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Với sự chứng kiến của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập 
đoàn T&T Group và Tập đoàn Total 
Eren (Cộng hòa Pháp) đã trao đổi 

biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Theo đó, 
hai tập đoàn sẽ cùng nhau xem xét các dự án 
điện mặt trời và điện gió trên đất liền của T&T 
Group đã vận hành thương mại và đang đầu tư 
xây dựng, nhằm mục đích cho phép Total Eren 
tham gia sở hữu một phần các dự án được lựa 
chọn trên cơ sở hợp lý và công bằng, phù hợp 
quy định của pháp luật Việt Nam. Hai bên cũng 
thống nhất cùng nhau xác định các dự án mới, 
xem xét tính khả thi về kỹ thuật, tài chính và 
quy định của các dự án mới với mục đích cùng 
đầu tư các dự án khả thi và hợp tác phát triển 
ít nhất 2.000 MW, với tổng mức đầu tư dự kiến 
3 tỷ USD.

Total Eren là công ty năng lượng tái tạo đa 
ngành (thuộc Tập đoàn Dầu khí Total của CH 
Pháp - 1 trong 6 công ty dầu khí lớn nhất thế 
giới), đã tham gia đầu tư các dự án năng lượng 
tái tạo trên toàn thế giới từ giai đoạn phát triển 
đến xây dựng và vận hành với tư cách là nhà 
sản xuất điện độc lập (IPP) với các dự án điện 
gió và mặt trời trên bờ có tổng công suất hơn 
3,5 GW đang được xây dựng hoặc hoạt động 
trên 20 quốc gia.

Trước đó, tại cuộc tiếp kiến với Thủ tướng 
Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
dầu khí Total Patrick Pouyanne cho biết, tập 
đoàn rất quan tâm thị trường Việt Nam với nhu 
cầu năng lượng sẽ gia tăng song song với quá 
trình phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường 
hợp tác về các dự án năng lượng tái tạo. Thoả 
thuận hợp tác giữa Total Eren với Tập đoàn T&T 
Group là nhằm hiện thực hoá mong muốn này 
của Tập đoàn Total.

Trong lĩnh vực y tế, Tập đoàn T&T Group 
và Trung tâm Phòng chống ung thư Francois 
Baclesse (Le CFB) - cơ sở tiêu chuẩn về ung 
thư học cấp độ vùng, quốc gia và quốc tế của 
Cộng hòa Pháp, đã trao đổi biên bản ghi nhớ 
về việc hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống bệnh 
viện chất lượng cao, khám chữa bệnh, đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ bệnh viện. Biên bản 
này thiết lập khuôn khổ hợp tác và trao đổi giữa 
các bên về 2 khía cạnh: Le CFB hỗ trợ T&T Group 
xây dựng bệnh viện tư nhân bao gồm một khoa 
chuyên về ung bướu đặt tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; tư vấn củng cố và hoàn thiện lộ trình 
khám sàng lọc và chuyển tuyến các bệnh nhân 
ung thư tại các bệnh viện tuyến trung ương tại 
Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác quan trọng này 
sẽ được chia nhỏ thành các chương trình và dự 
án hợp tác đặc thù. 

Được biết, trong lĩnh vực y tế, hiện Tập đoàn 
T&T Group đang sở hữu một số nhà máy sản 
xuất thiết bị y tế và dược phẩm; đồng thời là 
đối tác của nhiều bệnh viện công lập. Ngoài 
ra, T&T Group còn đang xúc tiến dự án thành 
lập 1 bệnh viện tư nhân chuyên về ung bướu 
ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo T&T 
Group, tập đoàn này mong muốn hợp lý hóa 
quá trình điều trị bệnh nhân ung thư ở cấp độ 
quốc gia, cụ thể là phát triển mạng lưới phòng 
khám và hướng điều trị chức năng để giảm tải 
cho các bệnh viện.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn T&T 
Group đã bắt tay hợp tác toàn diện với Học 
viện Normandie (CH Pháp) trong việc tư vấn 
xây dựng các mô hình giáo dục quốc tế chất 
lượng cao, kết nối với các trường, cơ sở đào tạo 
nổi tiếng thế giới của Pháp cũng như các đối 
tác của Học viện Normandie trên toàn thế giới. 
Hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo 
nguồn nhân lực cho T&T Group liên quan đến 
các chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, quản 
trị doanh nghiệp, kế hoạch và đầu tư, quản trị 
kinh doanh, chuyển đổi số… 

Trong ngày 4/11, Tập đoàn T&T Group đã 
trao đổi biên bản ghi nhớ về việc Tập đoàn T&T 
Group và Tập đoàn NG Biotech (CH Pháp) cùng 

Đại học Y Hà Nội hợp tác nghiên cứu phát triển 
và chuyển giao công nghệ sản xuất 175 loại test 
nhanh cho Việt Nam.

NGÀY 4/11/2021, TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC 
CỘNG HÒA PHÁP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH, TẬP 
ĐOÀN T&T GROUP CỦA DOANH NHÂN ĐỖ QUANG HIỂN ĐÃ TRAO ĐỔI 
MỘT LOẠT BIÊN BẢN GHI NHỚ QUAN TRỌNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC PHÁP 
TRONG CÁC LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO; HỢP TÁC ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG HỆ THỐNG BỆNH VIỆN CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 
LỰC; XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO…

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group và đại diện Tập đoàn NG Biotech 
(Cộng hòa Pháp) & đại diện Đại học Y Hà Nội trao biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao 

công nghệ sản xuất 175 loại test nhanh cho Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn T&T Group và đại diện Tập đoàn Total Eren 

(Cộng hòa Pháp) trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Đỗ Vinh Quang, thành viên Hội đồng quản trị Tập 
đoàn T&T Group và đại diện Học viện Normandie (Cộng 

hòa Pháp) trao biên bản ghi nhớ hợp tác tư vấn xây 
dựng các mô hình giáo dục quốc tế chất lượng cao.

T&T GROUP VÀ TOTAL 
HỢP TÁC ĐẦU TƯ 3 TỶ USD PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM 

HQ



Nhiều đại biểu đề xuất Chính phủ 
tăng cường gói hỗ trợ mới, đồng 
thời khẩn trương giải ngân các gói 
hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành 

nhằm cung cấp “oxy” cho doanh nghiệp đang 
“hấp hối” bởi đại dịch COVID-19. GS. Hoàng Văn 
Cường (đoàn Hà Nội) thể hiện sự đồng tình với 
báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Quốc 
hội về kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra 
những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 
(KT-XH) 2021 và các mục tiêu, giải pháp cho 
năm 2022. Theo đại biểu, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh, nền kinh tế chịu nhiều tổn thất, tăng 
trưởng âm, hàng chục ngàn doanh nghiệp đóng 
cửa, hàng nghìn lao động mất việc làm… điều đó 
cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế đang 
rất yếu, tiềm lực của các doanh nghiệp (DN) 
đang bị suy kiệt. Để kinh tế Việt Nam không bị 
lỡ nhịp đà phục hồi của kinh tế thế giới, các DN 
không chỉ cần thêm nguồn lực để vượt trở ngại 

mà còn phải đặt chân vào khâu sản xuất có giá 
trị cao trong bối cảnh thế giới đang phân bố lại 
chuỗi cung ứng. Muốn vậy, các DN và nền kinh 
tế phải được tăng cường thêm nguồn lực đầu 
tư theo hai hướng chính.

Đó là, cần có chính sách cấp bù lãi suất để 
các DN được vay vốn với mức lãi suất tương 
đương tỷ lệ lạm phát vì hoạt động kinh doanh 
sau đại dịch còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mức lợi 
nhuận khó bù đắp được các chi phí và lãi suất 
vay cao như thị trường, trong khi các ngân hàng 
đang phải duy trì mức lãi suất để bảo đảm kinh 
doanh, đồng thời tăng cường trích lập các quỹ 
dự phòng rủi ro trong bối cảnh nợ xấu đang 
tiềm ẩn gia tăng. Nếu ngân sách dành khoảng 
30-40 nghìn tỷ đồng để cấp bù thì chúng ta sẽ 
có 1 triệu tỷ đồng tiền vốn lãi suất thấp để giúp 
cho các DN phục hồi, kèm theo phải có cơ chế 
kiểm soát để các DN có nhu cầu vốn cho sản 
xuất kinh doanh đều được tiếp cận nguồn vốn 
vay giá rẻ, không để tiền vay ngân hàng chạy 
vòng quanh trở thành tiền gửi để kiếm lời từ 
chênh lệch lãi suất hoặc bị đổ vào bất động 
sản, chứng khoán. Bên cạnh các giải pháp kích 
cầu truyền thống là đẩy mạnh đầu tư công, 
chúng ta phải có giải pháp mới mang tính khác 
biệt là đặt hàng các DN trong nước đầu tư phát 
triển các sản phẩm ưu tiên, tạo nên những đột 
phá cho phát triển. Có 3 lĩnh vực cần ưu tiên 
đặt hàng.

Một là, đặt hàng với đường sắt, bởi các đô 
thị lớn đang rất cần phát triển đường sắt đô 
thị, không thể cứ đi vay tiền rồi thuê nhà đầu tư 
nước ngoài để xây dựng các tuyến đường sắt 
đô thị riêng lẻ mà hệ lụy nhãn tiền vừa qua như 
tính không đồng bộ, thiếu khả năng kết nối 
và phụ thuộc lâu dài vào nhà cung cấp nước 
ngoài. Nếu được Chính phủ đặt hàng và cam 

kết dành thị phần, các nhà đầu tư trong nước 
sẽ hợp tác hoặc mua lại công nghệ của nước 
ngoài kết hợp với thành tựu của cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, chúng ta sẽ có ngành 
đường sắt hiện đại cho riêng mình.

Hai là, kinh tế biển còn nhiều tiềm năng 
chưa được khai thác, Chính phủ cần đặt hàng 
để hình thành các tổ hợp đầu tư phát triển công 
nghiệp hậu cần vận tải biển, bắt tay kết nối với 
các cảng quốc tế bên bờ Thái Bình Dương để 
biển Vân Phong thành trung tâm trung chuyển 
vận tải biển quốc tế có lợi thế không thua kém 
Singapore và nhiều cảng khác ở khu vực. Đó 
không chỉ là tiền đề khai thác tiềm năng kinh tế 
biển mà còn là cơ sở quan trọng bảo đảm chủ 
quyền an ninh trên biển.

Ba là, để thực hiện thành công chuyển đổi 
số quốc gia và bứt phá vươn lên trong cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chúng ta cần 
có hạ tầng công nghệ số của riêng mình để đi 
trước trong chuyển đổi số và chủ động kiểm 
soát, bảo đảm an toàn cho tài sản số quốc gia. 
Nếu được Chính phủ đặt hàng, đại biểu tin 
rằng các kỹ sư tin học và công nghệ của Việt 
Nam thừa sức phát triển được các sản phẩm và 
khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực 
công nghệ số.

Vấn đề đặt ra là nguồn lực từ đâu hỗ trợ để 
lãi suất và đặt hàng cho các dự án đầu tư mang 
tính đột phá? Đại biểu Cường phân tích: Chúng 
ta đang có dư địa rất lớn để tăng nguồn lực 
đầu tư khi mà trong những năm qua chúng ta 
nỗ lực đưa tỷ lệ nợ công xuống thấp còn 43,7% 
GDP so với mức trần 60% GDP. Do vậy, nên 

Giấy phép hoạt động báo chí số 72 /GP-BTTTT 
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/2/2020.     

Tổng Biên tập:
PGS. TS. HOÀNG XUÂN LÂM

Phó Tổng Biên tập:
NHỮ THÚY HƯƠNG QUỲNH

Thư ký tòa soạn:
TRẦN NGỌC KHA

Trình bày: 
NHỮ ĐỨC HIẾU

Tòa soạn: Tầng 6, tòa nhà MB số 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.    
 Điện thoại: 024. 6682 5543  
Email: tkts@doanhnghieptiepthi.vn
In tại Công ty  TNHH MTV in Ba Đình - Bộ Công an. 
Văn phòng đại diện phía Nam: Phòng 1.11A, 
Cao ốc Ruby Garden, số 2A Nguyễn Sỹ Sách, phường 
15, Q Tân Bình, TP.HCM    
Điện thoại: 028.66849307
 Fax: 028.66849307   

www.doanhnghieptiepthi.vn 

Sự kiện

Hà Văn

GS. Hoàng Văn Cường đề nghị cấp bù 30-40 nghìn tỷ để có 1 triệu tỷ tiền vốn lãi suất thấp cho DN. 
Ảnh: VGP/ Nhật Bắc.

TĂNG NỢ CÔNG ĐỂ PHỤC HỒI 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

ĐÓ LÀ ĐỀ NGHỊ CỦA MỘT SỐ ĐẠI 
BIỂU QUỐC HỘI TẠI PHIÊN THẢO 
LUẬN CHIỀU 8/1 VỪA QUA. THEO 
ĐÓ, TĂNG NỢ CÔNG KHÔNG PHẢI 
CHO TIÊU DÙNG MÀ ĐỂ TĂNG ĐẦU 
TƯ ĐỘT PHÁ CHO PHÁT TRIỂN, 
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH 
PHỦ ĐỂ VAY NỢ CÔNG LÀ GIẢI PHÁP 
NÊN ĐƯỢC LỰA CHỌN KHÔNG CHỈ 
NHẰM KHAI THÁC NGUỒN LỰC 
ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ THU HÚT 
DÒNG TIỀN NHÀN RỖI, GÓP PHẦN 
KIỂM SOÁT LẠM PHÁT. 
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Sự kiện

Cùng tham dự cuộc gặp mặt có các 
thành viên đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa 
Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh 

Toàn Thắng, các đại sứ Việt Nam và  đại diện 
cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước châu 
Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đại diện cộng 
đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu 
bày tỏ đánh giá cao chuyến công tác đặc biệt 
tới Anh và Pháp đạt nhiều kết quả tốt đẹp của 
Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; 
bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài. Chuyến đi đã mang lại 
kết quả vang dội, cụ thể, được dư luận quốc tế 
đánh giá cao.

