó, đáng chú ý nhất là vấn đề liên quan đến 
logistics và phân phối (chiếm 91%) khi mà một 
số vùng kinh tế trọng điểm của nước ta buộc 
phải thực hiện giãn cách xã hội, kéo theo đó là 
đứt gãy nguồn lao động, nguyên vật liệu và cả 
chuỗi cung ứng... Một số biện pháp của Chính 
phủ như mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 
điểm đến” hay cơ chế “luồng xanh” tỏ ra chưa 
phù hợp với tất cả các địa phương do đặc điểm 
mỗi địa phương khác nhau, gây ra không ít khó 
khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản 
xuất cũng như lưu thông hàng hóa.  

Khó khăn về logistics cũng là nguyên nhân 
khiến cho dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản, thực phẩm nửa cuối năm giảm 
khoảng 30%. Cụ thể, thời gian và chi phí lưu kho 
tăng, dễ dẫn đến tình trạng “quá date” trước khi 
đến tay người tiêu dùng do các mặt hàng này 
đều có thời gian sử dụng ngắn. 

Các chuyên gia đánh giá COVID-19 đang 
“ăn mòn” ngành thực phẩm và nông nghiệp. 
So với năm trước, một số thách thức mới nảy 
sinh cùng với tác động lâu dài và nghiêm trọng 
của đại dịch đối với nền kinh tế, đó là: Làn sóng 
lây nhiễm/bùng phát COVID-19 mới (95%); tác 
động của suy thoái kinh tế toàn cầu (60%). Một 
số thách thức khác đến từ bên trong doanh 
nghiệp mà trên 35% số doanh nghiệp F&B vấp 
phải trong quá trình thích ứng với những tác 
động của dịch bệnh bao gồm: (1) Đảm bảo an 
toàn y tế và lao động tại nơi làm việc; (2) Khả 

năng nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu chi phí để 
đáp ứng nhu cầu; (3) Mức giảm quy mô nhân 
sự/năng suất; (4) Khả năng quản lý hiệu quả các 
mô hình làm việc từ xa và tại chỗ kết hợp. 

Trao đổi với Vietnam Report, đại diện một số 
doanh nghiệp trong ngành cho biết, do đặc thù 
ngành sử dụng lực lượng lao động lớn, chi phí 
xét nghiệm cho lao động sẽ trở thành một gánh 
nặng lớn đối với doanh nghiệp nếu không có 
được sự hỗ trợ từ Chính phủ.

Bên cạnh những khó khăn trên, khoảng 17% 
số doanh nghiệp F&B cho biết đang gặp thách 
thức về tính thanh khoản. Trả lời phỏng vấn của 
Vietnam Report, đại diện một số doanh nghiệp 
trong ngành cho biết, ngay cả khi có lượng dự 

trữ tiền mặt lớn, các doanh nghiệp lớn trong 
ngành cũng sẽ gặp khó khăn nếu tình trạng 
giãn cách xã hội tiếp tục duy trì. Khảo sát mới 
đây của VnExpress cũng chỉ ra rằng, dòng tiền 
của 46% doanh nghiệp đã cạn, chỉ đủ để doanh 
nghiệp duy trì hoạt động từ 1-3 tháng nữa.

Đánh giá triển vọng ngành trong 6 tháng 
cuối năm 2021, phần lớn doanh nghiệp tỏ ra 
thận trọng hơn so với thời điểm cách đây một 
năm. 78% số doanh nghiệp cho rằng nửa cuối 
năm kinh doanh sẽ khó khăn hơn, tăng gấp đôi 
mức 37% của năm trước. Dẫu vậy, có đến 80% 
doanh nghiệp trong ngành tỏ ra tin tưởng vào 
sự phục hồi nhanh chóng của Việt Nam sau đại 
dịch.

COVID-19 ĐANG “ĂN MÒN” 
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ NÔNG 
NGHIỆP, BÁO CÁO VIETNAM 
REPORT CHO BIẾT. 91% GẶP KHÓ 
VỀ LOGISTICS VÀ PHÂN PHỐI, 
17% DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ VỀ 
THANH KHOẢN. CÓ NHIỀU DOANH 
NGHIỆP DÒNG TIỀN CHỈ ĐỦ DUY 
TRÌ 1-3 THÁNG...

Bình An

THỊ TRƯỜNG F&B 
"NHUỐM MÀU" COVID
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Tuy nhiên, theo báo cáo của Hội đồng 
Năng lượng gió toàn cầu (GWEC), Việt 
Nam chưa phát triển đủ năng lượng 
gió để hiện thực hóa tương lai này. 

Với 3/4 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu 
bắt nguồn từ lĩnh vực năng lượng, việc nhanh 
chóng giảm phát thải khí CO2 là điều cấp thiết 
và quan trọng.

Báo cáo của GWEC cho biết, các quốc gia 
cần có hành động ngay để thực hiện quá trình 
chuyển đổi năng lượng, tránh phải đối mặt với 
những nguy cơ và hiểm họa ngày càng gia tăng 
khi trái đất dần nóng lên.

Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp 
Quốc năm 2021 (COP26) đã đánh dấu sự bắt 
đầu của kỷ nguyên phát triển bền vững mới, với 
việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Lấy năng lượng gió làm trụ cột
Năng lượng gió là trọng tâm để giảm biến 

đổi khí hậu. Với gần 800 GW được lắp đặt trên 
toàn thế giới, năng lượng gió giúp tránh được 
hơn 1,1 tỷ tấn CO2 thải ra hàng năm - tương 
đương với toàn bộ lượng khí thải carbon hàng 
năm ở khu vực Mỹ Latinh.

Đây là một giải pháp xuyên suốt nhằm 
hướng tới việc không phát thải CO2 trong các 
ngành sử dụng nhiều năng lượng như chuyên 
chở, thép, xi măng và hóa chất. Đồng thời, giải 
pháp này còn hỗ trợ môi trường tự nhiên, đa 
dạng sinh học và nông nghiệp.

Theo lộ trình net zero của Cơ quan Năng 
lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) và Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2050, mục tiêu 
sản xuất điện toàn cầu sẽ bao gồm năng lượng 
gió (35%), năng lượng mặt trời (33%), thủy điện 
(12%), hạt nhân (8%), năng lượng sinh học (5%), 
năng lượng hydro (2%), nhiên liệu hóa thạch có 
sử dụng và lưu trữ carbon (2%).

Theo đó, báo cáo đánh giá, năng lượng gió sẽ 
tạo ra nhiều điện sạch hơn bất kỳ nguồn năng 
lượng nào khác, và được coi là trụ cột chính để 
đạt được mục tiêu net zero.

Net zero là sự cân bằng giữa khí nhà kính 
được tạo ra và lượng khí nhà kính được loại bỏ 
khỏi bầu khí quyển. Mục tiêu net zero đạt được 
khi lượng khí nhà kính thêm vào không nhiều 
hơn lượng khí nhà kính bớt đi. Tuy nhiên, thế 
giới chưa phát triển đủ năng lượng gió để hiện 
thực hóa tương lai này.

Theo chuyên gia của GWEC, nếu điện gió vẫn 
giữ tỷ lệ lắp đặt như hiện nay thì đến năm 2050, 
thế giới sẽ chỉ tạo ra 43% công suất điện cần 
thiết cho mục tiêu net zero.

Muốn đạt được kết quả này trong vòng 9 
năm tới, sản lượng năng lượng gió hàng năm 
trên toàn cầu phải tăng gấp 4 lần so với 93 GW 
được lắp đặt vào năm ngoái.

Tăng sản xuất điện gió
Các quốc gia phải thiết lập mục tiêu cụ thể 

về công suất hoặc sản lượng gió với mốc thời 
gian rõ ràng và chi tiết. Thêm vào đó, những 
mục tiêu này cần được thống nhất giữa các cơ 
quan nhà nước quản lý về khí hậu, năng lượng, 
kinh tế, môi trường, cơ sở hạ tầng và lực lượng 
lao động, nhằm bảo đảm chính quyền có đủ 
nguồn lực thực hiện.

Ngoài việc mở rộng điện khí hóa để tăng 
tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng nguồn 
năng lượng, chính phủ có thể xem xét các giải 
pháp năng lượng hydro xanh, hỗ trợ bằng năng 
lượng gió để các lĩnh vực sản xuất không còn 
phát thải carbon.

Cam kết nhanh chóng loại bỏ sản 
xuất năng lượng từ than

Lượng khí phát thải trong quá trình sản xuất 

năng lượng từ than có thể gây hại đến cộng 
đồng và môi trường. Thêm vào đó, chi phí sản 
xuất cũng ngày càng cao hơn so với nguồn năng 
lượng tái tạo. Vì vậy, các quốc gia trên toàn thế 
giới cần cam kết nhanh chóng đóng cửa các nhà 
máy than kể từ năm 2022 và tuân thủ tiến trình 
ngừng hoạt động hoặc đóng cửa.

Kết quả tích cực từ cam kết này là làm giảm 
sự nóng lên toàn cầu, cũng như tiết kiệm hàng 
tỷ USD vào việc mua năng lượng và chi phí sức 
khỏe công cộng.

Ngoài ra, toàn thế giới cần có ngay một thỏa 
thuận về việc loại bỏ than bao gồm: lệnh cấm 
đầu tư mới vào các nhà máy than, cam kết từ 
chính phủ không mở thêm nhà máy than mới 
và sớm đóng cửa các nhà máy hiện có, cũng 
như cơ chế quy định sự minh bạch và trách 
nhiệm để đáp ứng các cam kết này, cuối cùng là 
các giải pháp để đền bù khi đóng cửa nhà máy 
than.

Đào tạo lực lượng lao động làm 
trong lĩnh vực năng lượng sạch

Đến năm 2030, thế giới sẽ có thêm gần 40 
triệu việc làm được tạo ra từ các khoản đầu tư 
vào quá trình chuyển đổi năng lượng, chẳng 
hạn như phát triển năng lượng tái tạo và năng 
lượng gió tầm cỡ lớn.

Lợi ích được tạo ra trong quá trình chuyển 
đổi năng lượng cũng làm tăng trưởng GDP và 
các chỉ số an sinh xã hội.

Chính phủ có thể bắt đầu kế hoạch chuyển 
đổi và tái đào tạo lực lượng lao động, nhằm tạo 
ra cơ hội việc làm bền vững ở lĩnh vực năng 
lượng sạch, cho người lao động đang làm việc 
trong các ngành công nghiệp sắp thoái trào, 
như sản xuất nhiên liệu hóa thạch và các lĩnh 
vực phụ trợ.

GWEC: 
ĐẾN NĂM 2050, CHỈ 43% CÔNG SUẤT NĂNG LƯỢNG GIÓ 
ĐƯỢC TẠO RA CHO MỤC TIÊU NET ZERO

TRONG LỘ TRÌNH ĐẾN 
NĂM 2050, NĂNG LƯỢNG 
GIÓ LÀ TRỤ CỘT TRUNG 
TÂM ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC 
TIÊU NET ZERO VÀ TẠO 
RA NHIỀU ĐIỆN SẠCH 
HƠN BẤT KỲ NGUỒN NÀO 
KHÁC.

Ánh Nguyệt
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Tại đây, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình 
(HBC) đồng thời là Chủ tịch SACA, ông 
Lê Viết Hải nêu quan điểm, ngành 
xây dựng Việt Nam buộc phải tiến ra 

nước ngoài khi thị trường trong nước ngày càng 
chật chội.

Theo ông Hải, trước năm 1995, ngành xây 
dựng Việt Nam rất sơ khai, gần như đứng yên 
một chỗ. Nhưng từ năm 1995, các công ty xây 
dựng nước ta được tiếp cận, học hỏi công ty 
nước ngoài. Đặc biệt trong giai đoạn 1995-2015, 
lĩnh vực xây dựng đã phát triển với tốc độ thần 
kỳ cùng với giai đoạn hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, trong ba năm 2017-2019, ngành 
xây dựng trong nước bắt đầu có dấu hiệu 
chững lại. Thậm chí, từ năm 2020 đến thời điểm 
hiện tại, ngành xây dựng bị thụt lùi do chịu ảnh 
hưởng của dịch COVID-19.

Ông Lê Viết Hải chia sẻ, từng có giai đoạn 
nhờ sự tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ, mà các 
nhà thầu lớn của Việt Nam có thể thay thế nhà 
thầu nước ngoài thi công các dự án lớn trong 
nước, mức tăng trưởng lên tới 20 - 30%/năm. 
Nhưng mặt trái là sau khi làm chủ thị trường, 
nhà thầu Việt lại không còn cơ hội cọ xát, học 
hỏi và cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế.

Ông Hải cho rằng, Việt Nam không thiếu 
kiến trúc sư giỏi hay doanh nghiệp cung cấp vật 
liệu, nhà thầu có năng lực cạnh tranh. Việc vươn 
ra thị trường xây dựng quốc tế là mục tiêu mà 
nước ta có thể đạt được.

Ông khẳng định: “Chúng ta có thể phát triển 
thành một quốc gia chuyên xây dựng nhà ở cho 
thế giới, mang sản phẩm xây dựng sang nước 
ngoài. Nếu trau dồi, rèn luyện nghề nghiệp, 
chúng ta sẽ không thua kém ai”.

Quy mô thị trường xây dựng trong nước từ 
vật liệu, dịch vụ thi công, nội thất tổng cộng 
khoảng 60 tỷ USD. Trong khi thị trường xây 
dựng thế giới có quy mô gấp 200 lần, lên đến 
12.000 tỷ USD. Do đó, lãnh đạo SACA cho rằng, 
chỉ cần Việt Nam lấy được 1% thị phần xây dựng 

toàn cầu, quy mô đã gấp đôi tổng giá trị các 
công trình trong nước.

Tuy nhiên, mấu chốt để tiến ra thị trường 
nước ngoài nằm ở việc phải kết hợp các mắt 
xích trong chuỗi cung ứng dịch vụ xây dựng, chứ 
không thể manh mún như trước đây. “Chúng 
ta không thể tiếp tục chỉ đi bán lẻ vật liệu xây 
dựng hay xuất khẩu lao động. Đó là nền kinh 
tế hái lượm, có cái gì bắt cái nấy”, ông Hải chia 
sẻ thêm.

Hiện nay, ngành xây dựng Việt Nam có nhiều 
lợi thế như đội ngũ nhân lực kỹ sư dồi dào, chất 
lượng thi công, trình độ quản lý không thua kém 
các nhà thầu thế giới, thể hiện qua việc đảm 
nhận các dự án lớn trong nước. Đặc biệt, chi phí 
xây dựng nhà ở cao tầng của nhà thầu Việt Nam 
khoảng 400 - 500 USD/m2 nhưng ở các nước 
phát triển lên tới 1.500 - 2.000 USD/m2.

Ngoài ra, có những nước rất nghèo nhưng 
giá xây dựng vẫn ở mức cao, vì họ không đủ 
năng lực để xây dựng đội ngũ và sở hữu công 
nghệ hiện đại nên phải sử dụng dịch vụ tổng 
thầu của nước ngoài.

Nhiều điểm hạn chế cần được cải 
thiện

Ông Lê Viết Hải cho hay, các nhà thầu Việt 
Nam còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến thị 
trường quốc tế và năng lực tài chính còn rất hạn 
chế.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng trong nước 
còn gặp khó khăn về tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngành 
xây dựng trong nước không thiếu những người 
thợ kỹ năng nhưng lại không có chứng nhận 
tiêu chuẩn hay chứng chỉ hành nghề.

Cuối cùng, các doanh nghiệp trong ngành 
còn rời rạc, chưa có sự liên kết trong cùng chuỗi 
giá trị ngành xây dựng.

Hiện tại, tốc độ tăng trưởng của thị trường 
đã chậm hơn tốc độ tăng trưởng của doanh 
nghiệp. Thị trường xây dựng trong nước đã quá 
chật chội, bão hòa so với năng lực xây dựng của 
các công ty. Sự bất đối xứng cung - cầu lâu dài 
sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành. Trong khi đó, 
ngành xây dựng toàn cầu có thể nói là khổng lồ 
và đầy tiềm năng cho chúng ta khai thác.