Các đại biểu thông báo về tình hình đời sống, 
học tập, sinh hoạt và làm việc tại nước sở tại; 
khẳng định lòng tự hào dân tộc, tình cảm sâu 

sắc với quê hương, đất nước với những hành 
động thiết thực, cụ thể, đặc biệt trong công tác 
phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua; 
bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và 
tương lai ngày càng tốt đẹp của đất nước trong 
giai đoạn tới. Đồng thời, các đại biểu nêu nhiều 
kiến nghị, đề xuất, góp ý với lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các bộ ngành, nhất là trong tháo gỡ các 
vướng mắc về thủ tục đầu tư và tạo điều kiện 
tốt hơn nữa để kiều bào hướng về Tổ quốc, 
đóng góp xây dựng và phát triển đất nước…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng xúc 
động cho biết, ông cảm nhận sâu sắc tình cảm 
sâu đậm, nồng ấm của đồng bào đã tới dự 

cuộc gặp mặt từ những nơi xa xôi trong điều 
kiện dịch bệnh còn phức tạp, với những phát 
biểu tâm huyết, trách nhiệm với quê hương, đất 
nước, đồng bào.

Ông nhắc lại câu thơ “Quê hương mỗi người 
chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi” và những câu 
chuyện dân gian của dân tộc với những bài học 
có ý nghĩa quan trọng, sâu sắc như Thánh Gióng 
(về tinh thần, sức mạnh chống ngoại xâm), câu 
chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ (về tinh thần 
đoàn kết dân tộc), câu chuyện Sơn Tinh - Thủy 
Tinh (về tinh thần và kinh nghiệm ứng phó thiên 
tai, bảo lũ), câu chuyện Mỵ Châu (tinh thần 
cảnh giác với kẻ thù), câu chuyện Tấm Cám hay 
Thạch Sanh (tôn vinh những người lao động cần 
cù, thật thà)… Thủ tướng cho rằng, nhân dân ta, 
cha ông ta trong suốt chiều dài lịch sử đã vận 
dụng, phát huy những bài học, giá trị truyền 
thống lâu đời đó một cách linh hoạt, sáng tạo 
phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử.

Theo Thủ tướng, đất nước ta đã trải qua 
những thăng trầm, thách thức, biến cố lịch sử 
lớn, những cuộc chiến tranh kéo dài, bị bao vây 
cấm vận, sau đó mới tiến hành công cuộc đổi 
mới từ năm 1986. Từ lúc rất khó khăn khi bắt 
đầu đổi mới, “làm ăn không đủ ăn, xuất không 
đủ nhập, thu không đủ chi”, đến nay, chúng ta 
đã phát triển đất nước với quy mô GDP đứng 
thứ 4 trong ASEAN, thu nhập bình quân đầu 
người 3.500 USD, có vị thế mới và sự tôn trọng 
của cộng đồng quốc tế.

Phân tích, làm rõ hơn điều này, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính cũng chia sẻ kết quả  Đoàn 
cấp cao Việt Nam tham dự các sự kiện gần đây 
như Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội nghị thượng 
đỉnh lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 
(COP26) tại Anh, cũng như kết quả chuyến thăm 
chính thức Cộng hòa Pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 
TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ KIỀU BÀO 
ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu bày tỏ đánh giá cao chuyến công tác đặc biệt tới Anh và 
Pháp đạt nhiều kết quả tốt đẹp của Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

TỐI 4/11 (THEO GIỜ PARIS), THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH 
CHÍNH ĐÃ CÓ BUỔI GẶP MẶT RẤT 
XÚC ĐỘNG VỚI ĐẠI DIỆN KIỀU BÀO 
TẠI KHU VỰC CHÂU ÂU, ĐƯỢC TỔ 
CHỨC TẠI TRỤ SỞ ĐẠI SỨ QUÁN 
VIỆT NAM TẠI PHÁP. THỦ TƯỚNG 
KHẲNG ĐỊNH, ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 
LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT 
ĐỂ KIỀU BÀO ĐÓNG GÓP XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC.

Hà Vân
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Sự kiện

Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ  đang 
xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình 
tổng thể về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh, chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế, chương trình tái cơ cấu nền 
kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng xanh…

Thủ tướng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài rất lớn mạnh với 5 triệu người, 
có liên hệ rất quan trọng với đất nước. Khi làm 
việc với lãnh đạo bất cứ nước nào, Thủ tướng 
cũng đề nghị quan tâm, tạo điều kiện, tạo cơ hội 
cho người Việt ổn định cuôc sống, đóng góp vào 
tình hữu nghị của hai nước và xây dựng nước sở 
tại.

“Rất đáng mừng là ở đâu, chúng ta cũng 
chứng minh được, ở đâu người ta cũng khen ngợi 
người Việt Nam chăm chỉ, thông minh, linh hoạt, 
vượt khó. Truyền thống của chúng ta là mỗi lúc 
khó khăn, thử thách lại nỗ lực phấn đấu vươn 
lên, vượt qua, khẳng định mình, điều này được 
hun đúc qua các thời kỳ lịch sử, từ lòng yêu nước, 
thương nòi, từ tinh thần, sức mạnh đoàn kết”, 
Thủ tướng xúc động chia sẻ. Thủ tướng nêu rõ, 
Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận 
quan trọng không thể tách rời, là một động lực 
phát triển của đất nước. Điều này được thể hiện 
qua Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45 và gần đây là 
Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài, được thể chế hóa 
bằng các quy định của pháp luật.

Thủ tướng bày tỏ, thời gian tới, điều được 
Đảng, Nhà nước mong muốn nhất là bà con kiều 
bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống 
nhất, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, đồng thời gắn 
bó với nước sở tại, góp phần thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ  đối ngoại; chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, 
đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Phát biểu này 
của Thủ tướng được bà con kiều bào dự cuộc gặp 
mặt hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tràng pháo 
tay mạnh mẽ.

Cùng với đó, Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà 
con tiếp tục giữ vững, phát huy lòng tự hào, tự 
tin dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
để vươn lên, khẳng định mình; góp phần củng cố 
quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại; xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi người, mỗi 
gia đình và đóng góp xây dựng đất nước cũng 
như nước sở tại.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Thủ tướng bày tỏ  cảm ơn sự đóng góp của 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong 
công cuộc xây dựng đất nước nói chung và trong 
phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 
và phòng chống dịch bệnh, bà con dù còn những 
khó khăn nhưng luôn hướng về Tổ quốc.

Về kiến nghị của các đại biểu, Thủ tướng giao 
các cơ quan chức năng nghiên cứu cách giải 
quyết phù hợp, bảo đảm đúng luật, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho kiều bào. Trong đó, Thủ tướng 
cho rằng những đề xuất về việc dạy và học tiếng 
Việt là rất chính đáng, việc này có thể thông qua 
những câu chuyện giản dị của dân tộc nhưng có ý 
nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ bản sắc Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo, “cần nghiên cứu, giải quyết 
các kiến nghị một cách thực chất, nói đi đôi với 
làm, chứ không phải nói mà không làm”, theo 
tinh thần “nói thật, nghĩ thật, làm thật, hiệu quả 
thật, người dân được thụ hưởng thành quả thật”.

điều chỉnh tăng mức bội chi ngân sách tăng 
thêm từ 2-3% so với kế hoạch đặt ra trong 
vòng 2-3 năm, chúng ta sẽ có nguồn lực để 
thực hiện các kế hoạch phục hồi và đầu tư 
bứt phá.

“Việc tăng nợ công để trợ cấp toàn dân 
như một số nước trên thế giới vẫn làm sẽ là 
không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
Việt Nam. Tăng nợ công không phải cho tiêu 
dùng mà để tăng đầu tư đột phá cho phát 
triển, phát hành trái phiếu Chính phủ để vay 
nợ công là giải pháp nên được lựa chọn không 
chỉ nhằm khai thác nguồn lực đầu tư trong 
nước và thu hút dòng tiền nhàn rỗi, góp phần 
kiểm soát lạm phát”, đại biểu phân tích. Đại 
biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cho rằng, cần 
khẩn trương giải ngân các gói hỗ trợ doanh 
nghiệp đã ban hành. Ông So nhấn mạnh việc 
tiếp cận gói hỗ trợ còn khó khăn, trong khi 
doanh nghiệp đang đối mặt nhiều vấn đề. 
“Cần tối giản, rút gọn các thủ tục rườm rà, 
nhanh chóng giải ngân, để doanh nghiệp có 
thể dễ dàng tiếp cận”, ông nói.

Ông So cũng đề xuất nhanh chóng ban 
hành các gói hỗ trợ tiếp theo để vực dậy nền 
kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Việt 
Nam còn nhiều dư địa để nghiên cứu và đưa 
ra các gói kích thích đủ lớn bằng việc nâng 
trần nợ công nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát 
chỉ tiêu vĩ mô.

“Chính phủ có thể phải cân nhắc đến việc 
bội chi ngân sách và chuẩn bị một khoản 
ngân sách bất thường để giải quyết các tình 
huống bất thường. Chúng ta nên mạnh dạn 
nâng trần nợ công, sử dụng ngân sách để 

tăng tiền an sinh xã hội, hỗ trợ người lao 
động. Bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là 
giúp cho động lực tăng trưởng của đất nước”, 
đại biểu Trần Văn Khải (Hà Nam) nói.

Đề cập cụ thể đến các giải pháp về lực 
lượng công nhân lao động, đại biểu Trần Văn 
Khải nhìn nhận, để phục hồi, ổn định và phát 
triển kinh tế trong trạng thái bình thường 
mới, trong nhiều giải pháp Chính phủ đã đề 
ra, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục 
quan tâm chỉ đạo một số giải pháp đối với 
lực lượng công nhân lao động. Giai đoạn giãn 
cách vừa qua, chúng ta quan tâm nhiều tác 
động về khía cạnh kinh tế nhưng theo đại 
biểu hậu quả về mặt tâm lý cũng là vấn đề 
nghiêm trọng.

Lực lượng lao động bị sang chấn tâm lý là 
điều chưa từng xảy ra và nó sẽ để lại di chứng 
lâu dài, cần nhiều thời gian để khắc phục. 
Trước đây, việc kéo lao động ở nông thôn lên 
thành phố đã rất khó, giờ đây xuất hiện thêm 
tình trạng lao động đang ở sẵn các thành phố 
nhưng vẫn nhất quyết đi về quê, DN không 
giữ được lao động kể cả khi đã mở cửa. Đây 
là thời điểm người lao động là động lực tăng 
trưởng, hỗ trợ người lao động cũng chính là 
đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất 
nước.

Do đó, đại biểu kiến nghị một số giải pháp. 
Thứ nhất, đối với những người lao động phải 
di chuyển để tìm việc, động lực lớn nhất để 
họ quay trở lại nơi làm việc là khả năng tìm 
được công việc bằng hoặc tốt hơn công việc 
cũ trong môi trường an toàn. Song song với 
những động thái quyết liệt về kiểm soát dịch 
bệnh, nhanh chóng đưa cuộc sống ở các vùng 
bị ảnh hưởng trở lại bình thường sớm nhất. 
Đại biểu kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa 
phương có phương án hỗ trợ người lao động 
quay lại nơi làm việc, bao gồm không chỉ là 
kết nối cung - cầu lao động, mà còn là việc 
kiến tạo các động lực về cơ hội, hỗ trợ tài 
chính, ổn định cuộc sống tại các địa bàn có 
nhu cầu lao động lớn, tạo sinh kế cho người 
lao động tìm việc làm tăng thu nhập bảo đảm 
cuộc sống, chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp, người lao động tham gia đào tạo, đào 
tạo lại, nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề 
nghiệp cũng như một số các biện pháp tuyên 
truyền, hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe phù 
hợp, giúp tạo tâm lý yên tâm quay trở lại làm 
việc cho người lao động. 

Thứ hai, bài học từ đại dịch COVID-19 cho 
thấy vai trò quan trọng của hệ thống an sinh 
xã hội là bảo đảm an toàn cho người dân 
trong điều kiện biến động về KT-XH. Do đó, 
kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp 
lâu dài về nguồn lực để bảo đảm một số dịch 
vụ xã hội cơ bản nhằm tránh rủi ro và bảo 
đảm cơ hội công bằng cho toàn dân. Tiếp tục 
đẩy mạnh xã hội hóa để bảo đảm nhà ở cho 
người dân, đặc biệt là người di cư, người dân 
vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi 
khí hậu; đầu tư, xây dựng nhà ở cho công 
nhân các khu công nghiệp, đô thị và người có 
thu nhập thấp.

ĐB Trần Văn Khải: Hỗ trợ tài chính, ổn định cuộc 
sống tại địa bàn có nhu cầu lao động lớn. 

Ảnh: VGP/ Nhật Bắc.

TĂNG NỢ CÔNG 
ĐỂ PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
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Theo báo cáo do Bộ Y tế công bố tại 
cuộc họp, hiện số ca mắc COVID-19 
trong cộng đồng và xã phường “đổi 
màu” cấp độ dịch đều tăng. Từ 29/10 

- 4/11, cả nước ghi nhận 40.490 ca mắc mới 
COVID-19, tăng 12.632 ca so với 7 ngày trước 
đó. Số mắc trong cộng đồng, cả nước ghi nhận 
18.073 ca mắc trong cộng đồng, tăng 6.324 ca 
so với 7 ngày trước. Về thực hiện công bố cấp 
độ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128, tính đến 
ngày 17h00 ngày 4/11/2021, cả nước có 7.161 
xã, phường cấp độ 1 (67,5%); 3.087 xã, phường 
cấp độ 2 (29,1%); 247 xã, phường cấp độ 3 
(2,3%); 106 xã, phường cấp độ 4 (1%).

Trong vòng 1 tuần, đã có sự thay đổi về số 
lượng cấp độ dịch phạm vi xã, phường như sau: 
giảm 142 xã, phường cấp độ 1, 2 (giảm 103 xã, 
phường cấp độ 1, giảm 39 xã, phường cấp độ 2); 
tăng 142 xã, phường cấp độ 3, 4 (tăng 102 xã, 
phường cấp độ 3; tăng 39 xã, phường cấp độ 4). 
Số xã, phường tăng cấp độ 4 xảy ra ở 4 khu vực 
trên phạm vi toàn quốc.

Thông tin tại cuộc họp cũng cho biết, đến nay 
cả nước đã tiêm được 86.438.153 liều vaccine 
phòng COVID-19, đã có 32,5 triệu người tiêm 
1 liều và 26,9 triệu người tiêm đủ 2 liều. Trong 
tuần (từ 27/10-03/11), cả nước đã triển khai 
tiêm được 7,6 triệu liều vaccine (giảm khoảng 
300.000 liều so với tuần trước đó), trung bình 
mỗi ngày tiêm được khoảng 1,1 triệu liều… Một 
số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là TP.HCM, Bình 
Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình… (hiện 
đã tiêm được hơn 800.000 liều vaccine). Trên cả 
nước, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 81,2% và 
tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 37,3% dân số từ 18 

tuổi trở lên. 13/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 
liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở 
lên là: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, 
Bình Dương.

Có 11/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều 
vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 
50% là Long An (94,8%), Quảng Ninh (86,8%), 
TP.HCM (80,1%), Khánh Hòa (84,5%), Đồng Nai 
(74,5%), Lạng Sơn (71,1%), Bình Dương (67,6%), 
Hà Nội (65,7%), Bắc Ninh (56,9%), Hà Nam 
(52,2%) và Ninh Bình (51,2%). Có 5/63 tỉnh còn 
lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine dưới 
50% dân số từ 18 tuổi trở lên là Sơn La (42%), 
Nghệ An (43,6%), Thanh Hóa (45,4%), Nam Định 
(46,9%), Cao Bằng (48,7%).

Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng 
COVID-19, tại cuộc họp lãnh đạo Sở Y tế, một số 
địa phương nằm trong nhóm tỷ lệ tiêm chủng 
thấp (số tiêm so với số vaccine đã phân bổ) trên 
Cổng thông tin tiêm chủng vaccine đã giải thích 
do việc nhập liệu tiêm chủng chưa theo kịp tốc 
độ tiêm chủng và cho biết đang nhanh chóng 
phối hợp với các Sở, ngành liên quan để đẩy 
nhanh tiến độ nhập liệu. Các địa phương cũng 
đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm 
cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Về việc này, GS.TS Đặng Đức Anh - Viện 
trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho 
biết, ngay khi có vaccine về, Viện sẽ báo cáo Bộ 
Y tế để xin ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ cho 
các địa phương trên cơ sở kế hoạch dự trù các 
tỉnh, thành đã gửi về. Do đó, các địa phương 
cần tiêm chủng cho người trên 18 tuổi ngay số 
vaccine đã được phân bổ. Vaccine tiêm cho trẻ 

em của các địa phương sẽ phân bổ theo đợt 
riêng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ 
Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh, thành phố 
trong cả nước nghiên cứu kỹ mục 1, Công điện 
1.700 ngày 25/10 để ban hành hướng dẫn cụ 
thể ở địa phương vừa phù hợp với Nghị quyết 
128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ 
Y tế.

Tại công điện này, Bộ Y tế đã đề nghị UBND 
các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa 
phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực 
hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, 
thành phố có số ca mắc cao (như TP. HCM, Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An...); tăng cường, chủ 
động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có 
nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về 
từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 
3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc 
bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo 
dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch 
COVID-19… “Các tỉnh, thành phố được thực hiện 

Sự kiện

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐỖ XUÂN TUYÊN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP TRỰC 
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Sự kiện

theo cơ chế mở căn cứ trên thực tiễn 
rà soát người về từ vùng dịch của địa 
phương mình”, Thứ trưởng Bộ Y tế 
nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Y tế cũng 
đề nghị các địa phương đẩy mạnh 
thông tin, tuyên truyền để người dân 
đi từ vùng dịch về chủ động khai báo 
y tế, phát huy tinh thần trách nhiệm 
chống dịch; hướng dẫn thực hiện các 
biện pháp thích ứng an toàn, nâng 
cao nhận thức của người dân để 
thích ứng trong tình hình mới…

Các địa phương cũng cần tăng 
cường giám sát, phát hiện sớm các 
trường hợp nghi mắc COVID-19 tại 
cộng đồng, xử lý triệt để ổ dịch không 
để lây lan, bùng phát…

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng 
đề nghị các địa phương phê duyệt 
phương án phòng chống dịch để 
doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, 
trong đó lưu ý hướng dẫn việc xét 
nghiệm của công nhân phải phù 
hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

Về công tác tiêm chủng vaccine 
phòng COVID-19, Thứ trưởng đề nghị 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ 
tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 
cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 
(ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi 
trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả; 
đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng 
Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý 
và theo dõi tiến độ tiêm chủng, tăng 
tốc nhập dữ liệu tiêm chủng. Triển 
khai tiêm mũi 2 cho những trường 
hợp đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; triển 
khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Trong tiêm chủng phải đảm bảo 
an toàn tuyệt đối, tránh để lẫn các 
loại vaccine, phải tuân thủ “3 tra, 5 
chiếu”’, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn 
mạnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng 
nêu rõ, lãnh đạo Bộ Y tế đã giao cho 
các đơn vị chuyên môn rà soát lại về 
tiêm chủng của các địa phương, số 
vaccine đã tiêm, số còn lại. Đề nghị 
63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là 19 
tỉnh, thành phố phía Nam rà soát lại 
ngay nhân lực tiêm chủng, nếu thiếu 
báo ngay về Bộ Y tế trước 17h ngày 
6/11. Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã 
thống nhất địa phương nào cần, Bộ 
Quốc phòng sẽ điều lực lượng quân 
y đến hỗ trợ.

“Nếu chúng tôi không nhận được 
báo cáo theo đúng thời hạn, coi như 
địa phương không cần hỗ trợ. Khi 
đó địa phương để xảy ra tiêm chủng 
chậm, Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine 
sang nơi khác và lãnh đạo Sở Y tế sẽ 
phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo 
tỉnh về việc điều chuyển vaccine” - 
Thứ trưởng Bộ Y tế nhắc lại.

Về điều trị, các địa phương rà 
soát, đánh giá lại hệ thống điều trị, 
làm sao phân tầng điều trị hợp lý, 
làm sao để đưa vào bệnh viện điều 
trị với thời gian phù hợp nhất, tỷ lệ 
thấp nhất.

“Các địa phương chú trọng nâng 

cao năng lực của y tế cơ sở, trong 
đó tại các khu/cụm công nghiệp cần 
lên phương án thiết lập các trạm y 
tế lưu động để kịp thời phục vụ công 
tác chăm sóc sức khoẻ người dân 
và phòng chống dịch khi cần”, Thứ 
trưởng nhấn mạnh.

Ngày 5/11/2021, Bộ Y tế có Văn 
bản số 9439/BYT-DP về việc bảo 
đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Theo đó, Bộ đề nghị các sở 
y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các đơn vị thực 
hiện đúng các quy định về tiếp nhận, 
vận chuyển, bảo quản vaccine; tuân 
thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng: 
(i) Trước tiêm (khám sàng lọc và tư 
vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông 
báo về loại vaccine sẽ tiêm chủng...); 
(ii) Trong quá trình tiêm (thực hiện 
tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng 
đường dùng, kiểm tra vaccine, dung 
môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi 
sử dụng;cho đối tượng tiêm chủng 
hoặc cha, mẹ, người giám hộ của 
trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm 
chủng…); (iii) Sau khi tiêm (theo 
dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản 
vaccine, vật tư tiêm chủng chưa sử 
dụng theo quy định; xử lý chất thải 
y tế sau tiêm…) theo quy định tại 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ, tại Thông 
tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 
của Bộ Y tế quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-
CP, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 
26/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 
tổ chức buổi tiêm chủng vaccine 
phòng COVID-19 và các quy định, 
hướng dẫn khác của Bộ Y tế. Lập 
kế hoạch tiêm chủng thường xuyên 
và triển khai chiến dịch tiêm chủng 
vaccine phòng COVID-19 đảm bảo 
phù hợp, rõ ràng, tránh chồng chéo; 
bố trí nhân lực, phân công cụ thể 
nhiệm vụ của từng cán bộ trong buổi 
tiêm chủng và các điểm tiêm chủng, 
thời gian tiêm chủng phù hợp theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục tăng 
cường truyền thông về lợi ích tiêm 
chủng phòng bệnh trên các phương 
tiện thông tin và sự cần thiết tiêm 
chủng để phòng các bệnh truyền 
nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 
trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo 
người dân đưa con em đi tiêm chủng 
thường xuyên và tiêm chủng vaccine 
phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, 
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp 
tục cập nhật thông tin và nhập mới, 
nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng 
hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng 
vaccine COVID-19 theo đúng tiến độ 
tiêm chủng của địa phương. Tăng 
cường công tác giám sát, hỗ trợ triển 
khai các hoạt tiêm chủng mở rộng và 
tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
trong quá trình tổ chức tiêm chủng. 
Người đứng đầu phải chịu trách 
nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu 
để xảy ra vi phạm.

CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM NÓI TRÊN ĐƯỢC 
BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, KHU 
CÁCH LY, KHU THU DUNG ĐIỀU TRỊ VÀ TẠI 
NHÀ TRONG BỐI CẢNH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI TP.HCM VÀ 
MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ, ĐƯỢC CÔNG BỐ 
THÔNG TIN VÀO SÁNG 6/11 VỪA QUA.

Mục tiêu hướng tới của Chương trình là các trường 
hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng 
được tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả, nhanh 
chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm chuyển 

nặng, giảm tử vong, giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm 
ngoài cộng đồng. 

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19 đã được công bố trên 
thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, 
đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa 
sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong; căn cứ kết 
quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh 
viện Phổi Trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc, Bộ 
Y tế đã cho phép triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm 
soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại 
nhà và cộng đồng tại TP.HCM từ giữa tháng 8/2021 và hiện nay 
đã mở rộng triển khai tại 22 địa phương có dịch trong toàn quốc. 
Việc triển khai Chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu 
khoa học, chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu 
y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê 
duyệt và được theo dõi, kiểm soát, ghi nhận, đánh giá và tổng kết 
bởi các chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế.

Các kết quả báo cáo giữa kỳ của Chương trình tại 22 tỉnh/thành 
phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả 
rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút 
ngắn thời gian điều trị với tỷ lê bệnh nhân có kết quả RT-PCR sau 
5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 từ 72,1 - 99,1%; 
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 14 ngày âm 
tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30 gần 100%; tỷ lệ chuyển 
nặng rất thấp từ 0,02-0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. 
Các kết quả rất khả quan của Chương trình đã đóng góp hiệu quả 
vào công tác phòng, chống dịch của TP.HCM và các địa phương 
có dịch.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có 
dịch tham gia và triển khai Chương trình trên tinh thần tiếp cận 
sớm với thuốc song vẫn phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ để bảo 
đảm an toàn cho các bệnh nhân tham gia.

PV

THÍ ĐIỂM ĐIỀU TRỊ 
CÓ KIỂM SOÁT THUỐC 
MOLNUPIRAVIR 
CHO CÁC TRƯỜNG HỢP 
MẮC COVID-19 THỂ NHẸ 
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Điều gì khiến xuất khẩu sang EU 
tăng 6,2%?

Chiều 3/11, Hội thảo công bố báo cáo đánh 
giá một năm thực hiện EVFTA được Viện Nghiên 
cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện, 
dưới sự hỗ trợ của Viện Konrad - Adenauer 
Stiftung (KAS) tại Việt Nam. Bất chấp những 
ảnh hưởng của dịch COVID-19, xuất khẩu của 
Việt Nam sang thị trường EU năm 2020 vẫn đạt 
35,15 tỷ USD, tương đương với năm 2019. Đáng 
chú ý trong năm 2020, Việt Nam đã vượt qua Ấn 
Độ để trở thành một trong mười đối tác nhập 
khẩu chính của EU, với tỷ trọng 1,23%. Hầu hết 
các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
sang EU lại giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ 
thể, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện 
giảm 27,9%; hàng dệt may giảm 15,2% và giày 
dép các loại giảm 11,3%.

Tuy nhiên, sau một năm kể từ khi Hiệp định 
có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang thị trường EU đã đạt 39,8 tỷ USD tính đến 
ngày 31/07/2021, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 
2020. Nhóm nghiên cứu có giải thích sự tăng 
trưởng này là do kim ngạch xuất khẩu sắt thép 
tăng gấp 5-6 lần so với cùng kỳ năm trước. Ở 
chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt 
Nam từ thị trường này đạt 16,51 tỷ USD, tăng 
hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Các mặt 
hàng nhập khẩu chủ yếu từ EU bao gồm dược 
phẩm, máy móc, thiết bị và dụng cụ khác, sản 
phẩm hóa chất.Trong đó, Ireland là thị trường 
mà Việt Nam nhập khẩu lớn nhất, chủ yếu là 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Việt Nam - EU là mối quan hệ bổ 
sung 

TS. Lê Đăng Doanh, Chuyên gia Kinh tế cao 
cấp, cho biết Việt Nam tránh phụ thuộc nhiều 
hoặc hoàn toàn vào thương mại với Trung 
Quốc. Thay vào đó, nước ta cần đẩy mạnh quan 
hệ thương mại với EU. Bởi cơ cấu kinh tế của 
Việt Nam và EU là bổ sung cho nhau.  Còn cơ 
cấu kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc là 
cạnh tranh “trên từng cây số” về các mặt hàng 
như điện tử, dệt may, đồ gỗ và nông sản. Theo 
đó, những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều 
sang EU như nông sản, điện tử hay đồ gỗ thì 
bổ sung cho EU. Còn những mặt hàng Việt Nam 
nhập khẩu từ EU như máy bay Airbus, ô tô thì 
bổ sung cho kinh tế Việt Nam. Việt Nam cũng 
cần cải tiến hơn nữa để đáp ứng với những tiêu 
chuẩn cao của thị trường EU. Theo TS. Lê Đăng 
Doanh, việc nói EU là thị trường khó tính là 
không đúng mà phải gọi là tiêu chuẩn cao, đòi 
hỏi Việt Nam cần sớm tìm ra giải pháp để đáp 
ứng những yêu cầu này.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần đẩy mạnh kinh 
tế số, chính phủ điện tử và công nghệ thông tin. 
Từ đó, doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có thể kết 

nối trực tiếp với doanh nghiệp EU qua mạng, 
để có thể cho đối tác thấy rõ quá trình xử lý, 
chế biến sản phẩm đảm bảo quy cách bất cứ 
lúc nào. 