Ông Lê Viết Hải: 
"THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 
NGÀY CÀNG CHẬT CHỘI, 
NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM 
BUỘC PHẢI TIẾN RA NGOÀI"

NGÀY 20/10, HIỆP HỘI XÂY DỰNG 
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP.HCM 
(SACA) TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM 
“LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG NGHIỆP 
XÂY DỰNG TRỞ THÀNH NGÀNH 
KINH TẾ MŨI NHỌN”, NHÂN DỊP LỄ 
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
(1991 - 2021).

Minh Đăng
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Báo cáo thị trường bất động sản công 
nghiệp quý III/2021 của CBRE Việt 
Nam cho thấy, trong 9 tháng đầu 
năm 2021, tỷ lệ lấp đầy trung bình 

của các khu công nghiệp tại các địa phương 
công nghiệp ở miền Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, 
Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng đạt 78,5%, 
tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, 
tỷ lệ lấp đầy tại 4 tỉnh, thành phố công nghiệp 
chính ở miền Nam cũng đạt 87,2%, tăng 0,2% 
so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về quy mô giao dịch trong tháng, các 
giao dịch thuê đất có quy mô dao động từ 3 - 
25ha, trong đó quy mô phổ biến là 3 - 5 ha với 
nhu cầu đến từ nhóm ngành sản xuất đồ nội 
thất, điện tử, kho vận và bao bì, đóng gói.

Trong quý III/2021, nhu cầu thuê đất và kho/
xưởng xây sẵn ghi nhận sụt nhẹ do hạn chế di 
chuyển giữa các thành phố là chuyến bay nước 
ngoài. Song, sau khi các hạn chế di chuyển 
được gỡ bỏ, phân khúc này được CBRE dự báo 
sẽ sôi động trong quý IV/2021. Nhờ vào tỷ lệ lấp 
đầy khả quan, bất chấp đại dịch, giá thuê đất 
trung bình vẫn giữ ổn định tại các thành phố 
công nghiệp chính.

Xu hướng di chuyển ra các tỉnh, thành phụ 
cận TP.HCM và Hà Nội của các khu công nghiệp 
và khách thuê ngày càng rõ ràng hơn khi giá 
thuê đất tại các trung tâm công nghiệp này 
đang cao hơn gấp đôi các tỉnh thành phụ cận, 
trong khi quỹ đất công nghiệp không còn nhiều. 

Mặt khác, tính kết nối của các tỉnh thành 
phụ cận được cải thiện đáng kể từ các dự án 
hạ tầng đang được thi công như cao tốc Trung 
Lương - Mỹ Thuận, Dầu Giây - Phan Thiết tại 
phía Nam; cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Ninh 
Bình - Hải Phòng…

Khảo sát khách thuê châu Á - Thái Bình 
Dương của CBRE cho thấy, các nhà kho tại khu 
vực vệ tinh gần các đô thị lớn dự kiến sẽ được 
sử dụng nhiều nhất trong 3 năm tới, do các chi 
phí vận tải và nhân công tăng cao đi kèm với tác 
động của COVID-19.

CBRE cho biết, hoạt động của xưởng và kho 
xây sẵn duy trì ở mức ổn định theo năm do 
nguồn cung lớn được đưa vào hoạt động trong 
năm 2019 và 2020 cũng như hoạt động cho 
thuê bị trì hoãn do lệnh hạn chế đi lại. Sự tăng 
trưởng mạnh của các công ty thương mại điện 
tử và logistics kể từ khi dịch COVID-19 bùng 
phát đã thúc đẩy nhu cầu về không gian lưu trữ 
và cơ sở phân phối.

Bên cạnh đó, với sự thay đổi mạnh mẽ của 
đại dịch, thị trường bất động sản công nghiệp 
tại Việt Nam đã trở thành cơ hội hấp dẫn cho 
nhà đầu trong nước và quốc tế. Khó khăn vừa 
qua cho thấy sự cần thiết trong việc đa dạng địa 
điểm sản xuất, mở rộng kho hàng và đặc biệt là 

nhóm kho lạnh cho hàng hóa thực phẩm, nông 
sản. Việc mở rộng của các doanh nghiệp hiện 
hữu và xây dựng các cơ sở sản xuất trong bối 
cảnh đẩy mạnh sự di dời chuỗi cung ứng sẽ là 
động lực chính thúc đẩy nhu cầu trong những 
năm tới.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó Giám đốc 
Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE Việt 
Nam nhận xét về triển vọng của thị trường: 
Các khó khăn trong ngắn hạn sẽ sớm được giải 
quyết, thị trường duy trì đà tăng trưởng mạnh 
mẽ trong dài hạn với kế hoạch mở rộng của các 
nhà máy nước ngoài đang hoạt động tại Việt 
Nam.

Theo nghiên cứu mới nhất của CBRE châu 
Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được đánh giá 

là thị trường quan trọng trong ba năm tới của 
các chủ đầu tư và khách thuê công nghiệp và 
kho vận. Ngoài ra, nhu cầu sản xuất bền vững 
và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị 
(ESG) đang được các khách thuê quan tâm khi 
xây dựng nhà xưởng mới.

Theo tìm hiểu, trong quý III/2021 vừa qua, 
các địa phương công nghiệp mới nổi ven các đô 
thị lớn rất tích cực “dọn tổ đón đại bàng”. Đơn 
cử như tại Quảng Yên (Quảng Ninh), Tập đoàn 
Amata và hai tập đoàn từ Hàn Quốc, Nhật Bản 
đã đề xuất đầu tư hai KCN 1.400 ha; tại Hưng 
Yên, tỉnh này mời đầu tư 14 dự án công nghiệp 
gần 32.000 tỷ đồng; các tỉnh Bắc Giang, Lạng 
Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc cũng lần lượt duyệt/
thông qua quy hoạch các KCN mới…

THEO KHẢO SÁT KHÁCH THUÊ 
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA 
CBRE VIỆT NAM, CÁC NHÀ KHO 
TẠI KHU VỰC VỆ TINH GẦN CÁC 
ĐÔ THỊ LỚN DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC SỬ 
DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG 3 NĂM 
TỚI, DO CÁC CHI PHÍ VẬN TẢI VÀ 
CÔNG NHÂN TĂNG CAO KÈM VỚI 
TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19.

Minh Tâm

Bất động sản

BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP 
Ở ĐÔ THỊ VỆ TINH SẼ ĐƯỢC Ở ĐÔ THỊ VỆ TINH SẼ ĐƯỢC 
SĂN ĐÓN TRONG NGẮN HẠNSĂN ĐÓN TRONG NGẮN HẠN

Ảnh: CBRE Việt Nam.
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Bất động sản

KHI GIÁ MẶT BẰNG Ở TP. HCM 
ĐÃ Ở NGƯỠNG QUÁ CAO, BIÊN 
LỢI NHUẬN THẤP THÌ BẮT BUỘC 
NGƯỜI MUA PHẢI TÌM KIẾM CƠ 
HỘI ĐẦU TƯ Ở NHỮNG VÙNG ĐẤT 
MỚI. THEO CÁC CHUYÊN GIA, ĐÓ 
LÀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN CỦA THỊ 
TRƯỜNG BĐS.

Vì sao thị trường tỉnh lẻ lại sôi 
động?

Không phải ngẫu nhiên mà suốt những năm 
qua, thị trường BĐS tỉnh lân cận TP. HCM lại “lấn 
lướt” BĐS TP. HCM. Ngoài câu chuyện nguồn 
cung khan hiếm thì giá cả, biên lợi nhuận tốt 
cũng là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu tìm 
kiếm BĐS tỉnh.

Theo Colliers Việt Nam, các nhà đầu tư cá 
nhân đang có xu hướng đầu tư bất động sản 
từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, 
Long An thay vì mua bất động sản tại TP. HCM 
vì khả năng thu được vốn cao hơn.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng, Giám 
đốc Bộ phận R&D DKRA Việt Nam cũng cho 
rằng, xu hướng mua để ở hay mua để đầu tư ở 
vùng ven thực chất đã phát triển từ trước đây 
gần 10 năm. Theo trải nghiệm cá nhân của ông, 
năm 2012, một dự án ở Bình Dương cách TP. 
HCM 13km đã thu hút 60% khách mua là người 
làm việc tại TP. HCM. Họ chấp nhận mỗi ngày 
di chuyển hơn xấp xỉ một giờ đồng hồ để đi lại 
giữa hai thành phố, đổi lại là mức giá rẻ hơn và 
cơ hội bán ra trong 2-3 năm tới cũng mang lại 
lợi nhuận tốt hơn.

“Những dự án căn hộ 30-35 triệu đồng/m2 
có thể đã tuyệt chủng tại TP. HCM, nhưng nhà 
đầu tư chỉ cần đi ra khỏi địa phận thành phố 
một chút thì không thiếu những dự án có mức 
giá này, mà thậm chí có chất lượng công trình, 
tiện ích còn ngang ngửa, thậm chí tốt hơn với 
nhiều dự án cao cấp hạng B ở TP. HCM và từ 
đó khả năng thanh khoản cũng tốt hơn”, ông 
Hoàng nhận định.

Ghi nhận cho thấy, những năm gần đây bất 
động sản tại các tỉnh lẻ như Bình Dương, Đồng 
Nai hay Long An đang ngày càng săn đón bởi 
người mua ở thực và trở thành “vàng ròng” của 
giới đầu tư cũng bởi vì một nguyên tắc duy nhất 
“nước phải chảy về chỗ trũng”. Yếu tố mức giá 
hấp dẫn đã khiến các phân khúc bất động sản 
vùng ven hấp dẫn với đại đa số người mua hơn.

Theo một doanh nghiệp BĐS, khi giá mặt 
bằng ở TP. HCM quá cao, biên lợi nhuận thấp 
thì bắt buộc người mua phải tìm kiếm cơ hội 
đầu tư ở những vùng đất mới. “Với 5 tỷ, tôi mua 
một cái nhà ở TP. HCM, lợi nhuận chỉ được vài 
trăm triệu. Nhưng thay vào đó tôi có thể đầu 
tư vài nghìn m2 tại vùng ven tại Đồng Nai, Long 
An, hay mua vài căn hộ hình thành trong tương 
lai. Lợi nhuận thu về cũng có triển vọng lớn 
hơn”, vị doanh nghiệp này dẫn chứng.

Doanh nghiệp “bắt trend” thị 
trường, khu vực nào được gọi tên 
nhiều nhất?

Nắm bắt được xu hướng chung của thị 
trường, những năm qua, nhiều doanh nghiệp 
BĐS đã chọn cách tập trung tạo ra các dự án, 
sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của người 
mua. So với các khu vực khác, Bình Dương là 

địa phận giáp ranh TP. HCM - cũng là nơi bổ 
sung nguồn cung nhà ở dồi dào cho thị trường 
BĐS những năm qua được nhắc đến nhiều 
nhất. Nơi đây, phân khúc căn hộ vẫn là chủ đạo 
dẫn dắt thị trường, có giá mềm hơn so với TP. 
HCM thu hút người mua. Hiện, khá nhiều CĐT 
vẫn đang âm thầm bung hàng để đón sóng thị 
trường cuối năm.

Theo phân tích của bà Phạm Thị Phương 
Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất 
động sản Sao Việt, so với các thị trường khác, 
Dĩ An (Bình Dương) có lợi thế vừa có nền kinh 
tế sản xuất, dịch vụ phát triển, lại tiếp giáp khu 
vực năng động bật nhất của TP. HCM. Vì vậy 
nếu để lựa chọn sinh sống ở các khu vực vùng 
ven TP. HCM, chắc chắn, Dĩ An sẽ là điểm ưu 
tiên hàng đầu.

Thêm một điểm nữa là, theo bà Thảo, Dĩ An 
cũng là nơi đang có nguồn cung nhà ở thuộc 
phân khúc đáp ứng khả năng tài chính của bộ 
phận phần đông người có nhu cần an cư. Đơn 
cử như các sản phẩm căn hộ của Tập đoàn 
Bcons có mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, có thể 
nói đây là mức giá không thể tìm được tại thị 
trường TP. HCM ở thời điểm này. Trong quý 4 
này, Bcons giới thiệu ra thị trường khu căn hộ 
Bcons Sala nằm ngay khu thương mại sầm uất 
Dĩ An với giá chỉ từ 1,3 tỷ đồng.

“Thực tế, 2 năm gần đây, tại thị trường TP. 
HCM đã vắng bóng căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng. 
Do đó, những khu vực gần với TP. HCM, ngay 
khu khu trung tâm hành chính như TP. Dĩ An sẽ 
được người dân chọn để an cư”, bà Thảo nhấn 
mạnh.

Cùng khu vực, dự án Honas Residence cũng 
đang rục rịch chào thị trường BĐS Bình Dương, 
làm phong phú thêm giỏ hàng BĐS của khu vực 
này. Được biết, dự án có giá dự kiến khoảng 26 
triệu đồng/m2 (chưa VAT), được xem là mức giá 
khá hấp dẫn và cạnh tranh trong khu vực hiện 
nay.

Được biết, khu căn hộ này hướng đến đối 
tượng khách hàng trẻ, những người độc thân, 
có thu nhập khá, ổn định; hoặc vợ chồng trẻ 
mong muốn sở hữu chốn an cư vừa túi tiền. Dự 
án sở hữu vị trí với 3 mặt tiền duy nhất trong 
khu vực, kết nối Metro số 1 và kết nối trực tiếp 
Quốc lộ 1K, giáp ranh TP. Thủ Đức cũng như kết 
nối giao thông thuận lợi đi các trung tâm kinh 
tế lân cận.

Một dự án nổi bật tại TP. Dĩ An cũng sắp 
được tung ra thị trường phải kể đến Phú Đông 
Sky Garden của Phú Đông Group. Dự án có hơn 
600 căn hộ giá vừa túi tiền. Doanh nghiệp này 
vẫn kiên định với phân khúc dành cho khách 

hàng trẻ, giá bán của dự án dự kiến từ 2,2 tỷ/
căn 2 phòng ngủ, diện tích 70m2. Dự án sẽ áp 
dụng phương thức thanh toán hỗ trợ lãi vay. 
Khách hàng chỉ cần 20% vốn tự có để ký hợp 
đồng mua bán, 50% tiếp theo được chủ đầu tư 
hỗ trợ 100% lãi vay trong 24 tháng (hoặc đến 
lúc bàn giao nhà). Điều này giảm tối đa áp lực 
tài chính cho khách hàng trẻ có nguồn vốn hữu 
hạn và cả giới đầu tư muốn chia nhỏ dòng vốn.

Theo phân tích của lãnh đạo Phú Đông 
Group, tốc độ hoàn thiện về mặt hạ tầng, diện 
mạo đô thị trong nhiều năm qua đã tạo ra nhiều 
“trung tâm” mới. Bây giờ không chỉ còn là “Quận 
1” hay “chợ Bến Thành” mới gọi là trung tâm.

Khái niệm trung tâm hiện tại đang được mở 
rộng ra là khái niệm trung tâm vùng. Đơn cử 
như TP. HCM sẽ đi theo mô hình “đa cực” - tức 
có nhiều trung tâm, không chỉ còn gói gọn theo 
các Quận 1, 3 hay 5 mà còn phát triển theo định 
hướng đa vùng về 4 hướng: Đông, Tây, Nam 
và Bắc. Chẳng hạn khi tuyến metro được hình 
thành, cả một vùng rộng lớn ở phía Đông TP. 
HCM cũng được chuyển mình. Khi đó thành phố 
Thủ Đức chính là một vùng, với khu công nghệ 
cao Quận 9 sẽ là trái tim của vùng đó. Khi đó 
hàng loạt bất động sản tỉnh lẻ tại Bình Dương, 
Đồng Nai giáp ranh trong bán kính 5-10km 
cũng có thể xem là kề trung tâm.