Việt Nam mới chỉ là cường quốc về 
số lượng  

TS. Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương 
mại, Bộ Công Thương, cho rằng Việt Nam cần 
thúc đẩy xuất khẩu một cách thực chất, chứ 
không phải chỉ về kim ngạch xuất khẩu. Tức là, 
Việt Nam cần chú trọng đến cả giá trị gia tăng 
thay vì chỉ mỗi số lượng. Ông Lê Quốc Phương 
nhận định:”Việt Nam hiện nay là nước đứng 
thứ 31 trên thế giới về xuất khẩu, trong số 240 
nền kinh tế trên thế giới. Như vậy chúng ta có 
thể được xem là cường quốc xuất khẩu, nhưng 
cường quốc số lượng. Chúng ta không thể là 
cường quốc về chất lượng được”.  

Trong năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu Việt 
Nam được 282,6 tỷ USD, bất chấp ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. Còn năm 2021, Việt Nam 
dự kiến giá trị xuất khẩu đạt hơn 300 tỷ USD.   
Tuy nhiên, giá trị gia tăng của các mặt hàng 
xuất khẩu vẫn còn thấp, chỉ cao hơn vài nước 
đi sau ở ASEAN. Giá trị gia tăng của nước ta còn 
kém Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan 
và thậm chí cả Philippines. Do đó, ông Phương 
nhận định, việc thúc đẩy số lượng xuất khẩu 
dựa vào EVFTA cũng không đem lại nguồn lợi 
nhiều, mà cần phải tập trung thúc đẩy tăng 
trưởng chất lượng và giá trị gia tăng của các mặt 
hàng xuất khẩu. 

Những thách thức đối với Việt 
Nam

Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch của 
Hiệp hội Các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt 

Nam (EuroCham) cho biết, hiện nay có 3 rào 
cản lớn nhất làm hạn chế tiềm năng của EVFTA 
trong tương lai bao gồm: thủ tục hành chính, 
rào cản kỹ thuật, và thiếu kiến thức về EVFTA. 

Tuy nhiên, việc xóa bỏ thuế quan trong quá 
trình thực hiện EVFTA còn gặp nhiều khó khăn, 
điển hình là trong ngành dược phẩm, ô tô. Trước 
đó, Việt Nam đã có thời gian áp dụng các chế độ 
thuế quan mới, nhưng lại tạo ra thêm những 
rào cản thương mại mới. Điều này đã làm “xói 
mòn” niềm tin của những nhà đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam.  Theo ông Jean-Jacques 
Bouflet, Việt Nam phải chấp nhận việc gia tăng 
thương mại và các FTAs sẽ dẫn đến hiện tượng 
cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa trên sân 
nhà và quốc tế. Điều này đòi hỏi, doanh nghiệp 
phải cải tiến sản phẩm, nâng cao tính hấp dẫn 
trên thị trường quốc tế.  TS. Vũ Thanh Hương, 
Phó Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc 
tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN lại đề cập 
đến rào cản về phòng vệ thương mại. Hiện nay, 
tỷ lệ sử dụng EVFTA của Việt Nam rất cao, nhưng 
những mặt hàng xuất khẩu nhiều lại nằm trong 
nhóm những ngành “nhạy cảm”, dễ bị dính vào 
các vụ phòng vệ thương mại. 

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, Việt 
Nam đang là nước dẫn đầu trong thương mại 
hai chiều với EU, có thể coi như một cửa ngõ 
(gateway) của EU vào Đông Nam Á và có thể 
là cả Trung Quốc. Tuy nhiên, EU cũng đang 
đàm phán FTA với các quốc gia khác trong 
khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines và 
Indonesia. Đây đều là các quốc gia cạnh tranh 
trực tiếp với Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng 
hóa sang khu vực EU. Do đó, Việt Nam cần tận 
dụng tối đa lợi thế và cơ hội của người đi trước 
để có thể duy trì và phát huy được lợi thế như 
một “cửa ngõ” trong quan hệ thương mại với 
EU.

TUY NHIÊN, VỊ TRÍ CỬA NGÕ NÀY 
CŨNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC RẤT 
NHIỀU THÁCH THỨC KHI EU ĐANG 
ĐÀM PHÁN FTA VỚI CÁC QUỐC GIA 
KHÁC TRONG KHU VỰC NHƯ THÁI 
LAN, MALAYSIA, PHILIPPINES VÀ 
INDONESIA.

Sơn Đặng

VIỆT NAM CÓ THỂ COI LÀ 
“CỬA NGÕ” CỦA EU VÀO 
ĐÔNG NAM Á VÀ TRUNG QUỐC

Sự kiện “Báo cáo đánh giá một năm thực hiện 
hiệp định EVFTA” diễn ra tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.
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Mới đây, Trung tâm Thông tin và 
dự báo Kinh tế Xã hội quốc gia 
(NCIF), Tổ chức Chương trình 
Phát triển của Liên Hợp Quốc 

(UNDP) và Đại học Fullbright Việt Nam (FUV) đã 
đồng tổ chức diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt 
Nam, với chủ đề “Tài chính cho phục hồi và phát 
triển bền vững”. Tại diễn đàn, Trưởng ban Kinh 
tế ngành NCIF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS. Trần 
Toàn Thắng chia sẻ, COVID-19 đã khiến quá 
trình dịch chuyển chuỗi cung ứng xảy ra nhanh 
hơn. 

Theo đó, các xu hướng định hình chuỗi 
cung ứng bao gồm: rút ngắn chuỗi (reshoring); 
đa dạng chuỗi (diversification); khu vực hóa 
chuỗi (regionalization); nhân rộng chuỗi 
(replication). Tùy vào mỗi nhóm ngành cụ thể 
và mức độ tự động hóa, số hóa mà các diễn 
biến chuỗi có thể khác nhau. Năm 2021, khi 
rủi ro từ COVID-19 vẫn lớn, khả năng hiện thực 
hóa việc dịch chuyển này vẫn có thể chậm. Do 
vậy, dịch chuyển chuỗi ở Việt Nam chỉ có thể 
được đẩy mạnh khi dịch COVID-19 được kiểm 
soát trong giai đoạn 2021-2025. Ông Thắng cho 
hay, những ngành có khả năng dịch chuyển lớn 
nhất là dệt may, da giày, lắp ráp điện tử, máy 
móc thiết bị cơ khí và dịch vụ logistics. 

Bên cạnh đó, những ngành có động cơ dịch 
chuyển lớn, nhưng không dễ dàng dịch chuyển 
bao gồm dược phẩm, điện tử tiêu dùng và hàng 
công nghệ. Nguyên nhân do những lĩnh vực này 
khó tìm kiếm nguồn cung thay thế bên ngoài; 
đồng thời, đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, 
hạ tầng và trình độ nhân lực. Đặc biệt là đối với 
xu hướng dịch chuyển hàng điện tử, công nghệ 
cao ra khỏi Trung Quốc.

Đại diện NCIF chỉ ra rằng, Việt Nam có rất 
nhiều yếu tố thuận lợi cho việc đón nhận xu 
hướng dịch chuyển chuỗi. Có thể kể đến một 
số yếu tố như sự thành công trong kiểm soát 
dịch bệnh; triển vọng tăng trưởng tốt; chi phí 
lao động thấp; các FTA thế hệ mới; vị trí gần 
Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự gia tăng 
của tầng lớp trung lưu thúc đẩy tiêu dùng nội 
địa; sự sẵn có của các khu công nghiệp; cải 
thiện môi trường kinh doanh; cơ hội phát triển 
ngành công nghiệp phụ trợ nhờ năng suất lao 
động tương đối cao, và số lượng doanh nghiệp 
đáng kể trong một số ngành đầu vào (sản xuất 
kim loại, cao su, sợi tổng hợp) tương đối thấp. 

Thế nhưng, do công nghiệp phụ trợ chưa 
phát triển, các hoạt động sản xuất tại Việt Nam 
chủ yếu là gia công, lắp ráp. Một số ít ngành 
cung cấp đầu vào có năng suất lao động cao 
và xuất khẩu sang nhiều thị trường, nhưng chủ 
yếu do doanh nghiệp FDI sản xuất.

Ông Thắng cũng phân tích, các ngành khác 
nhau cũng có mức độ sẵn sàng khác nhau, 
trong việc đón đầu cơ hội mới từ xu hướng dịch 
chuyển chuỗi cung ứng ở Việt Nam. 

Cụ thể, với ngành dệt may, da giày thì Việt 
Nam chủ yếu gia công và nhập khẩu nguyên 
liệu từ nước ngoài. Năng lực cung ứng của các 
doanh nghiệp thượng nguồn còn hạn chế. Trừ 
một số ngành sản xuất plastic và cao su tổng 
hợp có năng suất cao hơn và có tiềm năng để 
phát triển.

Đối với ngành điện tử, Việt Nam là quốc gia 
xuất khẩu lớn thứ 12 trên thế giới, thứ 3 trong 
khối ASEAN. Tuy nhiên 95% thuộc về doanh 
nghiệp FDI, và chủ yếu ở công đoạn gia công, 
lắp ráp. Phần lớn sản xuất sử dụng nguyên 
liệu nhập khẩu. Công nghiệp phụ trợ kém phát 

triển. Năng suất lao động ở mức trung bình.
Về ngành sản xuất ô tô, Việt Nam có thế 

mạnh xuất khẩu một số linh kiện, phụ tùng 
(dây dẫn điện cho ô tô, lốp xe). Chủ yếu do các 
doanh nghiệp FDI sản xuất. Năng suất lao động 
của ngành lắp ráp ô tô tương đối cao. 

Các ngành thượng nguồn như kim loại đúc 
sẵn và sản xuất gang, sắt, thép, có năng suất 
lao động khá cao và số lượng doanh nghiệp lớn. 
Điều này cho thấy, Việt Nam có tiềm năng sản 

xuất nguyên liệu phục vụ cho sản xuất linh phụ 
kiện, mô đun cho lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Cuối cùng, ngành logistics được dự báo sẽ có 
tốc độ tăng trưởng cao và nhiều tiềm năng phát 
triển, nhờ hệ thống cảng biển, vị trí địa lý thuận 
lợi. Tuy nhiên, đầu tư cho hạ tầng logistics của 
Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là các trung tâm 
logistics quốc tế kết nối Việt Nam với các nước, 
dẫn đến chi phí logistics còn cao và hạn chế khả 
năng cạnh tranh.

THEO TS. TRẦN TOÀN THẮNG, DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG Ở 
VIỆT NAM CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐẨY MẠNH KHI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC 
KIỂM SOÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025. ĐẶC BIỆT, ÔNG THẮNG ĐÃ 
ĐƯA RA 5 NGÀNH, LĨNH VỰC CÓ KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN LỚN NHẤT 
TRONG TƯƠNG LAI.

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN 
CHUỖI CUNG ỨNG Ở VIỆT NAM 
SẼ RA SAO TRONG 4 NĂM TỚI?

Giang Anh

Động cơ và mức độ dễ dàng dịch chuyển một số ngành. Nguồn: NCIF
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Cả thế giới thiếu thốn
Những kệ hàng trong siêu thị trống trơn. Tại 

các cảng, tàu thuyền xếp hàng dài để chờ được 
vào bến bốc dỡ hàng hóa. Không ít nhà máy ô 
tô phải ngừng hoạt động vì thiếu chip. Và bao 
trùm tất cả là 1 điều không ai mong muốn: Gần 
như tất cả mọi mặt hàng đều tăng giá mạnh.

Đang dần từ bỏ quan điểm cho rằng lạm 
phát chỉ là tạm thời, nhiều khả năng các NHTW 
sẽ buộc phải đối phó với lạm phát bằng cách 
tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Điều này dẫn 
đến nhiều rủi ro mới đe dọa đà phục hồi vốn 
mong manh của kinh tế thế giới, đồng thời có 
thể khiến giá bất động sản cũng như chứng 
khoán “xì hơi” nhanh chóng.

Đằng sau tình trạng tắc nghẽn trên chuỗi 
cung ứng là một loạt yếu tố: mạng lưới vận 
chuyển bị quá tải, thiếu nhân công tại những 
đầu mối quan trọng và lực cầu hồi phục quá 
mạnh sau đại dịch.

Vấn đề không chỉ nằm ở công đoạn vận 
chuyển hàng hóa từ chỗ này sang chỗ khác. 
Thậm chí nguồn cung còn chưa thể bắt kịp với 
lực cầu. Năm ngoái, khi người tiêu dùng ngừng 
chi tiêu, các nhà sản xuất đã giảm mạnh lượng 
nguyên liệu nhập vào, dẫn đến không thể phản 
ứng kịp khi nhu cầu của khách hàng hồi phục 

trở lại.
Trung Quốc, nơi được mệnh danh là “công 

xưởng thế giới” đang phải đối phó với đợt dịch 
mới bằng biện pháp phong tỏa hà khắc. Chỉ số 
giá tại cổng nhà máy của Trung Quốc đã tăng 
10% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất kể từ 
những năm 1990.

Bloomberg Economics đã xây dựng một số 
chỉ số mới lột tả vấn đề nghiêm trọng đến mức 
nào, cả thế giới đang thất bại như thế nào trong 
việc tìm ra cách giải quyết nhanh nhất và ở một 
số nơi tình hình thậm chí còn đang diễn biến 
xấu đi như thế nào.

Theo chỉ số căng thẳng nguồn cung do 
Bloomberg Economics xây dựng tình trạng 
thiếu hụt tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong 
20 năm trở lại đây. Tại Anh và Eurozone cũng 
ở mức tương tự. Đây là chỉ số được tính toán 
dựa trên nhiều dữ liệu, từ chỉ số giá tại cổng 
nhà máy đến hệ số tồn kho/doanh thu của các 
nhà bán lẻ và số đơn hàng của các công ty hoạt 
động trong lĩnh vực dịch vụ.

Thị trường ở trong điều kiện bình thường 
nếu chỉ số bằng 0. Chỉ số âm nghĩa là hàng hóa 
thừa mứa, trong khi chỉ số dương cho thấy tình 
trạng ngược lại. Từ năm ngoái đến năm nay, chỉ 
số cho thấy tình hình đã nhanh chóng lật ngược 

từ nguồn cung thừa thãi trước COVID sang tình 
trạng thiếu hụt nghiêm trọng như hiện nay.