“Rõ ràng, tôi không nhất thiết phải sống giữa 
lòng Sài Gòn thì mới hưởng thụ được nhiều tiện 
ích như trước. Mà ngay tại chính những quận 
ven đô hay các tỉnh thì giờ đây từ doanh nghiệp, 
các khu công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục đều có mặt đầy đủ thì không có lý do gì tôi 
phải mua nhà tại Quận 1 nếu công ty của tôi 
ở TP. Thủ Đức cả”, ông Ngô Quang Phúc nhận 
định.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, nhà đầu tư 
cũng cần nên cẩn trọng khi chọn mua bất động 
sản vùng ven. Thứ nhất là dòng tiền dài hạn bởi 
bất động sản tỉnh lẻ còn gắn với câu chuyện hạ 
tầng, không phải vùng nào cũng có thể “đánh 
nhanh thắng nhanh”. Mà thực chất nhà đầu tư 
phải cầm cự trong lâu dài. Thứ hai là chọn sản 
phẩm phù hợp với thị hiếu của đại đa số người 
mua. Đối với sản phẩm giáp ranh các thành phố 
lớn thì nhà khoảng 2-3 tỷ có thanh khoản rất 
tốt, trong khi đó các bất động sản có mức giá 
từ 10 tỷ trở lên thì gần như rất khó ra hàng. Có 
một điều dễ nhận thấy, ngay cả trong thời gian 
dịch bệnh hay khủng hoảng của thị trường thì 
cung - cầu bất động sản cho người mua để ở, 
cho các gia đình trẻ an cư luôn giữ được sự ổn 
định, hoặc chỉ có thể đứng im, chứ không bao 
giờ sụt giảm hay biến mất.

ĐẦU TƯ BĐS HẬU COVID-19: ĐẦU TƯ BĐS HẬU COVID-19: 
CHỌN THÀNH PHỐ HAY TỈNH LẺ?CHỌN THÀNH PHỐ HAY TỈNH LẺ?

Phương Nga
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Ghi nhận cho thấy, nhiều dự án căn 
hộ tại TP.HCM đang rục rịch bàn 
giao nhà cho khách. Trong đó, có 
một số dự án đáng nhẽ bàn giao 

từ đầu quý 3/2021 nhưng do tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp nên các CĐT lùi 
thời gian bàn giao nhà cho khách.

Chẳng hạn như, dự án KĐT Akari City toạ 
lạc tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Q.Bình Tân, 
TP.HCM của Nam Long Group có quy mô 8,5ha 
dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ từ ngày 
6/11. Được biết, căn hộ tại dự này đang chào 
giá thứ cấp khoảng 37-38 triệu đồng/m2. Nếu 
so với thời điểm mở bán năm 2019, mức giá 
này đã tăng khoảng 15-20%. Đáng nhẽ dự án 
đã được bàn giao trước đó, nhưng do tình hình 
dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP.HCM nên 
CĐT này lùi thời gian bàn giao sang đầu tháng 
11/2021- rất phù hợp để những cư dân ở thực 
nhận nhà mới đón Tết Nguyên đán, cũng như 
NĐT tìm cơ hội chốt lời vào cuối năm.

Được biết, ngoài dự án căn hộ ở TP.HCM thì 
đơn vị này cũng đang bàn giao phân khu Aquaria 

2 tại KĐT 
W a t e r p o i n t 
355ha (Bến Lức, 
Long An).

Tương tự, Tập 
đoàn Vạn Phúc 
ngoài việc triển 
khai kế hoạch bán 
hàng cuối năm với 
các dòng sản phẩm nhà 
phố, biệt thự sinh thái ven 
hồ, ven sông và căn hộ thì đơn 
vị này cũng sẽ bàn giao gần 200 sản 
phẩm thuộc phân khu Royal VanPhuc và cụm 
biệt thự ven sông VanPhuc Mansi vào cuối năm 
nay.

Hay, dự án căn hộ Q.7 Sài Gòn Riverside của 
Hưng Thịnh cũng sẽ bàn giao vào quý 4/2021. 
Đây là dự án căn hộ quy mô 7,5ha tại đường 
Đào Trí, Q.7. Hiện mức giá trên thị trường thứ 
cấp dao động trên dưới 2.5 tỉ đồng/căn, căn 2 
phòng ngủ.

Trước đó, vào quý 2/2021 và quý 3/2021 một 

số dự án căn hộ như Asiana Capella, Căn hộ Eco 
Green Sài Gòn, dự án Citi Esto, Midtown Phú 
Mỹ Hưng, Dự án Q.7 Boulevrad… cũng rục rịch 
bàn giao, chào đón những cư dân mới đầu tiên 
sinh sống tại dự án.

Không chỉ tại TP.HCM, các tỉnh lân cận như 
Bình Dương, Đồng Nai, Long An, một số dự án 
căn hộ cũng đang bước vào giai đoạn bàn giao, 
góp phần vào nguồn cung thị trường cuối năm.

Theo các chuyên gia, nếu so với các dự án 
hình thành trong tương lai thì dự án căn hộ sắp 
hoặc đã bàn giao vẫn có sức hút riêng với người 
mua ở thực. Ghi nhận cho thấy, ngay cả trong 
bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt 
động chuyển nhượng căn hộ hoàn thiện vẫn 
diễn ra khá tốt, đa số đối tượng mua ở các dự 
án mức giá dưới 40 triệu đồng/m2 đều thuộc 
nhóm có nhu cầu ở thực.

Ghi nhận cho thấy, giá thuê các dự án căn 
hộ hoàn thiện tại TP.HCM hay Bình Dương đối 
với căn hộ 2 phòng ngủ hiện có giá thuê trung 
bình khoảng 7-11 triệu đồng/tháng (tuỳ căn, 
nội thất).

Và thực tế cho thấy, không phải dự án đã 
hoàn thiện nào mặt bằng giá cũng cao hơn so 
với dự án hình thành trong tương lai. Khảo sát 
cho thấy, một số dự án tại Q.8, Q.6, hay Q.Bình 
Tân… giá trên thị trường thứ cấp vẫn có dự án 
dao động từ 35-40 triệu đồng/m2, thấp hơn 
cả một số dự án hình thành trong tương lai tại 
TP.HCM cũng như tại Bình Dương. Theo đó, với 
các dự án căn hộ được vào ở ngay, việc tiếp cận 
của khách ở thực sẽ dễ hơn.

Theo đại diện Colliers Việt Nam, hiện nay, 
mức giá của căn hộ tầm trung được điều tiết 
ổn định bởi thị trường nên người có nhu cầu ở 
thực vẫn có thể tiếp cận được và tìm được ngôi 

nhà ưng ý. Các sản phẩm mới được 
tung ra thị trường có nhiều 

ưu đãi, bao gồm cả về tài 
chính. Chủ dự án cũng 

liên kết với nhiều 
ngân hàng và đưa 

ra nhiều phương 
thức thanh toán 
linh hoạt. Lãi 
suất cho vay 
để mua nhà 
đang ở mức 
rất tốt và có 
xu hướng 
giảm thêm, 
sẽ giúp 
người có nhu 

cầu ở thực đủ 
khả năng mua 

nhà trong thời 
điểm này.

Theo đơn vị 
này, nhu cầu thực về 

nhà ở của người dân 
TP.HCM hiện vẫn rất cao. 

Dân số cơ học của thành phố 
khoảng 12- 13 triệu người, không ít 

gia đình trẻ và các bạn trẻ đã đi làm nhiều năm 
vẫn chưa thể mua được căn hộ. Nguồn cung 
căn hộ hiện vẫn khá thiếu và mới chỉ đáp ứng 
được khoảng 15% nhu cầu. Trong khi đó, giá 
nhà đất tại TP.HCM trong những năm vừa qua 
liên tục tăng khiến cho việc tìm ra dự án vừa túi 
tiền với không ít người trở nên khó khăn hơn. 
Vì thế, các dự án căn hộ bàn giao giá đang ở 
ngưỡng vừa tầm nằm tại các khu vực ven TP 
vẫn được người mua thực săn đón.

Bất động sản

BÊN CẠNH CÁC DỰ ÁN MỚI TÁI KHỞI ĐỘNG SAU DỊCH, THÌ THỊ 
TRƯỜNG BĐS TP.HCM CŨNG ĐANG CHỨNG KIẾN HOẠT ĐỘNG BÀN GIAO 
CĂN HỘ SAU THỜI GIAN GIÃN CÁCH. NHỮNG CĂN NHÀ MỚI SẼ ĐÓN CƯ 
DÂN VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN. ĐÂY CŨNG LÀ THỜI ĐIỂM NHÀ ĐẦU TƯ 
THỨ CẤP “CANH” CHỐT LỜI CĂN HỘ.

Hạ Vy

HÀNG LOẠT DỰ ÁN RỤC RỊCH 
BÀN GIAO CĂN HỘ HOÀN THIỆN 
DỊP CUỐI NĂM

Hiện căn hộ hoàn thiện tại TP.HCM có giá dưới 40 triệu đồng/m2 
được xem là hàng hiếm
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Ngoài ra, lệnh cấm áp thuế mới kéo 
dài 2 năm với các công ty công 
nghệ như Google và Amazon cũng 
được đồng tình, trong khi chính 

quyền Tổng thống Joe Biden nỗ lực phê chuẩn 
thoả thuận này tại Mỹ.

Thoả thuận trên là cuộc cải cách thuế doanh 
nghiệp lớn nhất trong hơn 1 năm do OECD 
thông qua, sẽ bao gồm mức thuế doanh nghiệp 
tối thiểu trên toàn cầu là 15%. Hơn nữa, các 
công ty đa quốc gia sẽ phải kê khai lợi nhuận 
và chi trả mức thuế cao hơn ở các quốc gia họ 
đang hoạt động.

Theo nguồn tin thân cận, số lượng các quốc 
gia chuẩn bị đăng ký vẫn dao động vào ngày 
8/10. Ấn Độ đồng ý kí kết vào thời điểm cuối 
cùng, trong khi Trung Quốc và Brazil không 
hoàn toàn đồng tình. Chỉ có Sri Lanka, Pakistan, 
Nigeria và Kenya không tham gia.

Những khó khăn của việc thực hiện thoả 
thuận trở nên rõ ràng khi Bộ trưởng Tài chính 
Mỹ - Janet Yellen, thúc giục Quốc hội nước này 
“nhanh chóng” ban hành đề xuất quy trình hoà 
giải. Theo đó cho phép các dự luật được Thượng 
viện thông qua với đa số phiếu. Bà cho biết thoả 
thuận này là “thành tựu chưa từng có trong một 
thế hệ về ngoại giao kinh tế”.

Mỹ và các quốc gia như Ấn Độ vẫn gặp rủi ro 
khi đã áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với các công 
ty công nghệ ở Thung lũng Silicon. Nếu Quốc 
hội không thông qua thoả thuận, những quốc 
gia này có thể tiếp tục áp mức thuế trên và đẩy 
tranh chấp thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, theo đó Mỹ cũng có thể phê 
chuẩn thoả thuận “không áp dụng thuế dịch vụ 
kỹ thuật số mới ban hành hoặc các biện pháp 
tương tự có liên quan đối với bất kỳ công ty nào 
kể từ ngày 8/10/2021” trong 2 năm.

Thoả thuận này được coi là một bước tiến 
OECD, khi từ lâu tổ chức này đã nỗ lực tìm cách 
hạn chế việc các doanh nghiệp “né” thuế trong 
nhiều năm đàm phán. Mathias Cormann - Tổng 
Thư ký OECD, cho biết thoả thuận này sẽ giúp 
hệ thống thuế doanh nghiệp quốc tế công bằng 
và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận về những 
khó khăn trong việc đưa thoả thuận này trở 
thành luật. Cormann kêu gọi các nước “nhanh 
chóng thông qua và thực hiện sát sao để đảm 
bảo hiệu quả của cuộc cải cách lớn này”.

Thoả thuận mới được 136 quốc gia đồng 

tình đã hoàn thiện các chi tiết về việc phân bổ 
lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất 
thế giới, để họ phải trả mức thuế cao hơn ở các 
khu vực đang kinh doanh. Các công ty có doanh 
thu cao hơn 20 tỷ euro sẽ phải nộp mức chênh 
lệch 25% đối với khoản thuế cao hơn mức tối 
thiểu 10%, tuỳ thuộc vào doanh thu ở quốc gia 
họ đang hoạt động.

Các quốc gia đang phát triển đã phàn nàn 
về việc thiếu doanh thu từ thuế sau thoả thuận 
này. Họ chỉ ra rằng, thoả thuận này không hiệu 
quả khi loại bỏ thuế kỹ thuật số, ví dụ đối với 
Nigeria và Kenya. Các lĩnh vực khác của thoả 
thuận bao gồm những nhượng bộ cho phép tất 
cả các nước G20 và EU đăng ký mức thuế doanh 
nghiệp tối thiểu là 15%. 

Trong tương lai, việc đánh thuế sẽ được 
thực hiện nhiều hơn tại địa điểm sản xuất, 
kinh doanh và tạo ra doanh thu của các doanh 
nghiệp. Ví dụ, các công ty như Apple hay Google 
sẽ phải trả nhiều thuế hơn ở châu Âu, trong khi 
mức thuế đối với các tập đoàn của Đức như 
Volkswagen sẽ cao hơn ở các quốc gia như 
Trung Quốc.

NHẤT TRÍ THAM GIA THOẢ THUẬN 
CẢI CÁCH THUẾ DOANH NGHIỆP 
LỚN NHẤT TRONG 1 THẾ KỶ

Chi Lan

136 QUỐC GIA
THEO FINANCIAL TIMES, 136 

QUỐC GIA ĐÃ KÝ KẾT MỘT THOẢ 
THUẬN VỀ CẢI CÁCH THUẾ DOANH 
NGHIỆP, NHẰM LOẠI BỎ CÁC THIÊN 
ĐƯỜNG THUẾ, ĐỒNG THỜI TĂNG 
DOANH THU NGÂN SÁCH THÊM 
150 TỶ USD TỪ CÁC CÔNG TY ĐA 
QUỐC GIA.
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bố mẹ đến tận khi lập gia đình cũng khiến các 
bạn trẻ thành thị thiếu kỹ năng quản lý tài chính 
cá nhân.

Với Duy, do cứ ngần ngại việc không chứng 
minh được có mức thu nhập ổn định nên Duy 
bỏ lỡ cơ hội sử dụng nguồn tín dụng từ ngân 
hàng để hỗ trợ kịp thời cho những chuyến đi 
trải nghiệm của mình. Còn trường hợp của Thu, 
việc ám ảnh vay mua nhà thì phải trả nợ trong 
suốt thời gian dài, có thể lên tới 15-20 năm đã 
khiến cô gái 28 tuổi nghĩ rằng chỉ nên sử dụng 
bằng nguồn vốn cá nhân, từ đó tự đặt mình vào 
lối sống cực đoan, không dám tiêu dùng vì mục 
tiêu đặt ra quá áp lực. 

Để giải quyết triệt để vấn đề này, thời gian 
qua nhiều nhà băng đã đưa ra các giải pháp hữu 
hiệu. Nổi bật nhất trong số đó là VPBank khi ra 
mắt thương hiệu tài chính mới dành riêng cho 
những người Việt trẻ mang tên VPBank Prime. 
VPBank Prime cung cấp gói sản phẩm tài chính, 
kèm theo đó là hàng loạt các ưu đãi thiết thực, 
nhưng quan trọng nhất là tư vấn cho khách 
hàng cách tiếp cận với phương pháp quản lý 
chi tiêu hiện đại, hiệu quả. Gói sản phẩm này 
không chỉ giúp khách hàng hoạch định tài 
chính tốt hơn mà thông qua đó còn giúp khách 
hàng nâng cao được chất lượng cuộc sống cho 
bản thân, đó mới là điều giá trị nhất dành cho 
Millennials. 

Từ lúc được bạn bè giới thiệu, Duy vô cùng 
bất ngờ với những gì mà Prime mang lại. “Trước 
tôi rất ngại liên hệ ngân hàng bởi thủ tục rườm 
rà, phức tạp, nhưng thực sự Prime đã khiến tôi 
phải thay đổi suy nghĩ. Nhờ các bạn tư vấn viên 
thao tác nhanh gọn, tận tình nên tôi đã đăng ký 
thành công thẻ tín dụng với ưu đãi miễn lãi đến 
45 ngày, thậm chí có thể tạm ứng tiền từ thẻ. 
Nhờ đó tôi giảm tải áp lực tài chính rất nhiều 
khi bị rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” sau 
các chuyến đi”, chàng trai Sài thành vui vẻ nói. 