Từ các nhà sản xuất lớn như Toyota cho đến 
những công ty vận chuyển và cả những người 
tiêu dùng đang “dài cổ” chờ đợi hàng hóa được 
giao đến tay mình, câu hỏi lớn nhất ở thời điểm 
hiện tại là: Bao giờ thì những gián đoạn mới 
chấm dứt?

Kể cả những bậc thầy về chuỗi cung ứng 
như Amazon và Apple cũng không thể cải thiện 
tình hình. Mới đây Amazon công bố toàn bộ lợi 
nhuận quý IV có thể bị thổi bay vì chi phí nhân 
công và phí kho bãi tăng cao. Apple thiệt hại 6 
tỷ USD doanh thu vì không đáp ứng kịp nhu cầu, 
dự báo con số có thể còn tăng lên trong quý tới.

Theo Shanella Rajanayagam, chuyên gia kinh 
tế của HSBC, tình trạng căng thẳng của mạng 
lưới vận chuyển có thể được cải thiện vào đầu 
tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dù những 
gián đoạn sẽ kéo dài đến tận giữa năm sau. Tuy 
nhiên, chắc chắn nhu cầu chi tiêu bù và tích trữ 
hàng hóa sẽ tiếp tục tạo áp lực lên chuỗi cung 
ứng. Do đó cần thời gian lâu hơn để chuỗi cung 
ứng hoàn toàn hồi phục.

Chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy đến 
tiếp theo, một phần bởi số lượng “nút thắt cổ 
chai” trên cả hành trình dài từ dây chuyền sản 
xuất đến những giỏ hàng của người tiêu dùng là 
quá lớn. Vì đó là cả 1 dây chuyền có nhiều công 
đoạn, người này phải chờ người kia, thời gian trì 
hoãn càng kéo dài hơn.

Đại dịch khiến tất cả đảo lộn
Thông thường hệ thống logistics sẽ dễ dàng 

điều chỉnh theo chu kỳ lên xuống của kinh tế 
toàn cầu. Lực cầu tăng sẽ thúc đẩy thương mại, 
đẩy giá cước tăng và đem đến thời kỳ vàng son 
cho các nhà vận chuyển - cho đến khi công suất 
gia tăng quá mức và ngành này bước vào thời 
kỳ suy giảm.

Tuy nhiên đại dịch đã làm đảo lộn tất cả. Bất 
chấp kinh tế toàn cầu đang có những dấu hiệu 

Kinh tế

Chỉ số căng thẳng nguồn cung do Bloomberg 
Economics xây dựng tình trạng thiếu hụt tại Mỹ đang ở 

mức cao nhất trong 20 năm trở lại đây.

MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG 
ĐANG ĐE DỌA “NHẤN CHÌM” 
KINH TẾ TOÀN CẦU

NĂM 2020, CỖ MÁY KINH TẾ TOÀN CẦU GẦN NHƯ ĐÃ ĐỘT NGỘT 
“NGỪNG QUAY” VÌ DỊCH BỆNH. NĂM NAY, CỖ MÁY ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ 
LẠI, NHƯNG THẬT KHÔNG MAY ĐANG BỊ MẮC KẸT TẠI MỘT TRONG 
NHỮNG ĐỢT “TẮC ĐƯỜNG” LỚN NHẤT LỊCH SỬ NHÂN LOẠI.

Thu Hương

Một chiếc xe mới của hãng 
Mercedes-Benz đang nằm ở 

cảng Barcelona, Tây Ban Nha. 
Ảnh: Bloomberg.
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Kinh tế

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc 
Anh vừa ký ban hành Kế hoạch 
số 246, về việc phục hồi và phát 
triển kinh tế thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
trong tháng cuối năm 2021 và các năm 
2022, 2023.

Kế hoạch này đặt ra một số kịch bản dựa 
trên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn ở mức 
cao, tỷ lệ tiêm vaccine vẫn chưa đạt ngưỡng 
miễn dịch cộng đồng.

Theo đó, UBND Hà Nội dự báo việc phục 
hồi sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn 
dịch COVID-19 gặp một số khó khăn. Các 
chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, nguồn 
cung lao động thiếu do về quê, chưa sẵn 
sàng trở lại sản xuất. Các doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do 
không có tài sản thế chấp hoặc phương án 
sản xuất kinh doanh không khả thi trong bối 
cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh...

Từ đánh giá tình hình thực tiễn, quan 
điểm của TP. Hà Nội là tiếp tục thực hiện 
mục tiêu kép, chủ động, linh hoạt phục hồi 
và phát triển kinh tế, theo lộ trình có kiểm 
soát, với tiêu chí an toàn là trên hết, và cao 
hơn tiêu chí chung của cả nước.

Mục tiêu của TP. Hà Nội là hỗ trợ và 
tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc 
và điểm nghẽn nhằm phục hồi, phát triển 
sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thực hiện 
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 
và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19.

Hà Nội bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối 
ngân sách, nuôi dưỡng và củng cố nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước. Bảo đảm an 

sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người 
dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, 
đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh COVID-19.

Đối với các kịch bản tăng trưởng, UBND 
Hà Nội dự báo quý IV/2021, GRDP sẽ tăng 
từ 5,09 - 7,37%. Năm 2021, GRDP tăng 2,35 
- 3%. Trong khi đó, đối với kịch bản rủi ro, 
Hà Nội dự đoán GRDP quý IV tăng thấp hơn 
5,09%, và cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%.

Để thực hiện kế hoạch này, TP. Hà Nội 
sẽ kiểm soát dịch COVID-19, nâng cao năng 
lực của hệ thống y tế; chuyển đổi trạng thái 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19. Thành phố cũng phấn 
đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà 
nước hàng năm, đảm bảo nguồn vốn thực 
hiện nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, dự 
án trọng điểm.

Đặc biệt, Hà Nội đang tiếp tục thực hiện 
các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn thời 
hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 
tiền thuê đất trong năm 2021.

Thành phố sẽ giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021, đối 
với trường hợp người nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp, có tổng doanh thu 
năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

Đồng thời, Hà Nội cũng miễn thuế thu 
nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, và các loại 
thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 
III, IV năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá 
nhân kinh doanh trong mọi ngành.

Hồng Nhuận

tăng trưởng chậm lại, mạng lưới thương mại quốc 
tế chưa bao giờ tắc nghẽn đến thế.

Hơn 70 con tàu đang xếp hàng ở vùng biển ngoài 
khơi cảng Los Angeles, với số lượng container cỡ 20 
feet chất đầy số hàng hóa đủ để trải dài từ Nam 
California đến Chicago. Và kể cả khi những con tàu 
khổng lồ này có thể cập cảng, số hàng hóa vẫn sẽ 
tiếp tục bị mắc kẹt tại cảng, chờ đợi một thời gian 
rất lâu để được vận chuyển vào sâu trong đất liền.

Giải pháp dài hạn hơn yêu cầu thế giới phải 
kiểm soát được COVID-19, xây dựng hệ thống cơ sở 
hạ tầng mới hiện đại và hiệu quả hơn, đồng thời cải 
tiến công nghệ để thực hiện các giao dịch số hóa và 
trao đổi thông tin nhanh chóng hơn.

Các nút thắt cổ chai thường xuất hiện sau khi 
có ổ dịch mới và hiện tượng thời tiết cực đoan vừa 
diễn ra. Ví dụ, mới đây vì dịch bùng phát trở lại ở 
Singapore mà tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra. Đó 
là 1 rắc rối đối với Mỹ, nơi nguồn cung quần áo và 
đồ điện tử gia dụng phụ thuộc rất nhiều vào nước 
ngoài. Và với tỷ lệ tiêm chủng ở nhiều nước châu Á 
còn thấp, vấn đề này sẽ không sớm biến mất.

Simon Heaney, chuyên gia tại công ty nghiên 
cứu Drewry, để chuỗi cung ứng hồi phục đôi lúc 
cần đến may mắn (tránh được thời tiết xấu hoặc 
dịch bệnh), cộng với thời gian và cả vốn đầu tư để 
nâng công suất.

Đối với nền kinh tế toàn cầu vừa mới thoát khỏi 
cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử, không quá 
đáng ngại, thậm chí là tốt khi tình trạng thiếu cung 
một phần xuất phát từ nhu cầu quá lớn. Tuy nhiên, 
vẫn có rất nhiều rắc rối đi kèm.

Tỷ lệ lạm phát đã bị đẩy lên mức đủ cao để các 
nhà hoạch định chính sách tiền tệ cảm thấy không 
an tâm. Tại Mỹ, con số là 5,4% và được dự báo sẽ 
ở mức 4-5% trong năm tới nếu như tình trạng căng 
thẳng nguồn cung không được cải thiện.

Điều đó không có nghĩa là thế giới sẽ quay trở lại 
trạng thái “trì lạm” (trì trệ đi kèm với lạm phát) như 
nước Mỹ những năm 1970. Khi đó Mỹ đã thực hiện 
những chính sách sai lầm và nền kinh tế phát triển 
quá nóng trong suốt 1 thập kỷ để dẫn đến kết cục 
lạm phát tăng lên mức hơn 10%. Hiện tại nhiều khả 
năng Cục Dự trữ liên bang (FED) và NHTW các nước 
sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Hơn nữa 
tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất thấp so với những 
năm 1970 và còn đang có xu hướng giảm.

Dẫu vậy tình thế hiện nay vẫn đem đến một bài 
toán siêu thách thức cho các NHTW. Nếu giữ lãi 
suất ở mức thấp như hiện tại, kinh tế toàn cầu sẽ 
tiếp tục hồi phục nhưng tồn tại nguy cơ lạm phát 
tăng vọt. Tăng lãi suất có thể giúp kiềm chế lạm 
phát, nhưng lại sai ở chỗ không phải bằng cách 
tăng cung mà lại giảm cầu - điều này giống như 
1 bác sĩ phẫu thuật tuyên bố “ca mổ thành công 
nhưng bệnh nhân đã chết”.

Thị trường đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 2 
lần trong năm 2022, nhưng mô hình dự đoán của 
Bloomberg Economics cho thấy nếu như lạm phát 
tiếp tục ở mức cao, 2 lần vẫn là chưa đủ.

Tất nhiên dự báo này hoàn toàn có thể sai. Lực 
cầu sẽ ngay lập tức giảm xuống sau khi các gói kích 
thích COVID-19 phai nhạt dần hay nỗi lo Fed siết 
chặt chính sách tiền tệ khiến niềm tin tiêu dùng bị 
xói mòn. Xu hướng chuyển từ chi tiêu mua hàng 
hóa sang chi cho dịch vụ (đang diễn ra ở Mỹ) sẽ 
giúp thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu. Kinh 
tế Trung Quốc giảm tốc sẽ làm cho giá hàng hóa cơ 
bản hạ nhiệt.

Dẫu vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay là chưa 
từng có tiền lệ, do đó chúng ta cũng không thể dự 
báo chính xác điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

MỚI ĐÂY, CHỦ TỊCH UBND TP. HÀ NỘI CHU NGỌC ANH ĐÃ KÝ BAN 
HÀNH KẾ HOẠCH VỀ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÍCH 
ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 
TRONG QUÝ IV/2021 VÀ CÁC NĂM 2022, 2023. TRONG ĐÓ, KỊCH 
BẢN TĂNG TRƯỞNG TRÊN CƠ SỞ RỦI RO, GRDP QUÝ IV/2021 SẼ 
TĂNG THẤP HƠN 5,09%, CẢ NĂM 2021 TĂNG THẤP HƠN 2,35%.

HÀ NỘI: TĂNG TRƯỞNG NĂM 2021 HÀ NỘI: TĂNG TRƯỞNG NĂM 2021 
SẼ THẤP HƠN 2,35% THEO KỊCH BẢN RỦI ROSẼ THẤP HƠN 2,35% THEO KỊCH BẢN RỦI RO

Ảnh minh họa.
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Trọng tâm của gói kích thích phục 
hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau 
dịch bệnh COVID-19 hiện nay được đánh giá là 
hết sức phù hợp và cấp thiết, nhằm tập trung 
hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, sớm trở 
lại trạng thái bình thường mới và không lỡ nhịp 
xu thế phục hồi và phát triển của thế giới. 

Chương trình này được thực hiện trong giai 
đoạn 2022 - 2023 bao gồm 4 chương trình thành 
phần: Chương trình tổng thể mở cửa nền kinh 
tế gắn với phòng, chống dịch bệnh  COVID-19; 
Chương trình an sinh xã hội và việc làm; Chương 
trình phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh; Chương trình phát triển kết cấu hạ 
tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư 
phát triển. Dự kiến nguồn lực thực hiện chương 
trình khoảng 800.000 tỷ đồng (tương đương 35 
tỷ USD).

Việc huy động vốn được thực hiện theo tiến 
độ thực hiện, giải ngân của từng chương trình 
thành phần, nhiệm vụ chi cụ thể. Các nguồn 
huy động ngân sách nhà nước chủ yếu bao gồm 
nguồn tiết kiệm chi thường xuyên; nguồn phát 
hành trái phiếu chính phủ; các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách và quỹ dự trữ ngoại 
hối trong trường hợp cần thiết; nguồn vay các 
định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế 
giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB)…

Cơ sở để thực hiện chương trình phục hồi 
kinh tế này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân 
tích kĩ các yếu tố quy mô nợ công năm 2021 
khoảng 43,6% GDP, thấp hơn nhiều mức cảnh 
báo 55% GDP. Quy mô dự trữ ngoại hối đạt 
gần 100 tỷ USD. Lãi suất cho vay trong nước và 
quốc tế đang ở mức thấp. Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư nhận định đây là nguồn lực huy động quan 
trọng để sử dụng nguồn vốn vào phục hồi kinh 
tế. 

Đặc biệt, không gian chính sách tiền tệ vẫn 
còn dư địa để nới lỏng thêm. Lạm phát được dự 
báo còn ở mức thấp, lãi suất chiết khấu, tái cấp 
vốn còn có thể giảm thêm. Chênh lệch giữa lãi 
suất cho vay và lãi suất tiền gửi còn dư địa giảm. 
Thị trường chứng khoán phát triển nhanh làm 
giảm áp lực các kênh huy động qua tín dụng. 
Quy mô kiều hối khoảng 18 tỷ USD mỗi năm sẽ 
hỗ trợ cán cân thanh toán.