Còn Thu, hình thức tiết kiệm nhân đôi của 
Prime để sinh lời tốt hơn số tiền dành dụm là 
lựa chọn của cô. Khi đã tự tích được một khoản 
vốn nhất định, Thu có thể nghĩ tới vay trả góp 
phần còn lại từ ngân hàng. Việc này không 
những giúp cô vừa hoàn thành kế hoạch mua 
nhà sớm hơn dự định, bớt đi cảm giác áp lực 
phải trả nợ suốt thời gian dài mà vẫn giữ được 
cho mình một khoản phòng thân và tận hưởng 
tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

Ngoài các sản phẩm dịch vụ đột phá, khách 
hàng còn nhận được rất nhiều lợi ích hấp dẫn 
khác. Các bạn trẻ muốn khám phá VPBank 
Prime có thể truy cập ngay website của VPBank 
hoặc liên hệ tổng đài 1900 545415 để được 
hướng dẫn đăng ký và tư vấn chu đáo. 

Thanh xuân như một tách trà…
“Bạn bè quanh mình hầu hết đều đi theo 

mô-tuýp chung là ra trường, đi làm, lập gia 
đình, sinh con, làm lụng tích cóp để mua nhà, 
mua xe. Ban đầu mình cũng vạch mục tiêu y 
như thế. Nhưng khi thấy bạn bè năm này qua 
năm khác vùi mặt đi làm, từ bỏ dần mọi thú vui 
thì mình chợt nhận ra tuổi thanh xuân tươi đẹp 
đang biến mất. Mình không muốn sống như 
vậy nên quyết định chọn lối đi riêng”.

Đó là chia sẻ của Trần Ngọc Duy (33 tuổi) - 
một chàng trai đang làm trong lĩnh vực Thiết kế 
sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Với bằng cử nhân 
thiết kế của Đại học RMIT (Úc), Duy dễ dàng có 
được vị trí công việc và mức lương khá cao so 
với mặt bằng chung. Giữa năm 2019, Duy nộp 
đơn xin nghỉ công ty để trở thành người làm 
việc tự do (freelancer). 

Cuộc sống của một freelancer của Duy đã sôi 
động hơn rất nhiều. Mỗi năm, duy chỉ dành vài 
tháng kiếm tiền, những tháng còn lại là chuỗi 
ngày dài du lịch khắp các vùng miền, chuyến dài 
thì tới cả tháng, chuyến ngắn cũng vài tuần. Thế 
nhưng, rất nhanh sau đó, Duy nhận thấy vấn 
đề lớn nhất của lối sống này là tài chính luôn bị 
thâm hụt, không bao giờ khớp được như tính 
toán ban đầu, có những lúc lâm vào tình trạng 
“bần cùng” khiến Duy cảm giác mình lựa chọn 
sai đường.

Cũng là một người trẻ tuổi năng động, cởi 
mở nhưng Minh Thu (28 tuổi, tại Hà Nội) lại có 
một sự lựa chọn an toàn, chắc chắn hơn. Mục 
tiêu của Thu là trong vòng 10 năm từ khi ra 
trường sẽ tích lũy đủ tài chính để mua cho mình 
một căn hộ chung cư riêng. Vì thế, cô thắt chặt 
chi tiêu đến mức tối đa và luôn tranh thủ mọi cơ 
hội để gia tăng thu nhập. 

“Mình nghĩ tuổi trẻ đang là giai đoạn sung 
sức nhất nên mình muốn tận dụng để vun vén 
cho tương lai. Nhưng quả thực lựa chọn này 

cũng khiến mình phải từ bỏ những cuộc giao 
lưu, du lịch với bạn bè, đồng nghiệp, khiến các 
mối quan hệ dần trở nên xa cách, chưa kể nhu 
cầu mua sắm cho cá nhân cũng phải tiết kiệm 
hết mức, đôi lúc cũng khiến mình rất tủi thân 
với bạn bè. Mục tiêu 10 năm đã gần kề mà xem 
ra quỹ cá nhân của mình vẫn còn thiếu một 
khoản kha khá nữa mới mua được một căn hộ 
tầm trung tại Hà Nội”, Thu tâm sự.

…Chi tiêu khéo léo mới là thanh 
xuân

Câu chuyện của Ngọc Duy và Minh Thu chỉ 
là 2 trong số rất nhiều những lựa chọn lối sống 
của giới trẻ hiện nay. Điểm chung của thế hệ 
Millennials là rất năng động và không ngại khó 
ngại khổ, vì thế thu nhập cũng khá tốt so với độ 
tuổi tương đương ở các thế hệ trước. 

Tuy nhiên, thế hệ này cũng có một điểm 
chung khác, đó là khả năng hoạch định tài chính 
không phải là thế mạnh của họ, do đó họ rất 
dễ gặp các vấn đề như hai bạn trẻ kể trên. Bên 
cạnh đó, chính lối sống và tập quán ở chung với 

Ngọc Mỹ

THẾ HỆ MILLENNIALS LÀ NHỮNG NGƯỜI ƯA THÍCH TRẢI NGHIỆM 
VÀ KHÁT KHAO KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN. HỌ ĐÃ MANG ĐẾN THẾ GIỚI 
NÀY NHIỀU MÀU SẮC TƯƠI MỚI VÀ LỐI SỐNG VÔ CÙNG THÚ VỊ. NHƯNG 
KHÔNG PHẢI TẤT CẢ NGƯỜI TRẺ ĐỀU BIẾT CÁCH THỰC SỰ TẬN HƯỞNG 
CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CHO HÔM NAY MÀ CÒN MAI SAU. 

BÍ KÍP NÀO ĐỂ CÓ MỘT THANH XUÂN 
ĐẦY MÀU SẮC VÀ TRẢI NGHIỆM?

Tiêu tiền cho những chuyến đi trải nghiệm đang được nhiều bạn trẻ chọn lựa.
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Doanh nghiệp

THEO BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI, QUY 
TRÌNH NHẬP KHẨU VẮC XIN RẤT PHỨC TẠP VÀ CHỈ CÓ VNVC THỰC 
HIỆN ĐƯỢC. TRONG KHI ĐÓ, VỚI THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 HẦU HẾT 
NGUỒN CUNG ĐỀU ĐƯỢC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ.

Tổng quan ngành dược 8 tháng 
2021

Công ty chứng khoán SSI vừa có báo cáo cập 
nhật ngành dược. Theo SSI, đợt bùng phát dịch 
lần thứ 4 ở Việt Nam đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
các công ty dược phẩm, do tình trạng giãn cách 
xã hội kéo dài trên toàn quốc.

Lũy kế 8 tháng 2021, SSI ước tính tổng doanh 
thu dược phẩm tại Việt Nam đã giảm 11% so với 
cùng kỳ, trong đó doanh thu từ các cửa hàng 
thuốc bán lẻ giảm 3% so với cùng kỳ và doanh 
thu tại bệnh viện giảm 16% so với cùng kỳ dựa 
trên ước tính từ các công ty dược niêm yết và 
dữ liệu đấu thầu thuốc từ Cục Quản lý Dược 
Việt Nam.

Các biện pháp giãn cách thắt chặt, đặc biệt 
là các tỉnh phía Nam, đã gây ra sự gián đoạn 
trong hoạt động cung ứng và phân phối thuốc. 
Các công ty dược phẩm ở miền Nam như 
Imexpharm, Dược Hậu Giang và OPC đã phải 
cắt giảm sản lượng từ 20 - 30% trong tháng 7 và 
tháng 8 để thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội 
“ba tại chỗ” của Chính phủ. Ngoài ra, nhiều bệnh 
viện ở miền Nam đã được chuyển đổi thành 
trung tâm điều trị COVID-19, khiến doanh thu 
dược phẩm giảm đáng kể, do kênh bệnh viện 
chiếm hơn 60% nhu cầu của ngành.

SSI nhận định,  rất ít doanh nghiệp trong 
nước được hưởng lợi từ hoạt động nhập khẩu 
vắc xin hoặc thuốc điều trị COVID.

Mặc dù nhiều công ty dược Việt Nam đã 
thông báo được Chính phủ cho phép nhập 
khẩu vắc xin, nhưng đến nay chỉ có VNVC thực 
hiện được do quy trình nhập khẩu rất phức 
tạp trong khi nguồn cung vắc xin khan hiếm. 
Đối với việc sản xuất và nhập khẩu thuốc điều 
trị COVID, hầu hết nguồn cung đều được kiểm 
soát chặt chẽ bởi các công ty nhà nước, trừ 

trường hợp của Stellapharm (công ty có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài do Stada sở hữu) 
được chọn là công ty tư nhân đầu tiên sản xuất 
Molnupiravir (thuốc điều trị COVID chính) với 
quy mô lớn trong nước.

Một số ít công ty trong nước khác như 
Traphaco hoặc Phytopharma thì được hưởng 
lợi gián tiếp thông qua việc cung cấp các thực 
phẩm chức năng và các sản phẩm Đông dược, 
có tác dụng làm dịu đi các triệu chứng COVID 
như Xuyên tâm liên (giảm ho, giảm đờm), 
vitamin, nước muối sát khuẩn…

Triển vọng ngành cuối năm 2021 
và 2022

Theo SSI, giá hoạt chất đầu vào dược phẩm 
toàn cầu (API) đã hạ nhiệt nhanh chóng do Ấn 
Độ đã nối lại sản xuất và chuẩn bị tăng thêm 
công suất.

Sau khi tăng liên tục trong nửa đầu năm 
2021, giá trung bình của hầu hết các API đã đạt 
đỉnh vào tháng 6 và đi ngang kể từ thời điểm đó, 
đặc biệt khi Ấn Độ, nhà cung cấp API quan trọng 
cho Việt Nam, hoạt động sản xuất trở lại vào 
tháng 5 và bắt đầu hạ giá API xuất khẩu. Sau khi 
Ấn Độ hạ giá, Trung Quốc cũng bắt đầu giảm 
giá API từ tháng 8 và SSI nhận định rằng giá API 
nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục giảm trong vài 
tháng cuối năm 2021.

Về triển vọng nguồn cung API, Ấn Độ hiện 
đang đẩy mạnh năng lực sản xuất, vì chính phủ 
Ấn Độ đã thực hiện ưu đãi tiền mặt trị giá 200 
triệu USD cho các nhà máy API sản xuất kháng 
sinh, thuốc chống HIV, vitamin và 51 thành phần 
dược phẩm quan trọng khác trong một động 
thái đầy tham vọng nhằm vượt qua sự thống trị 
của Trung Quốc trên thị trường API toàn cầu. 
Do đó, SSI kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà cung 
cấp tiếp cận thị trường dược phẩm Việt Nam 

từ nửa cuối năm 2021 và giá nguyên liệu đầu 
vào của các công ty trong nước sẽ sớm giảm 
từ mức cao và tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện từ 
năm 2022.

Quy trình phê duyệt thuốc đang 
diễn ra nhanh hơn nhiều

Sau thời gian trì hoãn đáng kể trong năm 
2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do một số vướng 
mắc về quy định của Cục Quản lý Dược Việt 
Nam, quy trình phê duyệt thuốc đang diễn ra 
nhanh hơn kể từ nửa cuối năm 2021. Số lượng 
phê duyệt thuốc đã tăng lên từ 171 trường 
hợp trong 8 tháng 2020 xuống còn 335 trường 
hợp trong 8 tháng 2021, và thời gian phê duyệt 
trung bình đối với một số loại thuốc đã giảm từ 
22 tháng xuống 18 tháng.

SSI cho rằng, đây là một dấu hiệu đáng 
mừng, vì nhiều công ty dược phẩm trong nước 
đang cần triển khai các sản phẩm mới để đối 
phó với tốc độ R&D ngày càng tăng trong ngành, 
đặc biệt là đối với các công ty gần đây đã chọn 
không xây dựng các nhà máy sản xuất mới như 
IMP, DBD, PME, và DHG, vì các công ty này đang 
chờ giấy phép thuốc mới để mở rộng sản xuất. 
SSI tin rằng điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng 
doanh thu tốt hơn và có thể sẽ cạnh tranh hơn 
trong ngành từ năm 2022.

Nhu cầu rất thấp trong năm 2021 
sẽ là động lực cho tăng trưởng bất 
ngờ trong năm 2022

Năm 2021, Việt Nam đã trải qua 2 đợt bùng 
phát dịch bệnh nghiêm trọng với các đợt giãn 
cách liên tiếp kéo dài gần 4-6 tháng ở một số 
tỉnh, SSI ước tính có thể khiến doanh thu dược 
phẩm giảm mạnh. Trong năm 2022, với khả 
năng cao mở cửa trở lại một phần hoặc toàn bộ, 
cùng với tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng trong 
toàn dân Việt Nam, các công ty dược phẩm sẽ 
đạt được kết quả lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ 
và có thể đạt mức trước dịch COVID.

SSI Research: 
RẤT ÍT DOANH NGHIỆP DƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ HOẠT ĐỘNG 
NHẬP KHẨU VẮC XIN HOẶC THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19

Hà My
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Sáng - Tối thương trường

Qua công tác đánh giá của năm 
2019, công tác phòng chống tham 
nhũng (PCTN) đã có bước tiến 
mạnh mẽ với nhiều chủ trương, 

giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, do đó tham 
nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và 
có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan 
trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội. “Cụ thể là Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư đã ban hành gần 30 văn bản về xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTN. Quốc 
hội đã thông qua 18 luật, 20 nghị quyết; Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 100 
nghị định, 119 nghị quyết, 37 quyết định, 33 chỉ 
thị về phòng chống tham nhũng. Có thể khẳng 
định rằng công tác phòng chống tham nhũng 
ở nước ta đã có những kết quả đáng ghi nhận, 
theo chỉ đạo của Ban Bí thư về công cuộc phòng 
chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không 
có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu 
sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ 
chức nào; làm từng bước, rõ đến đâu xử lý đến 
đó; nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; 
nhân văn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; lấy 
phòng ngừa là chính, cơ bản, phát hiện, xử lý là 
quan trọng, cấp bách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác 

PCTN ở Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như: 
công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN hiệu 
quả chưa cao, hiện tượng tiêu cực đâu đó vẫn 
còn tồn tại; một số cơ chế, chính sách còn thiếu 
chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn; thực thi 
pháp luật có lúc, có nơi chưa nghiêm. Công tác 
tổ chức, cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập còn 
nhiều hạn chế, vướng mắc; vấn đề phát hiện, xử 
lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tự 
phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ... của 
công ty vào mục đích cá nhân, chiếm đoạt tài 
sản của tập thể cổ đông. 

Cụ thể, bà Nguyễn Kim Liên trú tại số 48, An 
Đà Nội, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 
TP Hải Phòng là cổ đông, đồng thời là kế toán 
thanh toán của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 
Điện lực (POTRACO), có trụ sở tại 112, Ngô 
Quyền, TP Hải Phòng. 

Năm 2017, bà có phát hiện và có đơn gửi đến 
cơ quan Công an tố giác một số ông, bà: Giám 
đốc Nguyễn Tài Hiếu, Phó Giám đốc Nguyễn 
Duy Đông và Phó Giám đốc tài chính Đỗ Thị Lan 
tự ý dùng tiền cùa công ty mua xe ô tô đứng 
tên cá nhân mà không thông báo cho Hội đồng 
quản trị, không hạch toán trên hệ thống sổ sách 
kế toán công ty. Việc này đã được bà Đỗ Thị Lan, 
Phó Giám đốc Tài chính, thành viên Hội đồng 

quản trị công ty xác nhận tại tường trình gửi 
Ban lãnh đạo công ty ngày 18/11/2019 (có đăng 
kèm theo bài viết). Bà Lan đã thừa nhận: “Với 
trách nhiệm phụ trách tài chính, kiểm soát tiền 
cho công ty, tôi đã hoàn toàn không làm đúng 
trách nhiệm của mình” và tại bản tường trình 
nói trên, bà Lan “xin chịu trách nhiệm trước 
ban lãnh đạo công ty”, đồng thời xin được “tự 
nguyện bị trừ lương (mức khấu trừ mỗi tháng 
theo quy định)” cho đến hết tháng 4/2022.

Ngoài ra, bà Liên còn phản ánh việc ban lãnh 
đạo công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
thực hiện các hành vi gửi giá, xuất khống hóa 
đơn giá trị gia tăng cho một số dự án, công 
trình. Ngoài ra, bà Liên còn tố cáo bà Đỗ Thị Lan, 
Phó giám đốc Tài chính công ty đã mang tiền cơ 
quan đi gửi tại ngân hàng Sài Gòn Công thương 
chi nhánh Hải Phòng và một số ngân hàng khác 
như NH Thương mại Cổ phần Công thương 
chi nhánh Hồng Bàng; Ngân hàng ACB; Ngân 
hàng Ngoại Thương; Ngân hàng EXIMBANK với 
tư cách cá nhân, từ tháng 9/2012 đến tháng 
7/2016, với số tiền là 5,5 tỷ đồng. 

Công an thành phố Hải Phòng đã thụ lý đơn 
tố cáo của bà Liên và yêu cầu Công ty Cổ phần 
Vận tải và Dịch vụ Điện lực (POTRACO) tiến 
hành kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định 
của Luật Kiểm toán độc lập; trưng cầu Phòng 
Kĩ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng 
trích xuất dữ liệu tài chính kế toán trong máy 
tính xách tay của bà Đỗ Thị Lan - nguyên Kế 
toán trưởng công ty trong giai đoạn 2015- 2019. 

Tuy nhiên, ngày 21/5/2021, Cơ quan Cảnh 
sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ra Quyết 
đinh số 21/QĐ-PC03 (Đ6) tạm đình chỉ việc giải 
quyết việc này với lý do quá thời hạn giải quyết 
đơn tố giác tội phạm mà phía POTRACO chưa có 
kết quả phối hợp điều tra. Cơ quan này cũng có 
Văn bản số 254/TB-PC03 (Đ6) ngày 14/10/2021 
thông báo cho bà Nguyễn Kim Liên biết tiến 
trình điều tra nói trên và “khất” khi nào có căn 
cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin tố giác của bà. 

Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị kính chuyển 
đơn phản ánh của bà Liên đến Viện Kiểm sát 
nhân dân TP Hải Phòng và các cơ quan chức 
năng tiếp tục đôn đốc điều tra, làm rõ vụ việc, 
xét xử nghiêm minh tội phạm (nếu có).

Hải Phòng: 
CẦN LÀM RÕ HÀNH VI 
THAM NHŨNG TẠI POTRACO

THAM NHŨNG VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LUÔN 
NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ 
GIỚI CŨNG NHƯ Ở VIỆT NAM. THAM NHŨNG ĐƯỢC NHẬN DIỆN LÀ MỘT 
QUỐC NẠN, MỘT TRONG BỐN NGUY CƠ LÀM SUY GIẢM NIỀM TIN CỦA 
NHÂN DÂN VÀO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CHO NÊN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
THAM NHŨNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ CUỘC ĐẤU TRANH LÂU DÀI, KHÓ 
KHĂN VÀ PHỨC TẠP.

Hà Loan
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Xã hội

Ở huyện Ba Bể, các nhà thầu thi công 
muốn sử dụng bê tông thương 
phẩm thì phải ký hợp đồng với 
một đơn vị cung cấp ở TP. Bắc Kạn, 

cách huyện khoảng 80km, ảnh hưởng rất lớn 
đến tiến độ thi công. Cũng chính vì nguyên nhân 
vận chuyển bê tông thương phẩm khoảng cách 
quá xa, mất nhiều thời gian, nhiều nhà thầu 
thi công đã phải báo cáo chủ đầu tư thay đổi 
phương án thi công từ sử dụng bê tông thương 
phẩm sang sử dụng bê tông trộn tại chỗ.

Trước thực trạng khan hiếm bê tông thương 
phẩm trên địa bàn huyện Ba Bể và các huyện 
lân cận, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng bê 
tông thương phẩm cho các nhà thầu đang thi 
công các dự án trên địa bàn và của nhân dân 
khi xây dựng các công trình riêng lẻ, mới đây 
Công ty CP Bê tông Bút Sơn HP - Chi nhánh 
Bắc Kạn đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Kạn 
xin chủ trương chấp thuận cho Công ty được 
xây dựng trạm trộn bê tông có thời hạn tại xã 
Thượng Giáo (huyện Ba Bể).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công 
ty CP Bê tông Bút Sơn HP cho biết: “Thời gian 
qua, chúng tôi đã cung cấp bê tông thương 

phẩm cho một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn, như dự án Cải tạo nâng cấp QL 3B 
đoạn qua huyện Na Rì, hay Công trình đập dâng 
nước thuộc dự án Kè sông Cầu đoạn qua TP. 
Bắc Kạn... Để đảm bảo tiến độ thi công các dự 
án này, mỗi ngày chúng tôi phải tập trung nhân 
lực, phương tiện máy móc cung cấp từ 450-
500m2 bê tông thương phẩm, được chủ đầu 
tư đánh giá rất cao về năng lực cũng như chất 
lượng sản phẩm.

Theo ông Tuấn, do tác động tiêu cực của đại 
dịch COVID-19 khiến Công ty CP Bê tông Bút 
Sơn HP gặp nhiều khó khăn. Song công ty vẫn 
quyết tâm xin chủ trương xây dựng trạm trộn 
bê tông thương phẩm tại huyện Ba Bể để đáp 
ứng nhu cầu tại địa phương. Với tinh thần trách 
nhiệm của doanh nghiệp, công ty cam kết sẽ 
thực hiện đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc 
Kạn và các cơ quan chức năng, mong muốn 
sớm đưa sản phẩm bê tông thương phẩm Bút 
Sơn HP đến với khách hàng.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Huyện Ba Bể có 
nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như 
cát, sỏi, đá xây dựng phù hợp cho việc xây dựng 
trạm trộn bê tông thương phẩm. Việc xây dựng 

trạm trộn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho lao động địa 
phương, đồng thời rút ngắn thời gian thi công 
các công trình xây dựng trên địa bàn huyện khi 
sử dụng bê tông thương phẩm Bút Sơn HP” .

Trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Bê tông 
Bút Sơn HP, ngày 8/10/2021, ông Đinh Quang 
Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký 
Văn bản số 6792/UBND-GTCNXD chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn xem xét giải quyết kiến nghị 
của Công ty CP Bê tông Bút Sơn HP. Nội dung 
văn bản nêu rõ: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng 
dẫn việc thực hiện lắp đặt các trạm trộn sản 
xuất bê tông thương phẩm có thời hạn để phục 
vụ các công trình dự án, nhất là các công trình, 
dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo 
tính thống nhất, đúng qui định. Thời gian thực 
hiện xong trong tháng 10/2021”.

Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở KH&ĐT 
tỉnh Bắc Kạn, cho biết: “Bắc Kạn luôn tạo điều 
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn 
về việc hướng dẫn Công ty CP Bê tông Bút Sơn 
HP làm các thủ tục xin cấp phép trạm trộn bê 
tông thương phẩm, chúng tôi đã giao các phòng 
chuyên môn tham mưu theo đúng quy định”.

Đồng quan điểm với ông Trần Công Hòa, bà 
Hoàng Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
tỉnh Bắc Kạn, cho rằng: “Việc xây dựng trạm 
trộn bê tông thương phẩm tại huyện Ba Bể để 
phục vụ các dự án, các công trình trọng điểm 
là cần thiết. Sở đang chỉ đạo các phòng chức 
năng nghiên cứu hướng hướng dẫn Công ty CP 
Bê tông Bút Sơn HP trình tự, thủ tục trình các 
cấp có thẩm quyền để được cấp phép xây dựng 
trạm trộn bê tông thương phẩm trong thời gian 
sớm nhất”.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng 
tỉnh Bắc Kạn, tới đây các công trình xây dựng 
trên địa bàn huyện Ba Bể và các huyện lâm cận 
sẽ được sử dụng bê tông thương phẩm Bút Sơn 
HP, vừa đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công 
công trình, vừa góp phần tạo cơ hội thuận lợi 
thu hút đầu tư vào huyện Ba Bể nói riêng và 
tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Huyện Ba Bể (Bắc Kạn): 
GIẢI BÀI TOÁN KHAN HIẾM 
BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Quang Hưng

Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty CP Bút Sơn HP tại xã Thượng Giáo.

LÀ HUYỆN MIỀN NÚI, XA TRUNG TÂM TỈNH LỴ, GIAO THÔNG ĐI LẠI 
KHÓ KHĂN LÀ NHỮNG RÀO CẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTXH CỦA HUYỆN, 
NHẤT LÀ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC DỰ 
ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG, THEO ĐÓ HUYỆN BA BỂ ĐANG GẶP 
KHÓ KHĂN KHI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯA CÓ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 
THƯƠNG PHẨM.
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Về nông nghiệp, huyện gieo trồng 
tổng diện tích gieo trồng đạt 
13.165,61 ha bằng 101,27 KH, bằng 
99,53 % SVCK. Sản lượng cây có hạt 

ước đạt 46.430,03 tấn bằng 104,06% KH, bằng 
102,41% so với cùng kỳ. Nhìn chung sản xuất 
nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2020-2021 
phát triển thuận lợi. 

Thời gian này, tình hình chăn nuôi gia súc, 
gia cầm trên địa bàn huyện tương đối ổn định, 
giá bán thịt lợn, gà trên thị trường có tăng nhẹ, 
công tác tái đàn được người dân quan tâm thực 
hiện…

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch 
COVID-19, tuy nhiên sản xuất kinh doanh công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định. 
Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp tính theo giá hiện hành được 434.940 
triệu đồng, theo giá so sánh 285.945 triệu đồng 
đạt 89,4% KH, bằng 112,7% so với cùng kỳ. Hoạt 
động thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện 
không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và 
khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu 
đảm bảo nguồn cung, giá cả ổn định.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực 
hiện ngay từ đầu năm. UBND huyện đã chỉ đạo, 
đôn đốc triển khai đặc biệt đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM năm 

2021 của xã Yên Thịnh. Hiện nay, nguồn vốn 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng̣ NTM 
năm 2021 chưa được phân bổ, tỉnh đã tạm ứng 
vốn cho huyện 3 tỷ đồng, huyện đã chỉ đạo thực 
hiện tạm ứng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất năm 2020 và 2021 với số tiền 6.210 triệu 

đồng để thực hiện khởi công xây dựng các công 
trình bảo đảm tiến độ hoàn thành tiêu chí.

Đối với các xã còn lại thực hiện tốt việc duy 
trì và nâng cao các tiêu chí NTM, chỉ đạo các xã 
rà soát và đăng ký tiêu chí phấn đấu phù hợp 
với từng xã để tập trung xây dựng đạt hiệu quả; 
đăng ký 7 khu dân cư kiểu mẫu, 6 mô hình phát 
triển sản xuất. Chỉ đạo tổ chức công bố xã Tân 
Thành đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên địa bàn 
huyện có 7/23 xã đạt chuẩn NTM, đạt 30,4% 
(trong đó có 1 xã đạt NTM nâng cao), bình quân 
1 xã đạt 13,3 tiêu chí, không còn xã dưới 8 tiêu 
chí.

Về giáo dục, huyện đã chỉ đạo, thực hiện 
nghiêm "nhiệm vụ kép" vừa tuân thủ tuyệt đối 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa 
đảm bảo duy trì các hoạt động dạy và học theo 
chương trình năm học. Đồng thời trưng dụng 
cơ sở vật chất các nhà trường để phục vụ công 
tác cách ly phòng chống dịch. Các chính sách 
an sinh xã hội, chính sách người có công được 
triển khai kịp thời, đời sống của nhân dân từng 
bước được nâng lên; an ninh - quốc phòng của 
địa phương được ổn định và giữ vững.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà thực 
hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-
2025, đồng chí Bùi Quốc Khánh - Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng cho hay: Huyện sẽ tiếp tục 
nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, khai 
thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát 
triển kinh tế của huyện; chú trọng môi trường 
đầu tư kinh doanh, quảng bá, xúc tiến đầu tư 
để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh 
vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Đặc biệt, huyện quan tâm chăm lo đúng mức 
đến những vấn đề xã hội như: Y tế, văn hoá, 
giáo dục; thực hiện có hiệu quả các chương 
trình MTQG về xây dựng NTM; đẩy mạnh công 
tác xoá đói, giảm nghèo; đẩy mạnh phòng 
chống tham nhũng, lãng phí. Bảo vệ vững chắc 
chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu 
quả đối ngoại, năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản 
lý nhà nước của chính quyền, phối hợp chặt chẽ 
với UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và 
các đoàn thể nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm 
tiếp theo.

Xã hội

Huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn):
KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN 
ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA

Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo trong hội nghị.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TUY BỊ ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG 
CỦA DỊCH COVID-19, TUY NHIÊN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP CỦA 
BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN, SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT CỦA UBND 
HUYỆN, ĐẶC BIỆT LÀ SỰ PHỐI HỢP, CHỦ ĐỘNG CỦA CÁC CẤP, CÁC 
NGÀNH, NHIỀU CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN ĐÁP 
ỨNG ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA.

Việt Dũng
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Xã hội

Hiện các trung tâm kinh tế động lực 
này đang được xem là đòn bẩy giúp 
Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, 
khai thác lợi thế, tiềm năng, thế 

mạnh của mỗi vùng, mở ra nhiều cơ hội mới 
thuận lợi, tạo sức hút cho các nhà đầu tư. Trên 
tinh thần đó, PV Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp 
thị đã có cuộc trao đổi với ông Lương Tất Thắng 
- Bí thư Thành ủy Sầm Sơn về “sức hấp dẫn” của 
Sầm Sơn đã và đang góp phần tạo nên cực tăng 
trưởng này.

Thưa ông, những năm gần đây, TP. Sầm Sơn 
trỗi dậy mạnh mẽ, được xác định chức năng kết 
nối với TP. Thanh Hóa, là tọa độ du lịch lớn. Sầm 
Sơn được đầu tư nhiều. Lượng khách đến với TP. 
tăng cao. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Sầm Sơn 
chưa tương xứng. Sầm Sơn còn nhiều vấn đề phải 
giải quyết, cũng có nghĩa là còn nhiều dư địa để 
phát triển. Theo ông, để đạt được mục tiêu này, 
Sầm Sơn cần thực hiện những giải pháp mang 
tính chiến lược ra sao?

Ông Lương Tất Thắng: Nghị quyết số 58 
NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh 
Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển Thanh 
Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng 
mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh 
tạo thành tứ giác phát triển kinh tế phía Bắc. Ý 
tưởng đưa TP. Sầm Sơn kết nối với TP. Thanh 
Hóa trở thành một cực phát triển kinh tế của 
tỉnh Thanh Hóa là rất hay, cho thấy tầm nhìn 
chiến lược của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Phải 
kết nối TP. Sầm Sơn với TP. Thanh Hóa, vì đây là 
vùng kinh tế động lực trung tâm. Chỉ riêng điều 
ấy đã nói lên tất cả nhu cầu và tính cấp thiết 
phải kết nối TP. Thanh Hóa với TP. Sầm Sơn. 