Cần hỗ trợ đi đúng trọng tâm...
Ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng Công 

ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định đây là một 
chương trình có trọng điểm, hỗ trợ có chọn lọc. 
Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp, nền kinh 
tế đang rất khó khăn, nhu cầu phục hồi là rất 
cần thiết. Con số 800.000 tỷ đồng là ước tính, 
mang tính chủ trương còn thực hiện như thế 
nào sẽ chia từng giai đoạn, lĩnh vực cụ thể sau 
khi được thông qua.

“Đại dịch ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế đất 
nước ta, việc hỗ trợ người yếu thế, hay giảm 
thuế phí, hạ lãi suất - cấp bù cho doanh nghiệp, 
tạo điều kiện để SCIC mua lại các doanh nghiệp 
khó khăn, hỗ trợ hàng không - du lịch, lĩnh vực 
thiết yếu khác bị đình trệ là rất quan trọng. Song 
việc này cần phải tập trung vào đối tượng cần, 
đúng nhóm doanh nghiệp bị tàn phá nặng nề 
bởi dịch bệnh”, ông Tuấn nhấn mạnh nội dung 
phát triển hạ tầng, đầu tư công được đẩy mạnh 
cũng quan trọng trong chương trình phục hồi 
này bởi trong 2 năm đại dịch qua thì việc giải 

ngân gặp khó khăn.
Ở góc độ nền kinh tế, ông Tuấn cho rằng 

chương trình phục hồi kinh tế quy mô lớn sẽ 
tác động trực tiếp giúp doanh nghiệp khôi phục 
sản xuất nhanh chóng, kích cầu tiêu dùng, giảm 
chi phí doanh nghiệp thông qua thuế phí sẽ góp 
phần đưa GDP sẽ tăng trưởng trở lại.

Các ngành được hưởng lợi, theo ông Tuấn, 
là các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp 
trúng thầu đầu tư công. Với các ngành như 
hàng không - du lịch gói hỗ trợ chỉ mang tính 
chất hỗ trợ, "bơm máu" cho doanh nghiệp sống 
sót chứ không mang tính quyết định. Bởi lẽ với 
ngành hàng không, điểm quyết định không phải 
là bơm bao nhiêu vốn mà phải là mở cửa kinh 
tế, mở cửa bay quốc tế trở lại, từ đó mới tạo 
ra dòng tiền thực theo đúng chiến lược “sống 
chung với COVID-19”.

“Ngay cả du lịch cũng vậy, phải mở cửa cho 
khách quốc tế, mở cửa cho du lịch trong nước, 
không thể đến sân bay lại xét nghiệm phức tạp 
rồi đủ thứ thủ tục. Góc nhìn cốt lõi vẫn là bình 
thường hóa như thế nào, người dân phải được 
đi du lịch thoải mái, mở cửa với quốc tế. Chứ 
bơm vốn, giảm thuế phí, cấp bù lãi suất cũng 
chỉ giúp doanh nghiệp sống sót, ông Tuấn phân 
tích.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh - 
Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta 
- cho rằng thường các chính sách tiền tệ, dòng 
tiền nóng được bơm ra sẽ tác động ngay đến thị 

trường chứng khoán, bất động sản. Nó sẽ gây 
ra bong bóng tài sản nếu như không được kiểm 
soát, còn chính sách tài khóa tức giảm thuế phí, 
lãi suất như trong chương trình phục hồi kinh 
tế 800.000 tỷ đồng lần này đi vào đúng trọng 
tâm là các ngành bị tổn thương nặng nề bởi 

NHỮNG BĂN KHOĂN 
QUANH GÓI PHỤC HỒI KINH TẾ 
800.000 TỶ ĐỒNG

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỪA TRÌNH CHÍNH PHỦ CHƯƠNG TRÌNH 
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SAU DỊCH BỆNH COVID-19 VỚI QUY 
MÔ KHOẢNG 800.000 TỶ ĐỒNG (GẦN 35 TỶ USD), GẤP 3,5 LẦN GÓI HỖ 
TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2021. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI 
KINH TẾ CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.

An Mai

Ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng Công ty Chứng 
khoán MB (MBS)
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Chiều 3/11, Viện Nghiên cứu Kinh tế và 
Chính sách (VEPR) phối hợp với Viện 
Konrad - Adenauer Stiftung (KAS) tại 
Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến 

“Công bố Báo cáo đánh giá một năm thực hiện 
Hiệp định EVFTA”.

Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực 
vào tháng 8/2020, khi mà cả thế giới đang phải 
chống chọi với đại dịch COVID-19. Nhờ có những 
cam kết mạnh mẽ trong việc mở cửa thị trường 
hàng hóa, Hiệp định EVFTA được kỳ vọng là cú 
hích đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, 
giúp đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh xuất 
khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng mà Việt Nam 
có nhiều lợi thế cạnh tranh như nông, thủy sản.

Cùng nhìn lại một năm kể từ khi Hiệp định 
EVFTA có hiệu lực, mặc dù quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và EU có những sự phát triển vượt 
bậc, nhưng nhìn chung, Việt Nam hiện phải đối 
mặt với rất nhiều thách thức đến từ bên trong 
cũng như bên ngoài. 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phải 
chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tác 
động tích cực của Hiệp định EVFTA bị kìm hãm 
đáng kể.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường EU chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 
trước, đạt 39,75 tỷ USD, trong khi nhập khẩu 
hàng hóa của Việt Nam từ thị trường các nước 
EU là 16,51 tỷ USD, tăng hơn 24%. Đây là hiện 
tượng cần tiếp tục theo dõi vì nhập khẩu tăng 
nhanh hơn xuất khẩu.

PGS. TS. Nguyễn Anh Thu, Viện trưởng, Viện 
Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho 
rằng, cải cách để đáp ứng đòi hỏi của Hiệp định 
EVFTA sẽ ngày càng khó và chậm hơn, trong khi 
đó, lợi thế tương đối của Hiệp định này cho Việt 
Nam đối với các nước trong khu vực sẽ ngày 
càng giảm đi nhanh hơn. 

Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước cần chủ 

động, cải thiện năng lực, chất lượng sản phẩm 
để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Bởi, cho dù có hay không có FTA thì 
xu hướng sản xuất và giao thương theo chuỗi 
giá trị vẫn diễn ra rất tích cực, chiếm một phần 
không nhỏ trong trị giá xuất nhập khẩu toàn 
cầu.

Ngoài ra, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi và 
bổ sung các văn bản pháp luật sao cho phù hợp 
với các cam kết trong Hiệp định, cũng như giảm 
bớt các thủ tục hải quan và các rào cản phi thuế 
quan đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Ông Phạm Văn Long, đại diện nhóm nghiên 
cứu cho biết, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận và 
phỏng vấn được 8 doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực như nông sản, dệt may và đồ 
chơi thông minh. Trong đó, có 7 doanh nghiệp 
có hoạt động xuất khẩu trực tiếp và gia công 
hàng xuất khẩu sang thị trường EU. Chỉ có hai 
doanh nghiệp cho biết, trị giá xuất khẩu sang thị 
trường EU tăng trong năm vừa qua, số doanh 
nghiệp còn lại đều giảm.

Nguyên nhân là do số lượng đơn hàng giảm 
và chi phí sản xuất gia tăng. Các điều kiện xuất 
khẩu thắt chặt hơn và chi phí logistics tăng cao 
do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến cước 
tàu biển tăng liên tục do sự khan hiếm container. 
Đặc biệt, vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trên sản phẩm trái cây, rau củ 
chính là rào cản lớn nhất đối với các doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường EU.

Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến diễn giả tập 
trung khuyến nghị về việc cải cách thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Cùng với đó, các cấp, ngành và địa phương cần 
đẩy mạnh công tác truyền thông và hướng dẫn 
doanh nghiệp trong nước, nhằm hiểu rõ các quy 
định trong Hiệp định EVFTA và tận dụng triệt để 
các lợi ích thương mại từ Hiệp định.

Ánh Nguyệt

dịch bệnh nhất. Đây cũng chính là những 
ngành được hưởng lợi như hàng không, du 
lịch, ngân hàng, thủy sản, dệt may… Riêng 
lĩnh vực đầu tư công mức độ hưởng lợi sẽ 
phụ thuộc vào tốc độ giải ngân.

... Và liều lượng thích hợp
Một số chuyên gia cho rằng gói quy mô 

trong thời gian tới dự kiến có thể lên tới 
800.000 tỷ đồng nhưng thực tế quy mô của 
gói hỗ trợ sẽ là bao nhiêu vẫn chưa được 
chốt, song khi bàn về gói hỗ trợ này, nhiều 
chuyên gia đều đồng tình về yếu tố hiệu 
quả từ liều lượng thích hợp.

Nền kinh tế sau đại dịch cần thiết có một 
gói hỗ trợ để kích thích nền kinh tế. Song 
hiệu quả ra sao thì cần đúng đối tượng, 
đúng “liều lượng”. Các gói kích thích là cần 
thiết, quan trọng ở thời điểm này. Song như 
bất kỳ một quốc gia, doanh nghiệp nào khi 
phải sử dụng đòn bẩy tài chính, cần phải 
tính toán được lợi ích mang lại đối với nền 
kinh tế.

“Tôi quan tâm tới việc sử dụng đồng vốn 
ra sao, giải ngân thế nào, đối tượng, phương 
thức hoàn trả. Việc đó phải song song, gắn 
liền với việc xác định quy mô”, chuyên gia 
kinh tế Lê Duy Bình chia sẻ. 

Ông Bình đặt giả thiết, nếu lên tới 
800.000 tỷ đồng thì việc giải ngân một gói 
hỗ trợ lớn như vậy sẽ phải được tính toán 
chi tiết gắn liền với sức hấp thụ đối với nền 
kinh tế, doanh nghiệp, người dân, để từ đó 
xác định xem gói đó đúng liều lượng chưa. 
Bởi nếu tiền bơm vào nền kinh tế quá nhiều 
(gần 10% GDP) nhưng triển khai không hiệu 
quả có thể dẫn đến nhiều rủi ro như vấn đề 
lạm phát, mất cân đối vĩ mô, bong bóng tài 
sản, các công trình kém chất lượng, rủi ro 
tham nhũng…

Lo ngại năng lực thực thi
Khi bàn về gói kích thích 800.000 tỷ đồng, 

các chuyên gia có chung lo ngại là năng lực 
thực hiện. Cụ thể, trong tờ trình của Bộ 
KH&ĐT cũng đặt các giả thiết và quản trị rủi 
ro về mặt vĩ mô thế nào, song năng lực bộ 
máy triển khai các gói hỗ trợ vẫn yếu. Với 
chương trình “đồ sộ” này, áp lực lớn nhất là 
phải triển khai nhanh, minh bạch, đúng đối 
tượng… theo kỳ vọng đặt ra, liệu năng lực 
bộ máy thực thi có làm nổi? 

Chẳng hạn, chương trình đưa ra quy 
định chính các cấp, các ngành thường 
xuyên theo dõi, đánh giá, điều chỉnh chính 
sách phù hợp; huy động sự tham gia của 
các hiệp hội doanh nghiệp (DN), tổ chức 
chính trị, xã hội, DN, doanh nhân, người 
dân tham gia giám sát; kiểm tra...

Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đi sau, 
muốn về đích như các nước và hiệu quả thì 
ngoài bộ máy thực thi tinh nhuệ, chúng ta 
cần những quy định pháp luật ngoại lệ để 
triển khai.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng 
Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đề xuất: 
Trước khi triển khai gói hỗ trợ mới cần rà 
soát lại mức thực chi các gói hỗ trợ cũ để có 
số liệu tổng thể gói kích thích kinh tế chuẩn 
xác hơn. Bên cạnh nguồn lực rất quan 
trọng thì cần phải chú trọng thời gian thực 
hiện phải nhanh, hiệu quả và phải giám sát 
tốt để đi đúng đối tượng, tránh thất thoát.

SAU MỘT NĂM KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT 
NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA), KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA 
VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU CHỈ TĂNG 6,2% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 
TRƯỚC, TRONG KHI NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TĂNG HƠN 24%. ĐÂY LÀ 
HIỆN TƯỢNG CẦN TIẾP TỤC THEO DÕI VÌ NHẬP KHẨU TĂNG NHANH HƠN 
XUẤT KHẨU.

HIỆN TƯỢNG LẠ VỀ EVFTA CẦN THEO DÕIHIỆN TƯỢNG LẠ VỀ EVFTA CẦN THEO DÕI

Ảnh minh họa.
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Không lường trước được tốc độ 
phục hồi

Các nhà sản xuất trên khắp thế giới đã 
không thể lường trước tốc độ phục hồi nhanh 
chóng của nền kinh tế. Bởi chỉ mới năm ngoái, 
họ buộc phải cắt giảm mua nguyên liệu vì người 
tiêu dùng hạn chế chi tiêu.

Tại Việt Nam, các nhà máy của Nike từng 
phải thu hẹp sản lượng, vì công nhân trở về 
quê. Trung Quốc - công xưởng của thế giới, 
cũng đang đối mặt với những đợt bùng phát 
virus mới, và các hạn chế nghiêm ngặt nhằm 
hạn chế dịch lây lan.

Giá xuất xưởng tại Trung Quốc đang tăng 
với tốc độ 10%/năm, đánh dấu mức tăng nhanh 
nhất kể từ những năm 1990.

Sản lượng tháng 9/2021 của Toyota đã giảm 
hơn 1/3 so với mức năm 2020. Nguyên nhân là 
tình trạng thiếu hụt ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến quy trình sản xuất Just-In-Time (đúng sản 
phẩm, đúng số lượng, tại đúng nơi, vào đúng 
thời điểm cần thiết) của hãng.

Các nhà sản xuất, công ty vận chuyển và 
khách hàng trên toàn cầu có chung một câu 
hỏi: Đến bao giờ tình trạng gián đoạn mới kết 
thúc?

Những “gã khổng lồ” cũng không 
thể lạc quan 

Bloomberg thông tin, Amazon và Apple từng 
“bẻ cong” chuỗi cung ứng theo ý muốn của họ. 
Nhưng giờ, ngay cả những gã khổng lồ này cũng 
không mấy lạc quan về tình hình trước mắt.

Amazon thừa nhận, toàn bộ lợi nhuận quý 
IV/2021 của hãng có thể bay hơi do chi phí nhân 

công, chi phí lưu kho, xử lý, đóng gói và vận 
chuyển hàng hóa tăng vọt.

Apple cho biết, hãng đã mất 6 tỷ USD doanh 
thu do không thể đáp ứng đủ nhu cầu, và có thể 
thua lỗ nhiều hơn trong quý tới.

Những “nút thắt cổ chai” xuất hiện từ các 
dây chuyền lắp ráp, cho đến những giỏ hàng 
của người mua. Khi một nhà cung cấp chờ một 
nhà cung cấp khác giao hàng, tình trạng chậm 
trễ cứ thế chồng chất lên nhau.

Hệ thống hậu cần thường kéo theo sự thăng 
trầm của nền kinh tế, với một kịch bản có thể 
đoán trước. Đó là nhu cầu tăng cao thúc đẩy 
thương mại, đẩy giá vận chuyển lên cao, giúp 
các hãng vận chuyển hưởng lợi, cho đến khi 
công suất tăng quá mức, dẫn đến một vụ sụp 
đổ.

Nhưng đại dịch đã làm đảo lộn vòng tròn đó. 
Ngay cả khi nền kinh tế phát đi tín hiệu tăng 
trưởng lao dốc, thương mại quốc tế vẫn hứng 
chịu tình trạng tắc nghẽn chưa từng có.

70 con tàu neo đợi ngoài khơi Los Angeles, 
chất đầy những container 6m. Hàng hóa 
trong các container này có thể trải dài từ Nam 
California đến Chicago.

Ngay cả khi những con tàu container đó cập 
bến, hàng hóa cũng sẽ bị dồn vào hàng nghìn 
container khác đang mắc kẹt ở cảng. Chúng cần 
đến số lượng lớn xe tải, và xe kéo chỉ trong một 
thời gian ngắn.

Ở những nơi khác trên thế giới, tình trạng 
tắc nghẽn thường theo sau thời tiết khắc 
nghiệt, và các đợt bùng phát virus, chẳng hạn 
tại Singapore.

Bloomberg cho hay, theo một phân tích, 

l ư ợ n g 
hàng tồn đọng vào 
ngày 1/11/2021 ở trung 
tâm tài chính, và hậu cần của 
đảo quốc đã tăng cao, 53 tàu 
container đang neo đậu. Đây là con 
số cao nhất kể từ khi  Bloomberg  bắt 
đầu theo dõi dữ liệu vào tháng 4/2021.

Đó cũng là vấn đề Mỹ đang phải đối diện, 
nhưng với tỷ lệ tiêm chủng ở nhiều quốc gia 
châu Á vẫn còn thấp, vấn đề này sẽ không sớm 
biến mất.

Bloomberg thông tin, ông Simon Heaney - 
quản lý cấp cao tại Drewry (có trụ sở ở London) 
chia sẻ: “Chuỗi cung ứng cần một sự may mắn 
nhất định để có thể phục hồi. Đó là không còn 
thiên tai hay các đợt bùng phát COVID-19 mới. 
Ngoài ra, chúng ta cũng cần thêm thời gian và 
đầu tư để củng cố năng lực hậu cần”.

Theo tính toán của  Bloomberg Economics, 
lạm phát của Mỹ hiện ở mức 5,4%, và có thể 
tiếp tục duy trì trong khoảng 4 - 5% trong năm 
tới, nhất là khi những hạn chế về nguồn cung 
không thuyên giảm.

Môi trường đình lạm (tăng trưởng kinh tế 
đình trệ trong khi lạm phát tăng cao), là một 
thách thức đối với các ngân hàng trung ương. 
Việc giữ lãi suất ở mức thấp sẽ giúp thúc đẩy 
phục hồi kinh tế, nhưng có thể làm gia tăng rủi 
ro giá cả leo thang.

Việc thắt chặt chính sách sẽ dập tắt lạm phát 
thông qua kìm hãm nhu cầu. Nhu cầu đối với 
hàng hóa có thể giảm xuống khi các gói kích 
thích kinh tế giảm dần, hoặc những lo ngại về 
điều kiện tài chính thắt chặt hơn làm xói mòn 
niềm tin của người tiêu dùng.

Đặc biệt, Bloomberg cho biết, theo ông John 
Butler - Chủ tịch Hội đồng Vận tải biển Thế giới: 
“Tình hình hiện tại là chưa từng có tiền lệ, hoàn 
toàn khác với những tình trạng gián đoạn khác 
mà thế giới từng trải qua. Cách giải quyết tình 
trạng tắc nghẽn hiện tại cũng sẽ khác”.

Thị trường

THEO BLOOMBERG, CÁC NGÂN 
HÀNG TRUNG ƯƠNG KHÔNG CÒN 
CHO RẰNG LẠM PHÁT CHỈ LÀ NHẤT 
THỜI. THAY VÀO ĐÓ, CÁC TỔ CHỨC 
NÀY CÓ THỂ PHẢI NÂNG LÃI SUẤT 
SỚM HƠN DỰ KIẾN, NHẰM NGĂN 
CHẶN GIÁ CẢ LEO THANG. ĐIỀU ĐÓ 
TẠO RA MỐI ĐE DỌA LỚN CHO QUÁ 
TRÌNH PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ 
TOÀN CẦU, VỐN ĐÃ KHÔNG CHẮC 
CHẮN, VÀ CÓ THỂ LÀM “XỊT HƠI” 
BONG BÓNG CHỨNG KHOÁN, BẤT 
ĐỘNG SẢN.

Hồng Nhuận

BLOOMBERG: 
KHỦNG HOẢNG CHUỖI CUNG ỨNG 
CÓ THỂ LÀM “XỊT HƠI” 
BONG BÓNG CHỨNG KHOÁN 
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
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Thị trường

Theo hãng tin CNN, giá lương thực 
bình quân trên toàn cầu đã tăng lên 
mức cao nhất trong hơn 39 năm qua 
do nhu cầu đi lên nhưng nguồn cung 

lại không đáp ứng đủ.
Cụ thể, số liệu của Tổ chức Nông lương quốc 

tế (FAO) thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) cho thấy 
giá lương thực bình quân trên toàn cầu đã tăng 
tháng thứ 3 liên tiếp với tỷ lệ 3% trong tháng 
9/2021. Các mặt hàng tăng giá mạnh nhất là 
dầu thực vật và lúa mỳ.

Chỉ số đo lương giá lương thực “Food Price 
Index” của FAO vốn theo dõi nhiều mặt hãng 
thực phẩm chủ chốt đã tăng hơn 30% trong 
năm vừa qua. Chỉ số này hiện đang đứng ở mức 
cao nhất kể từ tháng 7/2011.

Theo FAO, giá lúa mì, loại nông sản có diện 
tích trồng nhiều nhất trên thế giới đã tăng 5% 
trong tháng 10/2021 do sản lượng suy giảm 
mạnh tại các nước xuất 
khẩu chính như 

Canada, Nga hay Mỹ. Giá lúa mạch, gạo, ngô 
cũng tăng mạnh.

Trong khi đó giá dầu cọ, dầu đậu nành, dầu 
hướng dương và dầu hạt cải cũng tăng tới 9,6%. 
Ví dụ như dầu cọ tăng giá là bởi sản lượng tại 
nước xuất khẩu chính Malaysia bị ảnh hưởng 
do thiếu lao động nhập khẩu vì giãn cách mùa 
dịch.

Ở phía ngược lại, FAO cho biết nhu cầu thế 
giới về lương thực ở đủ mọi mặt hàng, từ sữa 
bột đến thịt lợn, dầu thực vật hay ngũ cốc đều 
tăng mạnh trở lại khi các nền kinh tế mở cửa 
hậu đại dịch.

Như vậy, cơn hoảng loạn tích trữ thực phẩm 
đang diễn ra ở Trung Quốc có thể báo hiệu cho 
thách thức an ninh lương thực trên toàn cầu 
trong tương lai khi nguồn cung không đáp ứng 
đủ nhu cầu.

Hãng tin CNN cho biết nguồn cung lương 
thực đang chịu ảnh hưởng từ việc biến đổi khí 
hậu làm giảm sản lượng trong khi chuỗi cung 
ứng, nhân lực, hệ thống phân phối đều bị đứt 
gãy. Hơn nữa, chi phí đầu vào tăng cao khiến 
giá cả các mặt hàng không những thiếu mà 
còn lên giá.

Siêu thị tại nhiều nền kinh tế lớn đều 
gặp khó khăn trong việc trữ hàng thời kỳ 
diễn ra đại dịch và hệ quả là họ chẳng đủ 
hàng bán cho người dân khi đã mở cửa 
trở lại. Tại Anh, tình trạng thiếu lao động 

nhập cư vì Brexit đã khiến nhiều 
chuỗi nhà hàng, siêu 

thị phải 

loại bỏ bớt một số mặt hàng khỏi thực đơn hay 
danh sách bán.

Cuối tuần trước, chỉ một thông báo trữ hàng 
thông thường trước Tết Nguyên đán và mùa 
đông của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kích 
động cơn hoảng loạn, khiến người dân đổ xô 
đi siêu thị xếp hàng, tranh giành hay thậm chí 
đánh nhau để mua thực phẩm.

Hãng tin CNN cho biết việc giá lương thực 
tăng đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng 
khác. Các hàng thực phẩm như Unilever, Kraft 
Heinz và Mondelez đều đã tăng giá những mặt 
hàng phổ biến của họ vì chi phí đầu vào đi lên.

Theo nhiều dự báo, tình hình thời gian tới 
sẽ càng trở nên phức tạp hơn khi mùa đông tới 
khiến nhu cầu về lương thực, năng lượng, nhu 
yếu phẩm của các hộ gia đình tăng cao trong 
khi chuỗi cung ứng chưa hồi phục hoàn toàn 
trở lại.

PHẢI CHĂNG CUỘC HOẢNG 
LOẠN TÍCH TRỮ LƯƠNG THỰC 
TẠI TRUNG QUỐC SẮP LAN RỘNG 
RA TOÀN CẦU?

Băng Băng

GIÁ LƯƠNG THỰC TĂNG 30%, 
LÊN CAO NHẤT TRONG HƠN 30 NĂM

Nhiều siêu thị không đủ nguồn cung hàng hậu đại dịch. Nguồn: Internet
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Thị trường

Từ cuối năm 2020 đến những tháng 
đầu năm 2021, giá thép trong nước 
liên tục tăng cao buộc các bộ, ngành 
phải vào cuộc để bình ổn, sau đó thị 

trường đã dần hạ nhiệt.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá thép lại tiếp 

tục có xu hướng tăng. Chỉ tính từ ngày 18/10 
đến 28/10/2021, các doanh nghiệp thép trong 
nước đã có hai đợt điều chỉnh, với tổng mức 
tăng từ 1.070 đồng/kg đến 1.310 đồng/kg tùy 
từng loại sản phẩm và thương hiệu.

Lý giải nguyên nhân của việc tăng giá thép, 
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết là do ảnh 
hưởng của thị trường nguyên liệu và sản phẩm 
thép thế giới. Giá nguyên liệu sản xuất thép 
toàn cầu 9 tháng 2021 diễn biến phức tạp, giá 
nguyên liệu sản xuất thép liên tục điều chỉnh 
tăng kể từ cuối năm 2020, trong đó giá quặng 
sắt thời điểm tháng 5/2021 tăng cao gấp 2,6 
lần, giá phế liệu đã tăng 2,5 lần so với thời điểm 
cùng kỳ năm 2020.

Sau đó, giá các loại nguyên liệu trên đã điều 
chỉnh giảm nhẹ trong quý 2 và 3. Cụ thể ngày 
8/10/2021, giá quặng sắt giao dịch ở mức 124,8-
125,3 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân (Trung 
Quốc), giảm khoảng 8 USD/tấn so với 
thời điểm 8/9/2021 và giảm khoảng 
85 USD/tấn so với mức giá cao 
nhất được ghi nhận hồi 
đầu tháng 5/2021 
(xấp xỉ 210 - 212 
USD/tấn). 

Giá thép cuộn cán 
nóng ở mức 860 USD/tấn, 
CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 
10 USD/tấn so với mức giá giao dịch 
đầu tháng 9/2021.

Tuy nhiên, giá thép phế liệu sau khi giảm 
trong quý 3 đã điều chỉnh tăng trở lại. Theo đó, 
giá thép phế liệu loại HMS 1/2 80:20 nhập khẩu 
cảng Đông Á ở mức 516USD/tấn CFR Đông Á 
ngày 8/10/2021. Mức giá này tăng 33USD/tấn 
so với đầu tháng 9/2021.

Bên cạnh đó, giá than mỡ luyện cốc xuất 
khẩu tại cảng Australia ngày 8/10/2021 giao 
dịch ở mức khoảng 332,5 USD/tấn FOB, tăng 
mạnh 32,5 USD so với đầu tháng 9/2021.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán 
ngân hàng Vietcombank (VCBS), giá than cốc từ 
đầu năm liên tục tăng do nhu cầu năng lượng 
tăng mạnh trong khi nền kinh tế hồi phục.

Cụ thể, giá than tăng mạnh trong tháng 
9/2021 chủ yếu do nhu cầu năng lượng tăng 
vượt dự báo cùng với việc Trung Quốc hạn 
chế nhập khẩu than từ Australia cũng như sản 
lượng khai thác than nội địa tăng lên chưa 

đủ để đáp ứng nhu cầu 

trong nước. Trong dài hạn, giá than sẽ dần hạ 
nhiệt nhưng vẫn sẽ ở mức cao so với trước.

Ở thời điểm hiện nay, việc các nguyên vật 
liệu phục vụ sản xuất thép tiếp tục đi lên có thể 
gây nhiều áp lực cho giá thép xây dựng trong 
hai tháng cuối năm. Đặc biệt đây cũng là thời 
điểm nhu cầu sử dụng thép xây dựng tăng cao 
do nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa của 
người dân thường tăng mạnh vào các tháng 
cuối năm cũng như các dự án bất động sản lớn 
được triển khai trở lại sau một thời gian dài giãn 
cách.

Nhận định về giá thép thời gian tới, VSA cho 
rằng nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, đồng 
nghĩa nhu cầu về thép của thế giới tăng, trong 
khi dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) và các tổ chức quốc tế đều khẳng 
định công suất thép toàn cầu năm nay chưa thể 
phục hồi như trước đại dịch. Điều đó có nghĩa 
giá thép sẽ có khả năng còn tăng. Ngoài ra, hiện 
giá thép tăng còn chịu sự tác động của cước phí 
vận chuyển tăng cao, thiếu container tàu biển.