Năm 2019, Sầm Sơn đã đón 4.950.000 lượt 
khách, tăng 15,5 % so với cùng kỳ; phục vụ ăn 
nghỉ 9.750.000 ngày khách; doanh thu đạt 4.600 
tỷ đồng, tăng 25,68% so với cùng kỳ, tăng 2,22% 
so với kế hoạch năm. Lượng khách, doanh thu 
tăng nhanh, kéo theo sự phát triển vượt bậc 
về dịch vụ lưu trú, ăn uống. Từ một điểm nghỉ 
dưỡng phân khúc bình dân, Sầm Sơn đề ra 
nhiều mục tiêu xa hơn là trở thành một trong 
những điểm du lịch quốc gia, thu hút lượng lớn 
dòng khách cao cấp. Đó là quá trình chuyển đổi 
từ lượng sang chất; đồng thời, thay đổi tư duy 
phát triển kinh tế du lịch, hướng đến chuyên 
nghiệp, đẳng cấp và hiệu quả. Nhưng do đại 

dịch COVID-19 kéo dài và phức tạp nên du lịch 
Sầm Sơn trở nên một “nốt nhạc buồn”. Nói Sầm 
Sơn sẽ “cất cánh” nhưng du lịch Sầm, năm 2020 
- 2021 đã phải “cất cánh” thật, chứ không “bay” 
lên được như mong muốn (Bí thư cười vui)!

Được biết, ngoài FLC, gần đây, Sun Group khởi 
công tổ hợp siêu dự án Quảng trường biển ở Sầm 
Sơn. Đây là dấu hiệu tích cực. Ông nghĩ sao về câu 
chuyện thu hút các “đại bàng” về đầu tư, để định 
hình đẳng cấp phát triển du lịch ở Sầm Sơn và sức 
lan tỏa của nó trong tương lai?

Ông Lương Tất Thắng: Sầm Sơn trước đây 
làm du lịch một mùa, chỉ đón khách được 3 
tháng, nay nâng lên hơn 5 tháng. Phải thẳng 
thắn thừa nhận, chất lượng phục vụ, văn hóa 
ứng xử, trình độ, khả năng làm du lịch của địa 
phương chưa theo kịp với xu thế. Trong khi đó, 
hạ tầng thương mại yếu kém, khách đến không 
có gì mua sắm. Điều này TP trăn trở rất nhiều. 
Chỉ còn cách là thu hút đầu tư. 

Chúng tôi xác định rõ nội lực là quan trọng. 
Nhưng lĩnh vực làm du lịch mà không có ngoại 
lực thì không giải quyết được vấn đề căn cơ 
nhất. Vì ngoại lực họ mang đến cho chúng ta 
vốn, kinh nghiệm và tư duy “bài bản, lớp lang” 
nữa. Sun Group đã, đang triển khai siêu dự 
án Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là tổ hợp 
du lịch vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp, với tổng 
diện tích 500 ha (bao gồm cả đất sông ). Khi dự 
án này thành công, nó sẽ giải quyết được khá 
nhiều vấn đề cốt thiết cho Sầm Sơn: ngoài khu 
vui chơi giải trí cao cấp, Sun Group còn đầu tư 
hệ thống khách sạn hạ tầng thương mại dịch vụ 
đẳng cấp, một trung tâm lễ hội quốc tế quanh 
năm. Biến Sầm Sơn thành trung tâm thương 
mại mua sắm vui chơi và giải trí, bổ sung cho 
Sầm Sơn thêm 2000 phòng nghỉ cao cấp (trước 
đó Sầm Sơn có 9000 phòng nghỉ). Chắc chắn sẽ 
mang lại doanh thu cao có giá trị gia tăng lớn.

 Thực tế, du lịch Sầm Sơn rất có sức hút. 
Nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất 
định, đó là phân khúc du lịch cao cấp đang còn 
yếu và thiếu. Ngoại trừ khu FLC ra và một vài 
khách sạn lớn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên, thì 
không một cơ sở lưu trú nào có khả năng đáp 
ứng được nhu cầu khách cao cấp và khách nước 
ngoài. Và đây là một trong những lí do vì sao giá 
trị gia tăng và thu ngân sách của du lịch Sầm 
Sơn đạt thấp.

 Từ tầm nhìn và tư duy mới của lãnh đạo 

tỉnh Thanh, cộng với sung lực từ các nhà đầu 
tư tầm cỡ, TP. Sầm Sơn có cơ hội, tiềm năng để 
trỗi dậy mạnh mẽ trong thập niên tới, thực hiện 
sứ mệnh tạo cú hích cho cả khu vực TP Thanh 
Hóa - Sầm Sơn và cho cả “Tứ Sơn” của Thanh 
Hóa phát triển.

Tôi muốn nói đến vai trò của Tập đoàn kinh 
tế Sun Group, về những gì mà Tập đoàn này đã 
làm được ở Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang và 
Phú Quốc. Những kinh nghiệm này cần được 
TP. Sầm Sơn đúc kết thành “lợi thế đi sau”. Dấu 
ấn mà Sun Group tạo ra cho một số địa phương 
đặc biệt mạnh mẽ. Có thể nói Sun Group - một 
trong những “đại bàng” Việt họ không hay khoe 
về hoạt động của mình, họ lặng lẽ làm với tư 
cách là người khai mở. Đó là những phẩm chất 
quý. Những doanh nghiệp đầu tàu như Sun 
Group, Vingroup… đang góp phần thay đổi tư 
duy về phát triển kinh tế, cũng như định hình 
đẳng cấp phát triển du lịch - dịch vụ cho Sầm 
Sơn nhiều hơn, đúng hơn, nhanh hơn và hiệu 
quả hơn. 

“Câu chuyện” Sầm Sơn sẽ không dừng lại ở 
đây, mà phải tiếp tục phát huy phát triển mở 
rộng hơn nữa. TP tiếp tục giải quyết triệt để 
khâu vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải. 
Phải làm gì để TP. Sầm Sơn phát triển xứng tầm. 
Phấn đấu trong một tương lai gần TP Sầm Sơn 
sẽ là một TP biển du lịch hấp dẫn, thân thiện, 
thông minh. Hiện tại TP. Sầm Sơn đã được Hiệp 
hội Phần mềm và Công nghệ Việt Nam trao 
tặng danh hiệu “Thành phố thông minh”.

Từ một điểm nghỉ dưỡng bình dân, Sầm Sơn 
đang đặt ra mục tiêu cao hơn là trở thành một 
trong những trọng điểm du lịch quốc gia, thu 
hút lực lượng lớn dòng khách cao cấp. Đó là quá 
trình chuyển đổi từ lượng sang chất; đồng thời, 
thay đổi trong tư duy phát triển kinh tế du lịch, 
hướng đến sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và hiệu 
quả.

Có thể nói “Tứ Sơn” - 4 trung tâm kinh tế động 
lực của tỉnh đã, đang trở thành tâm điểm thu 
hút đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung của tỉnh và có tác động lan 
tỏa đối với các địa phương khác. Thành quả đó 
đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Thanh Hóa 
không ngừng phát triển, là điểm đến của nhiều 
nhà đầu tư trong nước và quốc tế. TP. Sầm Sơn 
sẽ trỗi dậy mạnh mẽ trong thập niên tới…

Xin trân trọng cảm ơn ông Lương Tất Thắng - Bí 
thư Thành ủy TP. Sầm Sơn đã dành cho Tạp chí 
DN&TT cuộc phỏng vấn với những chia sẻ đầy tâm 
huyết!

Thanh Hóa:
“SẦM SƠN” - ĐỘNG LỰC 
PHÁT TRIỂN CỦA XỨ THANH

Ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy TP. Sầm Sơn

TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, TỈNH THANH HÓA CHỦ TRƯƠNG 
XÂY DỰNG 4 TRUNG TÂM KINH TẾ ĐỘNG LỰC “TỨ SƠN”, LÀM NHIỆM 
VỤ ĐẦU TÀU THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁT TRIỂN, GỒM: TRUNG 
TÂM ĐỘNG LỰC TP. THANH HÓA - TP. SẦM SƠN; TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC 
PHÍA NAM (KHU KINH TẾ NGHI SƠN), TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC PHÍA BẮC 
(THẠCH THÀNH - BỈM SƠN), VÀ TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC PHÍA TÂY (LAM 
SƠN - SAO VÀNG). MỖI "SƠN" CÓ LỢI THẾ RIÊNG, TẠO THÀNH CỰC TĂNG 
TRƯỞNG, LÀ ĐIỂM NHẤN TRONG BỨC TRANH KINH TẾ CỦA TỈNH THANH 
HÓA.

Yến Hoàng
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Xã hội

Việt Dũng

Để triển khai, ngay sau Nghị quyết 
68/NQ-CP và văn bản hướng dẫn 
thực hiện, chi nhánh NHCSXH tỉnh 
đã triển khai quyết liệt và chủ động, 

tích cực. Đơn vị đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH 
tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện 
HĐQT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực 
hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng 
đại dịch COVID-19; thành lập Ban chỉ đạo triển 

khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; 
chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội 
sở tỉnh, Phòng giao dịch huyện triển khai thực 
hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả 
lương phục hồi sản xuất trên địa bàn.

Đồng thời, niêm yết công khai đầy đủ phướn 
tuyên truyền và quy trình, thủ tục hồ sơ cho vay 
trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 
tại Trụ sở làm việc của NHCSXH nơi cho vay, tại 

151/151 điểm giao dịch xã và phổ biến tại các 
cuộc giao ban của NHCSXH tại UBND cấp xã trên 
toàn tỉnh.

Đơn vị cũng gửi văn bản thông báo chính sách 
cho vay NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương 
phục hồi sản xuất đến từng đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn biết, liên hệ. Phân công cán bộ trực 
tiếp đến đơn vị, liên hệ qua điện thoại từng đơn vị 
để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, nhu cầu 
vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; 
xử lý thông tin của khách hàng; tiếp nhận hồ sơ, 
hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ vay vốn 
theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị đã cử cán bộ tiếp nhận, xử 
lý hồ sơ vay vốn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 
qua đường bưu điện; tổng hợp thông tin, phản 
ánh của khách hàng theo quy định của UBND 
tỉnh, NHCSXH Việt Nam. Thành lập Tổ công tác 
hỗ trợ các đơn vị thuộc chi nhánh thực hiện chính 
sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương 
phục hồi sản xuất. Chủ động phối hợp với Sở LĐ-
TB&XH, BHXH, Liên đoàn Lao động, 4 tổ chức CT-
XH, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt danh 

sách, tình hình hoạt động, sử dụng lao động, nhu 
cầu vay vốn trả lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP 
của doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động có 
tham gia BHXH bắt buộc; xác nhận danh sách 
NLĐ có tham gia BHXH buộc theo quy định làm 
cơ sở NHCSXH xét duyệt cho vay trên địa bàn. 
Chủ động phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài Phát 
thanh & Truyền hình tỉnh thường xuyên viết bài, 
phát sóng trên đài truyền hình địa phương, tuyên 
truyền về chính sách cho vay trả lương ngừng 
việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng 
đại dịch COVID-19.

Sau nhiều nỗ lực, chi nhánh đã liên hệ được 
1.623/1.623 NSDLĐ có tham gia đóng BHXH bắt 
buộc trên địa bàn. Tính đến ngày 30/9/2021, chi 
nhánh của NHCSXH tỉnh đã rà soát đã giải ngân 
cho vay đối với 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
số tiền 2.321 triệu đồng/410 NLĐ/711 lượt NLĐ.

Ông Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc NHCSXH 
Hòa Bình chia sẻ: Trong bối cảnh dịch COVID-19 
vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành 
phố trong cả nước và tại Hòa Bình, việc triển khai 
nghiêm túc, kịp thời các chính sách hỗ trợ NLĐ, 
NSDLĐ có ý nghĩa hết sức cấp thiết, nhằm góp 
phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời 
sống, an toàn cho NLĐ trong tỉnh bị ảnh hưởng 
do đại dịch COVID-19. Việc triển khai thực hiện 
các chính sách cần bảo đảm sự đồng bộ, thống 
nhất toàn hệ thống, phù hợp, kịp thời, có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương; 
giữa NLĐ và NSDLĐ được hưởng chính sách, các 
tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị liên 
quan. Sau khi có quyết định hỗ trợ, cần nhanh 
chóng chi hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng, 
giải quyết nhu cầu chính đáng, cấp bách của NLĐ 
và NSDLĐ.

DỊCH COVID-19 ĐÃ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH 
CỦA DOANH NGHIỆP, ĐẾN ĐỜI SỐNG, THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(NLĐ). NHẬN RÕ THỰC TẾ ĐÓ, NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH (NHCSXH) TỈNH 
HÒA BÌNH ĐÃ ƯU TIÊN THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO, RÀ SOÁT TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN CHO VAY NLĐ VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (NSDLĐ) GẶP KHÓ 
KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19.

HÒA BÌNH: NHCSXH HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID- 19
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Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và 
lan rộng trong cả nước thời gian 
qua đã khiến cuộc sống của không 
ít người dân trên địa bàn phường 

Khương Trung bị ảnh hưởng do mất việc làm, 
không có thu nhập. Bởi vậy, khi có chủ trương 
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, công tác này 
đã được phường Khương Trung tập trung triển 
khai nhanh chóng.

Ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo tổ chức 
thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, 
phường Khương Trung đã khẩn trương ban 
hành, triển khai tuyên truyền, niêm yết các văn 
bản chỉ đạo và tiến hành rà soát, lập danh sách 
các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, niêm yết 
công khai quy trình thực hiện. Tổ chức phát 
thanh, tuyên truyền thường xuyên về các nội 
dung của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 
của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện của thành phố, quận và phường đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của phường và 
niêm yết tại bảng tin các tổ dân phố.

Tính đến ngày 30/9/2021, Hội đồng xét duyệt 
của phường đã tổ chức 7 đợt họp xét duyệt hỗ 
trợ người lao động và trình UBND quận cấp 
kinh phí hỗ trợ đối với 1.163 trường hợp đủ 
điều kiện được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 
1.744.500.000 đồng. Hội đồng xét duyệt đã họp 
thông qua danh sách đợt 7 ngày 27/9/2021 và 
hoàn tất thủ tục đề nghị hỗ trợ, đang trong thời 
gian chờ quyết định phê duyệt của UBND quận; 
đối với các hộ kinh doanh, phường Khương 
Trung đã chi trả 2 đợt cho 50 hộ kinh doanh 
với tổng mức kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng, 
đợt 3 đã hoàn thiện thủ tục cho 36 trường hợp 
gửi Chi cục Thuế quận Thanh Xuân tổng hợp 
đề nghị UBND quận hỗ trợ, đợt 4 phường cũng 
đang tổng hợp 15 trường hợp đề nghị hỗ trợ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 15/NQ-
HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố, 
UBND phường Khương Trung đã rà soát, lập 
danh sách đề nghị UBND quận hỗ trợ cho 337 
trường hợp người có công đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng; 207 người hưởng chế độ bảo trợ 
xã hội và 2 người thuộc hộ cận nghèo. Đến nay, 
phường đã chi trả hỗ trợ cho 546 trường hợp 
với tổng số tiền 546 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện Thông báo số 139/TB-
UBND ngày 21/8/2021 tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ 

các đối tượng theo Nghị quyết 15 về việc quy 
định một số chính sách đặc thù của thành phố 
Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó 
khăn do dịch bệnh COVID-19. UBND phường 
Khương Trung đã triển khai công tác hỗ trợ 
tới các lớp, nhóm lớp Mầm non tư thục và 
người lao động theo Nghị quyết 15, đến ngày 
30/9/2021 phường đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
UBND quận hỗ trợ đối với 21 lớp Mầm non tư 
thục trên địa bàn phường với tổng mức kinh phí 
hỗ trợ là 63 triệu đồng.

Song song với công tác chi trả, hỗ trợ cho các 
đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ 
và Nghị quyết 15 của HĐND thành phố Hà Nội, 
thời gian qua, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam phường Khương Trung đã vận động 
các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân 
ủng hộ, hỗ trợ các trường hợp người dân có 
hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19. Trong đó, đã hỗ trợ 2 hộ cận 
nghèo quý 2, 3/2021 với tổng số tiền 12 triệu 
đồng; hỗ trợ 459 hộ gia đình, 1030 lượt người 
lao động tự do, sinh viên ngoại tỉnh gặp khó 
khăn đang cư trú trên địa bàn phường với tổng 
số tiền mặt là 100 triệu đồng, 11 tấn gạo, 5.600 
quả trứng, 500 thùng mì tôm và các nhu yếu 
phẩm khác. Triển khai rà soát, xét đề nghị Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thành phố và quận hỗ trợ 
cho 1.898 trường hợp người lao động không đủ 
điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của 
Chính phủ, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường 
Khương Trung cho biết: Các thủ tục để triển 
khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và 
Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố 
Hà Nội về một số chính sách hỗ trợ cho người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã 
được đơn giản hóa rất nhiều. Trong đó giảm tối 
đa yêu cầu về thủ tục, rút ngắn thời gian xét 
duyệt. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả gói hỗ 
trợ này cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt 
của toàn bộ hệ thống chính trị, từ các cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ các cấp, 
các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của 
cộng đồng dân cư. Sự vào cuộc này sẽ giữ vai 
trò rất quan trọng trong việc đảm bảo thực thi 
chính sách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo 
sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức 
và hành động. Cùng với đó là tính trách nhiệm, 
tính tự giác của người lao động, người sử dụng 
lao động và địa phương trong quá trình triển 
khai thực hiện.

Phường Khương Trung (Thanh Xuân - Hà Nội): 
HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KỊP THỜI THEO NGHỊ QUYẾT 
68/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 15/NQ-HĐND

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Trung kịp thời hỗ trợ người dân 
có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI DÂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI 
DỊCH COVID-19, ĐẢNG ỦY, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 
KHƯƠNG TRUNG (QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI) ĐÃ VÀ ĐANG KHẨN 
TRƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO TINH 
THẦN NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT 15/NQ-
HĐND CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ĐẾN NAY, NHIỀU NGƯỜI DÂN, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ 
NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT, ỔN 
ĐỊNH CUỘC SỐNG.

Vy Linh - Tri Thức
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Hải Bình là một phường thuộc thị 
xã Nghi Sơn. Đời sống của người 
dân ở vùng quê biển này chủ yếu 
là khai thác, thu mua, chế biến hải 

sản. Nhưng nghề đánh bắt hải sản là nghề “mũi 
nhọn” của địa phương, vì thế Nghị quyết của 
Đảng bộ phường đã nêu rõ: Tăng cường bám 
biển để đánh bắt hải sản, đó là nguồn thu chính, 
đã từ bao đời người dân nơi đây giữ gìn và phát 
huy. Nhiều gia đình giàu có cũng từ tài nguyên 
biển, ở đó con cá, con mực, con tôm đã đem về 
nguồn lợi và từ đó kinh tế - xã hội ổn định, quốc 
phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch UBND phường 
Hải Bình cùng với phóng viên của Tạp chí Doanh 
nghiệp & Tiếp thị dự Hội nghị tập huấn gồm các 
ngư dân về Luật Thủy sản, công tác tìm kiếm 
cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu trên biển khi gặp 
rủi ro trong lúc đánh bắt hải sản. Đáng chú ý là 
Chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đóng trên địa bàn của phường, do 
Đồn Biên phòng Hải Hòa triển khai để dân biết, 
dân làm và dân thực hiện “tránh những tai nạn 
đáng tiếc trước khi đang đánh bắt hải sản trên 
biển, không chỉ ra khơi cách đất liền từ 15 - 
20 hải lý mà kể cả đánh bắt gần bờ cũng thực 

hiện theo phương châm “An toàn, hiệu quả, 
chất lượng”. Trong quá trình khai thác, hiện tại 
phường Hải Bình có 117/122 tàu đã lắp đặt máy 
giám sát hành trình, số còn lại chính quyền địa 
phương xử lý nghiêm những tàu chưa lắp máy, 
giám sát không được ra khơi đánh bắt hải sản. 
Ông Sơn cho biết: “Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng 
lớn đến phát triển kinh tế của địa phương, nhưng 
dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND - UBMTTQ 
phường. Thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch 
COVID-19 vừa phát triển kinh tế, khoanh vùng, 
truy vết và đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại 
nhà đối với những người sau khi đã được ngành Y 
tế thông báo để ngăn chặn không cho dịch bệnh 
lây lan ra cộng đồng các khu dân cư trong toàn 
phường với mục tiêu “Mỗi xã phường là một pháo 
đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận 
chống đại dịch COVID-19…”.

Chính vì làm tốt công tác phòng chống dịch 
COVID-19, nên phường Hải Bình trong 9 tháng 
đầu năm 2021 đã khai thác được khoảng 18.650 
tấn hải sản, đạt 207,2% kế hoạch (kế hoạch năm 
2021 là 9.000 tấn); tổng sản lượng thu mua ước 
đạt 115.700 tấn đạt 192,8% kế hoạch (kế hoạch 
giao 60.000 tấn); tổng sản lượng chế biến hải 
sản ước đạt 13.450 tấn đạt 89,6% kế hoạch (kế 

hoạch giao là 15.000 tấn). Bình quân thu nhập 
từ 6 - 7 triệu đồng/lao động/tháng.

Không những nghề khai thác, chế biến, thu 
mua về hải sản mà ở phường Hải Bình luôn chỉ 
đạo và quan tâm những nghề khác như: chăn 
nuôi, làm vườn; tiểu thủ công nghiệp; xây dựng 
và dịch vụ thương mại… đều có bước phát triển 
khá theo sự chỉ đạo của các ban, phòng chuyên 
môn của thị xã Nghi Sơn. Từ đó tạo nên bước 
“đột phá” về phát triển kinh tế ở một phường 
vốn có truyền thống đoàn kết và phát triển, để 
mọi gia đình làm giàu chính đáng từ nguồn lợi 
mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng biển Hải 
Bình.

Ông Trần Xuân Thước - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND phường cho biết: “Phường Hải Bình 
nằm trong vùng kinh tế động lực khu kinh tế Nghi 
Sơn nên các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng ủy cùng với các tổ chức chính trị 
xã hội quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên 
và nhân dân trong toàn phường không được chủ 
quan lơ là với nạn đại dịch nguy hiểm này”, và yêu 
cầu lực lượng Công an, cựu chiến binh, thanh 
niên, phụ nữ và các đoàn thể khác phải làm 
gương cho quần chúng noi theo. Có như vậy 
mới đem lại hiệu quả cao trong việc ngăn chặn 
và giảm bớt lây lan dịch bệnh ở các khu dân cư, 
vì Hải Bình người đông nhưng đất không rộng, 
nếu không làm tốt công tác phòng chống dịch, 
thì nguy cơ dịch bệnh sẽ có nguy cơ bùng phát 
bất cứ khi nào. Vì thế, Hải Bình luôn chú trọng 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp 
luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 
bệnh đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân, an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm 
các chế độ trực ban, theo dõi và chỉ đạo thôn 
thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và “4 tại 
chỗ” khi có dịch bùng phát trở lại trên địa bàn 
phường.

Trao đổi với lãnh đạo phường Hải Bình, thị xã 
Nghi Sơn mới thấu hiểu được cái khó khăn vất 
vả trong công tác quản lý của một địa phương 
mà nhận thức của người dân còn hạn chế, nên 
việc cán bộ và đảng viên, cán bộ cốt cán, người 
đứng đầu tổ chức Đảng càng phải nêu gương, 
“nói đi đôi với làm” càng ý nghĩa hơn bao giờ 
hết. Đồng thời việc tăng cường công tác tuyên 
truyền để dân biết, dân làm, dân được hưởng 
thụ là điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân ở đây làm thường xuyên; đã tạo thành một 
khối đoàn kết thống nhất “ý Đảng và lòng dân” 
để thực hiện thành công kế hoạch năm 2021 
đã đề ra.

Làm được tất cả những điều như thế, tức là 
góp phần không nhỏ để cuộc sống người dân 
Hải Bình mãi bình yên.

Phường Hải Bình (Nghi Sơn - Thanh Hóa):
ĐỂ HẢI BÌNH MÃI BÌNH YÊN
VỮNG VÀNG NƠI CỬA BIỂN

CỬA BIỂN HẢI BÌNH CHIỀU NAY, NHỮNG CON THUYỀN CẬP BẾN. NHỮNG 
KHOANG THUYỀN CHỞ ĐẦY CÁ. NGƯ DÂN Ở VÙNG QUÊ NÀY VUI TƯƠI 
HƠN BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ TẠM LÙI VỀ PHÍA SAU. HỌ MONG RẰNG 
NHỮNG CON THUYỀN THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC “RA KHƠI, VÀO LỘNG”. VÀ 
CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LUÔN ĐƯỢC ĐỦ ĐẦY. NHỮNG NGƯ 
DÂN TRỞ LẠI CUỘC SỐNG "BÌNH THƯỜNG MỚI".

Quốc Thịnh

Đồng chí Trần Văn Sơn - Chủ tịch UBND phường 
đang trao đổi với phóng viên.

Công sở phường Hải Bình – thị xã Nghi Sơn.
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Tại buổi lễ biểu dương, thừa ủy quyền 
của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu 
tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ 
Công an, đã trao bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ cho Thượng tá Trần Trọng 
Thủy, Phó Trưởng phòng CSGT, Phó trưởng Ban 
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, vì 
đã có thành tích trong việc chủ động tham mưu 
cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
và Ban lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực 
hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, 
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tại lễ khen thưởng, Thứ trưởng Lê Quốc 
Hùng đã biểu dương những đóng góp của các 
cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong công tác 
tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh thời gian vừa qua.

Thượng tá Trần Trọng Thủy chia sẻ: Xác định 
tinh thần “Chống dịch như chống giặc“, ngay từ 
đầu, đơn vị đã quán triệt cho CBCS thực hiện 
nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác; phải luôn phát huy tối đa tinh 
thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 
quá trình công tác và sinh hoạt tại đơn vị; mọi 
trường hợp CBCS lây nhiễm hoặc có liên quan 
đến các trường hợp nhiễm COVID-19 không 
phải do yêu cầu công tác thì cán bộ và người 
đứng đầu, chỉ huy trực tiếp phải chịu trách 
nhiệm kỷ luật theo quy định của ngành. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn 
tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và 
các chốt, trạm kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục hạn chế, thiếu sót, chủ động thực 
hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
trên địa bàn.

Theo Phòng CSGT Đồng Nai, với vai trò lãnh 
đạo Phòng cũng như Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 tỉnh, Thượng tá Trần Trọng Thủy 
đã hoàn thành xuất sắc công tác được giao: 
Tham mưu Ban lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất 
UBND tỉnh chỉ đạo thành lập 23 chốt kiểm soát 
phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh 
cùng với phương án bố trí nhân sự, tổ chức 

hoạt động các chốt để kiểm soát 100% người và 
phương tiện từ các tỉnh, thành phố giáp ranh 
vào địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm phát hiện và 
ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây lan dịch bệnh 
trên địa bàn tỉnh. 

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, các chốt kiểm 
soát đã thực hiện kiểm soát 875.206 lượt người 
đến từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, yêu 
cầu khai báo y tế 352.588 lượt người. Qua tuần 
tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 
14.856 trường hợp vi phạm quy định về phòng 
chống dịch, tạm giữ 2.845 phương tiện, xử phạt 
6.838 trường hợp với tồng số tiền 11,543 tỉ 
đồng… Thông qua công tác xử lý nghiêm khắc 
này, CSGT đã góp phần nâng cao ý thức, nhận 
thức của người dân trong việc thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch trong thời gian 
giãn cách xã hội.

Ngày 17/8/2021, lực lượng CSGT đã kiểm 
tra phát hiện một vụ vận chuyển thi thể người 
nhiễm COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A. Vụ việc 
sau đó được giao cho Công an TP.HCM xử lý. 
Trước đó, ngày 17/5/2021, Phòng CSGT tỉnh đã 
phát hiện xử lý vụ vận chuyển 5 người Trung 
Quốc nhập cảnh trái phép trong khoang hàng 
hóa xe khách từ phía Bắc lưu thông vào TP.HCM 
trên Quốc lộ 1A.

Mới đây nhất, Phòng CSGT Đồng Nai phối 
hợp Phòng CSGT Công an Bình Thuận ngăn 
chặn một vụ vận chuyển 15 người trong thùng 
xe tải đông lạnh để qua chốt trái phép. Sau 
đó, vụ việc được bàn giao lại cho Công an Bình 
Thuận xử lý.

Một công tác khá đặc thù vừa qua là việc 
dẫn đoàn người hồi hương chống dịch. Theo 

thống kê của Công an Đồng Nai, thời gian qua 
lực lượng CSGT đã phối hợp cùng các đoàn thể 
hỗ trợ, tổ chức đưa 17 đoàn với 57.000 người 
từ tỉnh Đồng Nai về quê chống dịch. Đồng thời 
cũng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương 
và Công an TP.HCM tiếp nhận về Đồng Nai 
1.630 người. CSGT Đồng Nai cũng cấp gần 9.000 
giấy đi đường cho các trường hợp tham gia giao 
thông và cấp hơn 300 giấy nhận diện xe ưu tiên 
cho xe tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cùng với các 
chiến sĩ CSGT, Thượng tá Trần Trọng Thủy tích 
cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả 
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 
phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; 
ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ kép, Phòng 
CSGT còn làm tốt công tác dân vận, tăng cường 
các hoạt động, việc làm đảm bảo an sinh xã hội, 
tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, 
tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhân 
dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Thời gian qua, Phòng CSGT đã kêu gọi CBCS 
trong đơn vị cùng chung tay và phối hợp với các 
mạnh thường quân tổ chức tặng hơn 7 tấn rau, 
1 tấn gạo, 45 phần quà (mỗi phần quà trị giá 
1.000.000 đồng) đến hộ dân khó khăn ở vùng 
phong tỏa, những hộ dân sống trên ghe, nhà bè 
tạm, người già neo đơn, người dân vô gia cư… 

Ngoài ra, đợt dịch vừa qua, Phòng CSGT đã 
vận động tài trợ 15.000 chai nước suối, 500 bộ 
đồ bảo hộ, 15.000 khẩu trang y tế, 300 chai 
thuốc sát khuẩn và nhiều vật dụng thiết yếu 
khác phục vụ lực lượng chống dịch và người dân 
trong vùng cách ly.

THƯỢNG TÁ TRẦN TRỌNG THỦY - 
NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG AN TẬN TỤY 
TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Thượng tá Trần Trọng Thủy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Cục CSGT.

Châu Phụng

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19 CỦA TỈNH ĐỒNG 
NAI VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 
9/2021, THƯỢNG TÁ TRẦN TRỌNG 
THỦY, PHÓ PHÒNG CSGT TỈNH LÀ 
MỘT TRONG SỐ ÍT NGƯỜI NHẬN 
CÙNG LÚC 3 BẰNG KHEN VỀ THÀNH 
TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG 
TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN 
XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH 
COVID-19: BẰNG KHEN CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VÀ 
GIẤY KHEN CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC 
CẢNH SÁT GIAO THÔNG. ĐÂY LÀ 
VINH DỰ LỚN LAO VÀ RẤT XỨNG 
ĐÁNG CỦA MỘT NGƯỜI CHIẾN SĨ 
CÔNG AN NHÂN DÂN LUÔN TẬN 
TỤY VỚI CHỨC TRÁCH TRÊN TUYẾN 
ĐẦU CHỐNG DỊCH.
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Với những thành tựu quan trọng 
huyện Yên Định đạt được, PV Tạp 
chí Doanh nghiệp & Tiếp thị có cuộc 
trao đổi với ông Trịnh Xuân Thúy - Bí 

thư Huyện ủy về một số nội dung với giải pháp 
mang tính chiến lược, góp phần đưa Thanh Hóa 
trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ sinh thời 
hằng mong muốn. 

PV: Để phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên 
Định sớm trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh, xin 
đồng chí cho biết những thành tích nổi bật và 
quan trọng trong nhiệm kỳ (2015-2020)?

Ông Trịnh Xuân Thuý: Nhiệm kỳ 2015-2020 
diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, 

thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp của các ban, 
ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân huyện Yên Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 
toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị 
sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,7%, vượt 
mục tiêu Đại hội (18,52%), đứng thứ 3 toàn tỉnh. 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 
47,85 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (42,56 
triệu đồng), gấp 1,93 lần năm 2015. Xây dựng 
NTM đạt những thành tựu quan trọng; là huyện 
đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc 
Trung Bộ đạt chuẩn NTM (2015). Môi trường 

đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, 
huy động vốn đầu tư phát triển đạt kết quả tốt: 
9.222 tỷ đồng, vượt 7,86% mục tiêu Đại hội. Bộ 
mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt 
động văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo 
dục mũi nhọn luôn đứng nhóm dẫn đầu của 
tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân 
được nâng lên rõ rệt… Chúng tôi tin rằng, những 
thành tựu đó sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng 
bộ và nhân dân huyện Yên Định đoàn kết, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV: Để đạt được những thành tựu quan trọng 
trên, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong 
huyện. Vậy chương trình trọng tâm của huyện 
trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì? 

Ông Trịnh Xuân Thúy: Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó 
phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 
hàng năm 20,05% trở lên; thu nhập bình quân 
đầu người/năm đến năm 2025 đạt 79 triệu 
đồng trở lên. Đây là một quyết tâm lớn của cả 
hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Để đạt 
được những mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã xác định 3 
chương trình trọng tâm, cụ thể là: Chương trình 
phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM. 
Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung 
đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, 
công nghệ cao. Tích cực huy động tổng hợp các 
nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu. Theo đó, huyện tiếp tục quan 
tâm đến Chương trình phát triển CN, TTCN, gắn 
với phát triển đô thị: Huyện sẽ tập trung phát 
triển các cụm CN, TTCN, xây dựng làng nghề 
ở nông thôn. Chú trọng chất lượng phát triển, 
ưu tiên các ngành CN có công nghệ hiện đại, ít 
ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, các ngành CN 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình đẩy mạnh xã hội hóa, nâng 
cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. 
Thu hút, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư 
phát triển văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, lao 
động phù hợp với thực tiễn của huyện. Đồng 
thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra 
phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn 
đầu toàn tỉnh, với các giải pháp quan trọng, đột 
phá để thực hiện từng chỉ tiêu, cụ thể: 

Một là, lập và thực hiện có hiệu quả quy 
hoạch xây dựng vùng huyện; rà soát, bổ sung, 
xây dựng các quy hoạch chi tiết phù hợp với 
định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo 
hướng nhanh và bền vững; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu 
tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bốn là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn 
hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực và quan tâm đào tạo nghề cho người lao 
động; thực hiện tốt an sinh xã hội…

Phấn đấu đến năm 2023 huyện Yên Định đạt 
NTM nâng cao, năm 2025 trở thành huyện dẫn 
đầu của tỉnh.

PV: Với khát vọng thịnh vượng, việc đưa quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định vào quy 
hoạch chung của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2045 để gắn kết với chiến 
lược phát triển chung của tỉnh, huyện Yên Định 
đang và sẽ làm gì để tạo đà cho chiến lược phát 
triến kinh tế - xã hội?

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV, 
NHIỆM KỲ 2015-2020 TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH 
THỨC; SONG ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM LÃNH, CHỈ ĐẠO VÀ HỖ TRỢ CỦA TỈNH 
ỦY, HĐND, UBND TỈNH; SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ 
CẤP TỈNH, ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH 
ĐÃ ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU 
QUAN TRỌNG TRÊN CÁC TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC. TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ TRỊ 
SẢN XUẤT BÌNH QUÂN HÀNG NĂM ĐẠT 18,7%, VƯỢT MỤC TIÊU ĐẠI HỘI 
(18,52%), ĐỨNG THỨ 3 TOÀN TỈNH. LÀ HUYỆN ĐẦU TIÊN VỀ ĐÍCH NÔNG 
THÔN MỚI (NTM) CỦA TỈNH THANH HÓA VÀ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 
(NĂM 2015)…

Triều Nguyệt - Yến Hoàng

Ông Trịnh Xuân Thúy Bí thư Huyện ủy Yên Định.

Yên Định:Yên Định:
ĐƯỜNG LỚN ĐÃ MỞĐƯỜNG LỚN ĐÃ MỞ
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Trong thời gian này, Sở đã nỗ lực thực 
hiện giảm 16 phòng, 2 ban, 4 Chi cục 
của cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh; giảm 28 phòng thuộc Chi cục, 

38 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp của cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh. Đối với UBND huyện, thành 
phố: Giảm 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 
cấp huyện, chuyển một số đơn vị sang tự chủ chi 
thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh 
xây dựng Kế hoạch biên chế HCSN năm 2022 
gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Trình UBND tỉnh giao 
bổ sung biên chế viên chức cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. 
Phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh hướng dẫn 
việc xác định độ tuổi để thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế; đồng thời thẩm định danh 
sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2021, 
trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 90 
trường hợp. 

Trong thời gian này, Sở đã giúp việc cho Chủ tịch 
UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức 
y tế. Sự nỗ lực đã giúp tỉnh tuyển dụng được 156 
viên chức y tế kịp thời bổ sung đội ngũ tham gia 
công tác phòng, chống dịch COVID-19; xét tuyển 
394 giáo viên, giảng viên năm 2021, đảm bảo kịp 
thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho năm học 2021- 
2022,...

Về công tác xây dựng chính quyền, Sở đã tham 
mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử 
ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,0%; 
bầu được 9/9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75/75 
đại biểu HĐND tỉnh, 348/350 đại biểu HĐND cấp 
huyện, 5.003/5.165 đại biểu HĐND cấp xã, đảm 
bảo về cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của 
UBTV Quốc hội. Đồng thời, tham mưu kiện toàn 
cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND, UBND tỉnh và 
thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện đảm bảo 

theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương.

Về công tác cải cách hành chính, sau nhiều cố 
gắng, giải pháp, kết quả Chỉ số PAR Index tỉnh Bắc 
Giang năm 2020 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố 
(tăng 12 bậc so với năm 2019). Chỉ số SIPAS tỉnh 
Bắc Giang năm 2020 xếp thứ 3/63 tỉnh, thành 
phố (tăng 6 bậc so với năm 2019); ban hành Báo 
cáo số 121/BC-SNV ngày 7/7/2021 phân tích kết 
quả Chỉ số PAR Index; đồng thời, tham mưu Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3478/KH-
UBND ngày 14/7/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ 
số PAR Index tỉnh Bắc Giang năm 2021. Chỉ số 
Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
năm 2021: Sở Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban 
MTTQ tỉnh triển khai tại 3 địa phương được 
Trung ương chọn để điều tra, khảo sát gồm: TP 
Bắc Giang, huyện Sơn Động và huyện Yên Dũng.

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối 
năm 2021, Giám đốc Sở Vũ Mạnh Hùng cho 
hay: Sở sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. Trong đó, tiếp tục từng bước thẩm định 
các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 
tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương để 
kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay 
thế. Tham mưu UBND tỉnh về công tác nhân sự, 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, 
viên chức, trách nhiệm người đứng đầu trong thi 
hành nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2021. Triển khai các kế hoạch về thi nâng 
ngạch cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên 
chuyên viên chính; thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ viên chức đối với giáo viên, giảng viên 
giáo dục nghề nghiệp; bác sĩ, dược sĩ; từ cán sự 
lên chuyên viên; kế toán viên cao đẳng, trung 
cấp lên kế toán viên, viên chức chuyên ngành y 
tế hạng IV lên hạng III năm 2021...

Việt Dũng

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang:
GIẢM NHIỀU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
CẤP TỈNH VÀ HUYỆN

TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, MẶC DÙ CHỊU NHIỀU ẢNH HƯỞNG 
CỦA DỊCH COVID-19, SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG VẪN KHẮC PHỤC KHÓ 
KHĂN VÀ CƠ BẢN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

Ông Trịnh Xuân Thúy: Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 
2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác 
định mục tiêu: Tổ chức thực hiện lập quy 
hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch 
sử dụng đất và các quy hoạch khác nhằm 
bảo đảm sự phát triển ổn định, hài hòa và 
cân đối, phân bổ hợp lý, phù hợp với tiềm 
năng, thế mạnh và các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo điều 
kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất và nâng 
cao đời sống nhân dân trên địa bàn toàn 
huyện.

Thực hiện kế hoạch đưa quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Yên Định vào quy hoạch 
chung của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 để gắn kết 
với chiến lược phát triển chung của tỉnh là 
ý tưởng rất hay của lãnh đạo tỉnh. Vì thế, 
Yên Định đã và đang triển khai thực hiện lộ 
trình đó một cách bài bản: Lập Quy hoạch 
xây dựng vùng huyện đến năm 2045, Quy 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; 
đồng thời điều chỉnh, xây dựng các quy 
hoạch thị trấn, đô thị, quy hoạch chi tiết 
tại các khu đô thị Quán Lào, thị trấn Thống 
Nhất, Kiểu, Quý Lộc, Yên Lâm,… Xây dựng 
Chương trình phát triển đô thị Quán Lào 
đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 
2025; xây dựng các cụm công nghiệp 
và khu đô thị dịch vụ thương mại dọc 
các tuyến đường giao thông chính trong 
huyện, tạo các tuyến kết nối huyện với các 
vùng động lực kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được 
trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ huyện sẽ 
tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu 
nông nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để 
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế 
và đầu tư kết cấu hạ tầng. Phát triển nông 
nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, 
ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm 
nông nghiệp sạch; phấn đấu đến năm 
2030, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng 
và thực hiện quy chế làm việc. Xây dựng 
đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo 
và dám đương đầu với khó khăn thử thách 
với phong cách làm việc khoa học, dân 
chủ, trọng dân, bám sát thực tiễn cơ sở, 
nói đi đôi với làm, xử lý những vấn đề bức 
xúc của nhân dân.

 Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng 
bộ huyện Yên Định luôn xác định đây cũng 
chính là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của 
nhiệm kỳ 2020-2025. Giải pháp căn cơ nhất 
là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 
Bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó 
vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực tế lịch 
sử đã chứng minh rằng một khi đã được 
dân tin, dân ủng hộ thì làm việc gì cũng 
thành công. Lòng dân chính là chìa khóa 
“vạn năng” giải quyết mọi vấn đề, lòng dân 
là sức mạnh vô tận, là yếu tố quyết định 
đến sự thành bại của Nghị quyết.

Kế thừa và phát huy những thành tựu 
đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, 
với tiềm năng, lợi thế của huyện anh hùng 
“đường lớn đã mở”, với khát vọng thịnh 
vượng, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên 
Định quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt 
qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXVI đã đề ra.



Diện mạo thay đổi sau 10 năm 
thực hiện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong 
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
huyện Mê Linh (Hà Nội) đã đạt được những kết 
quả tích cực.

Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã được 
UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. Địa phương cũng đã đạt 9/9 tiêu chí 
huyện nông thôn mới theo quy định tại Quyết 
định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2010-2020, huyện Mê Linh đã huy 
động được 4.011 tỷ đồng tập trung xây dựng 
mới 442,8km và cải tạo 105,5km đường giao 
thông trục liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, 
trục chính nội đồng; xây mới 51km kênh mương 
cấp 3. 

Bên cạnh đó, đời sống văn hoá tinh thần 
của người dân không ngừng được nâng cao. Từ 
năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng 
mới 20 nhà văn hoá, khu thể thao với số tiền 
gần 66 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 126 điểm 
trường học; nâng cấp, cải tạo 6 nhà văn hoá với 
số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Hệ thống thiết chế văn 
hoá xã, thôn luôn phát huy hiệu quả, đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hoá văn 
nghệ, thể dục thể thao…

Tính đến nay, tại huyện Mê Linh, 67/81 thôn 
làng, 17/18 tổ dân phố đã có nhà văn hóa với 
đồng bộ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của 
nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn đạt 51,6 triệu đồng/người/năm, 
huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu 
chuẩn của thành phố, tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đạt từ 80-85%, tỷ lệ người tham gia bảo 
hiểm y tế đạt trên 95%. Hiện toàn huyện không 
còn hộ gia đình phải ở nhà tạm, nhà ở dột nát.

Đặc biệt, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh tiến 

độ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục. Dù chịu 
ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nhưng đến 
nay, UBND huyện đã triển khai được 52 dự án 
với tổng mức đầu tư hơn 343 tỷ đồng. Trong đó, 
có gần 150 tỷ đồng do TP hỗ trợ.

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của TP. Hà Nội, 
đến nay huyện Mê Linh đã có 60/72 trường học 
công lập thuộc quản lý của huyện được công 
nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,3%. Hiện, 
16/16 xã trên địa bàn huyện Mê Linh đã đạt tiêu 
chí trường học trong xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế nông thôn cũng tiếp tục được quan 
tâm, đẩy mạnh góp phần mang lại sinh kế cho 
người dân. Nhiều mô hình chuỗi liên kết trong 
sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được 
xây dựng, nhân rộng, mang lại giá trị cao và 
thu nhập bền vững cho người nông dân. Toàn 
huyện đã phát triển được tổng số 35 sản phẩm 
OCOP, cùng nhiều nông sản tiêu chuẩn an toàn, 
VietGAP…

Trên địa bàn huyện, tỷ lệ các hộ sử dụng 
nước hợp vệ sinh đạt 100%. 16/16 xã trên địa 
bàn huyện đã được Công ty CP nước sạch số 
2 và Công ty CP cấp nước Mê Linh đầu tư hệ 
thống cấp nước. Tỷ lệ cấp nước từ công trình 
cấp nước tập trung trên địa bàn huyện đạt 84%. 
Huyện phấn đấu hết năm 2021, có ít nhất 75% 
số hộ dân sử dụng nước sạch.

Với những kết quả đạt được, đoàn thẩm định 
TP. Hà Nội chấp thuận huyện Mê Linh đã đủ 
điều kiện gửi hồ sơ lên UBND TP. Hà Nội xem 
xét, trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới 
Trung ương đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính 
phủ công nhận về đích năm 2021. 

Xây dựng nông thôn mới ở Mê 
Linh: Huy động mọi nguồn lực 

Trong thời gian để xây dựng thành công 
nông thôn mới, huyện Mê Linh đã huy động 
mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Ngoài 

nguồn vốn hỗ trợ của TP, huyện chủ trương dựa 
vào nội lực là chính, trong đó đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động để mọi người dân tự nguyện 
tham gia đóng góp xây dựng quê hương. 

Chiều ngày 21/10, Đoàn công tác Trung ương 
do Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối xây 
dựng nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh 
Tiến làm trưởng đoàn đã về thẩm định hồ sơ, 
khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn 
mới tại huyện Mê Linh. 

Qua thực tế kiểm tra và thẩm định hồ sơ, 
Đoàn công tác Trung ương ghi nhận kết quả 
đạt được của huyện Mê Linh trong thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Đặc biệt là về cơ sở hạ tầng được 
đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông thuận 
lợi… Diện mạo nông thôn huyện Mê Linh đã có 
nhiều chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng góp ý xây dựng 
vào một số vấn đề như huyện Mê Linh cần tiếp 
tục quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi 
trường, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải 
làng nghề, duy trì phong trào toàn dân giữ gìn 
vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn 
sáng, xanh, sạch, đẹp...

Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến cho 
biết, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, 
thành quả mà huyện Mê Linh đạt được là rất 
đáng khích lệ. Đoàn công tác Trung ương sẽ 
tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ huyện Mê Linh hoàn 
thiện hồ sơ để Hội đồng thẩm định Trung ương 
xét duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh 
Tuấn cho biết, trong giai đoạn 2021–2025, 
huyện phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao các 
tiêu chí huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 
mẫu, hướng tới phát triển nông thôn bền vững. 
Phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng 
thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá làng 
quê. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân nông thôn.

* Văn phòng nông thôn mới Hà Nội đồng 
hành cùng bài viết này.

HUYỆN MÊ LINH "KHOÁC TẤM ÁO MỚI" 
SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

VỪA QUA, ĐOÀN THẨM ĐỊNH TP HÀ NỘI ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA, 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN MÊ LINH. ĐÂY LÀ 
MỘT TRONG 5 HUYỆN CỦA HÀ NỘI PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI 
TRONG NĂM 2021.

Lê Tuấn

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực tế tại trường THPT Tiến Thịnh.
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