Chưa kể, mặc dù năng lực sản xuất các 
sản phẩm thép (thép xây dựng, thép ống, tôn 
mạ) của ngành thép Việt Nam đã đáp ứng đủ 
nhu cầu thị trường nội địa nhưng nguyên liệu 
(quặng sắt, phế thép), nhiên liệu và vật liệu tiêu 
hao thường xuyên (than mỡ, coke, điện cực, 
trục cán, vật liệu chịu lửa…), thiết bị dự phòng 
cho sản xuất thép hầu hết được nhập khẩu, nên 
thị trường thép Việt Nam chịu chi phối bởi thị 
trường toàn cầu.

Do đó, thị trường thép sẽ tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường, giá cả nguyên vật liệu và 
thép thành phẩm trên thế giới sẽ có nhiều biến 
động, có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới 
trên thị trường thế giới và nội địa.

GIÁ THÉP 
TRONG NƯỚC 
TIẾP TỤC TĂNG 

CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ 
TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN 
PHẨM THÉP THẾ GIỚI, GIÁ THÉP 
TRONG NƯỚC LẠI TIẾP TỤC CÓ XU 
HƯỚNG TĂNG. 

Văn Thanh

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.
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Bất động sản

Gỡ giãn cách, khó khăn vẫn còn
Sau khi bỏ giãn cách, thị trường  bất động 

sản phía Nam đang dần sôi động trở lại, song 
theo chia sẻ của các doanh nghiệp, khó khăn 
của thị trường vẫn chưa hoàn toàn được tháo 
gỡ.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công 
ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh cho biết, doanh 
nghiệp hiện rất khó khăn, chỉ mong muốn có 
cơ chế rõ ràng về trách nhiệm của địa phương, 
bộ, ngành, nhằm giúp giảm bớt áp lực, bớt chi 
phí và không bị kéo dài thời gian thực hiện dự 
án. Nếu không xử lý được những vấn đề này, 
doanh nghiệp không thể phát triển được, còn 
người dân phải chịu trận do chậm cấp sổ.

 Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản 
TP.HCM (HoREA), toàn thành phố hiện có 63 
dự án của 17 doanh nghiệp với hơn 30.042 căn 
hộ, gồm 27.709 căn hộ chung cư và 2.693 căn 
hộ văn phòng chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài 
sản khác gắn liền với đất cho khách mua nhà. 
Nguyên nhân chính là do Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở  Tài chính  chưa chốt được tiền sử 
dụng đất của dự án. Việc chậm xác định tiền sử 
dụng đất dự án vừa làm giảm nguồn thu ngân 
sách thành phố, vừa gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp và người mua nhà vì không được cấp sổ 
đỏ để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của mình.

Nếu những đề xuất của doanh nghiệp bất 
động sản sớm được thông qua, sẽ tháo gỡ được 
ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại. 
Điều này vừa tạo nguồn thu lớn cho ngân sách 
Nhà nước, vừa kiến tạo môi trường đầu tư minh 
bạch và công bằng, vừa tháo gỡ khó khăn cho 
đầu tư, kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19.

Không chỉ vậy, hiện TP.HCM vẫn có 173 dự án 
nhà ở thương mại mà chủ đầu tư đã có quyền 
sử dụng đất, nhưng chưa được công nhận chủ 
đầu tư (gồm 126 dự án trong giai đoạn 2015 - 
2018 và 47 dự án năm 2020). Nếu được tháo gỡ 
các vướng mắc về quy trình thủ tục, công nhận 
chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án thì sẽ 
tạo được nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà 
nước.

Lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc tại 
TP.HCM cho biết, trong các dự án của đơn vị 
đã xây xong và bàn giao nhà cho cư dân, khá 
nhiều dự án có nguồn gốc từ đất công bị vướng. 

Hơn 3 năm qua, việc tính lại tiền sử dụng đất đã 
được lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan 
chức năng thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa 
có gì thay đổi. Trong khi đó, không ít lần doanh 
nghiệp này phải đối mặt với việc kiện tụng, căng 
băng rôn đòi giấy chủ quyền của cư dân. Nếu 
giải quyết toàn bộ giấy chủ quyền còn kẹt lại từ 
các dự án của công ty làm chủ đầu tư, Nhà nước 
có thể thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Doanh nghiệp kỳ vọng vướng mắc 
pháp lý được tháo gỡ

Báo cáo mới đây của Sở Xây dựng TP.HCM 
cho biết, quá trình triển khai Luật Nhà ở 2014 
và Luật Kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều 
vướng mắc. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ 
Xây dựng cần hướng dẫn việc thực hiện lựa 
chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp nhà đầu 
tư sở hữu hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất khu đất có mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp, đất chuyên dùng và đã được cơ quan có 
thẩm quyền xác định là đất ở trong đồ án quy 
hoạch được phê duyệt.

Riêng với các dự án nhà ở thương mại đã có 
quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất đã và đang trong quá trình thanh tra, kiểm 
tra, điều tra, kiểm toán, Sở kiến nghị xác định 
giá trị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất làm 
cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện hoặc bổ sung 
nghĩa vụ tài chính về đất để tiếp tục triển khai 
thực hiện dự án.

Theo các chuyên gia, so với những cuộc 
khủng hoảng  kinh tế  trước đây, đại dịch 
COVID-19 tác động tới nền kinh tế và lĩnh vực 
bất động sản có sự khác biệt đáng kể.

Ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư 
vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho 
rằng, nếu trước đây, khi gặp khó khăn, nhu cầu 
sụt giảm ngay lập tức, nhưng lần này, thị trường 
bất động sản phân khúc nhà ở thiếu nguồn 

cung, trong khi nhu cầu vẫn lớn, thậm chí một 
số lĩnh vực như bất động sản công nghiệp, bất 
động sản logistics… lại phát triển tốt.

Một điều nữa là giá bất động sản không 
giảm, phản ánh nhu cầu thị trường vẫn cao ở 
những phân khúc như chung cư, nhà ở xã hội. 
Tác động của đại dịch cũng khác nhau ở các 
phân khúc, trong đó lĩnh vực văn phòng, nghỉ 
dưỡng, khách sạn… rất khó khăn.

“Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp kỳ 
vọng những khó khăn, vướng mắc về pháp lý 
sẽ được tháo gỡ để dự án sớm được triển khai, 
các dự án ách tắc, phải tạm ngưng thời gian qua 
cũng sớm được khôi phục”, ông Lực nói.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, theo 
ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Quản lý 
nhà và thị trường bất động sản (Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng), thị 
trường bất động sản giảm cả về nguồn cung và 
lượng giao dịch. Tổng nguồn cung quý III/2021 
chỉ đạt 60 - 70%, lượng giao dịch còn thấp hơn, 
chỉ bằng 40 - 50% so với quý II/2021.

Thị trường khó khăn không phải do nhu cầu 
giảm, mà chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn do tác 
động của dịch bệnh. “Các doanh nghiệp luôn có 
sự thích ứng nhanh để duy trì đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh. Song, bên cạnh sự thích ứng linh 
hoạt của doanh nghiệp, rất cần sự đồng hành, 
linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ của cơ 
quan quản lý nhà nước, bộ, ngành để giúp thị 
trường sớm hồi phục”, ông Dũng nói.

Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất 
sửa đổi Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014 để báo cáo Chính phủ, 
trình Quốc hội đưa vào chương trình, thông 
qua trong năm 2023, sớm hơn 1 năm so với kế 
hoạch. Kỳ vọng việc sửa đổi luật sẽ hỗ trợ tích 
cực cho các doanh nghiệp bất động sản phục 
hồi và phát triển trong tương lai.

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 
ĐỂ KHƠI THÔNG THỊ TRƯỜNG ĐỂ KHƠI THÔNG THỊ TRƯỜNG 

Minh Anh

ĐIỀU MÀ CÁC DOANH NGHIỆP 
ĐỊA ỐC MONG MUỐN THỜI GIAN 
NÀY LÀ NHỮNG TỒN ĐỌNG, VƯỚNG 
MẮC VỀ THỦ TỤC SỚM THÁO GỠ, 
TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẨY NHANH TIẾN 
ĐỘ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở, THÚC ĐẨY 
NGUỒN CUNG CHO THỊ TRƯỜNG.

Vướng mắc pháp lý thủ tục đầu tư, nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm.
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PHÂN KHÚC BĐS HÀNG HIỆU 
ĐANG CHỨNG KIẾN SỰ PHÁT 
TRIỂN NHANH Ở VIỆT NAM.

Thị trường bất động sản hàng hiệu ghi 
nhận mức tăng trưởng 230% trong 
vòng một thập kỷ qua. Hiện nay, trên 
thế giới có khoảng gần 100.000 căn 

hộ trong lĩnh vực này. Nguồn cung được dự báo 
sẽ tăng gần gấp đôi trước năm 2026, gắn liền 
với sự gia tăng về số lượng thương hiệu hoạt 
động, từ 69 thương hiệu vào năm 2011 lên 133 
thương hiệu vào năm 2021.

Trước đây, đa số các dự án bất động sản 
hàng hiệu tập trung ở Bắc Mỹ, cũng là nơi đầu 
tiên xuất hiện các sản phẩm bất động sản này. 
Hiện nay, nguồn cung đã được phân bổ đa dạng 
sang các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là 
châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, nhờ 
vào sự tăng trưởng kinh tế và gia tăng về tài sản 
tại mỗi nước trong thập kỷ qua.

Xét về quy mô thị trường theo quốc gia, Mỹ 
đang dẫn đầu thế giới, đứng thứ hai là Thái Lan 
và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở vị 
trí thứ ba.

Xét về nguồn cung, Bắc Mỹ đứng số một 
toàn thị trường thế giới tính tới năm 2013. Hiện 
nay, khu vực này chiếm 35% tổng nguồn cung. 
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận 
mức tăng trưởng sát kề với 26% và đứng vị trí 
thứ hai trên toàn cầu.

Loại hình bất động sản hàng hiệu sẽ tiếp tục 
ghi nhận sự tăng trưởng ở quy mô toàn cầu 
với những điểm nóng mới xuất hiện. Trong 
năm năm tới, Costa Rica, Nigeria, Quần đảo 
Cayman và Ai Cập được dự báo sẽ gia tăng 
gấp đôi nguồn cung hiện tại (với điểm xuất 
phát thấp). Tính đa dạng về nguồn cung 
toàn cầu sẽ càng nổi bật hơn với sự tham 
gia của thị trường Bỉ, Serbia và Dominica 
trong năm nay.

Sự tham gia của các thị trường mới nổi cùng 
đà tăng trưởng tại các thị trường lớn cho thấy 
tiềm năng của loại hình bất động sản này hiện 
nay. Đây chính là cơ sở chắc chắn để các thương 
hiệu và chủ đầu tư tự tin tham gia vào các khu 
vực địa lý mới.

Tại Việt Nam, sự xuất hiện của bất động sản 
hàng hiệu là dấu hiệu tích cực của thị trường. 
Xét về thị trường ở quy mô thành phố/điểm 
đến, báo cáo của Savills cho thấy Đà Nẵng đang 
thuộc nhóm 20 thị trường hàng đầu thế giới về 
bất động sản hàng hiệu. 

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà 
Nội cho biết:  ”Với Việt Nam, bất động sản hàng 
hiệu ban đầu xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng và 
biệt thự biển. Trên thế giới, lĩnh vực đã phát triển 
thành công tại các thành phố lớn khi ngày càng có 
nhiều người có nhu cầu sở hữu các loại hình bất 
động sản có thương hiệu. Thương hiệu giúp tăng 
giá trị của bất động sản về cả chất lượng quản lý, 
dịch vụ, địa điểm và tính vượt trội. Chúng tôi tự 
tin rằng bất động sản hàng hiệu sẽ tiếp tục phát 
triển tại Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên xuất hiện 
tại Hà Nội là dự án The Ritz Carlton của chủ đầu 
tư Masterise Homes và chúng tôi kỳ vọng rằng lĩnh 
vực này sẽ ngày càng đa dạng tại các địa điểm 
khác nhau trên thị trường Việt Nam”.

Giám đốc Savills Hà Nội phân tích, lĩnh vực 

bất động sản hàng hiệu không phải là một 
phân khúc rộng của ngành bất động sản. Đây 
có thể được xem là một thị trường ngách đối 
với các nhà đầu tư và đa phần người mua, do 
nguồn cung khan hiếm và mức giá cao cấp. Mặc 
dù không có sức ảnh hưởng lớn, bất động sản 
hàng hiệu vẫn có những tác động tích cực tới thị 
trường trong việc mang tới tiêu chuẩn thiết kế 
tầm cỡ và giới thiệu những tinh hoa của thương 
hiệu cũng như chất lượng dịch vụ quản lý đẳng 
cấp. The Ritz Carlton là thương hiệu cao cấp 
thuộc Tập đoàn Marriott International về quản 
lý khách sạn và được kỳ vọng sẽ có thêm các 
thương hiệu ở các phân khúc khác nhau tham 
gia vào thị trường Việt Nam, với nhiều sự lựa 
chọn về giá cả và địa điểm.

Tại Đà Nẵng, có nhiều dự án căn hộ hàng 
hiệu với mức giá rất hợp lý, điển hình như Hyatt 
Regency. Phân khúc này sẽ mở rộng tới các 
thành phố lớn khác như Hạ Long, Phú Quốc, 
Nha Trang.

“Với các chủ đầu tư, mô hình bất động sản 
hàng hiệu đòi hỏi dòng vốn mạnh. Nếu như 
thương hiệu mang tới định vị đẳng cấp cho dự án, 
chủ đầu tư cũng nên cân nhắc về tính khả thi khi 
đưa thương hiệu vào sản phẩm của mình. Những 
vị trí và dự án khác nhau lại có những đặc điểm 
riêng biệt vì vậy quy mô cho bất động sản hàng 
hiệu cũng sẽ đa dạng hơn. Những thương hiệu 
truyền thống của lĩnh vực này thường tới từ các 
thương hiệu lớn trong ngành quản lý khách sạn 
như The Ritz Carlton. Tại Mỹ và châu Âu, số lượng 
thương hiệu tham gia vào thị trường này rất đa 

dạng, có thể kể đến các tên tuổi lớn trong ngành 
ô tô và thời trang như Porsche và Armani. Câu 

hỏi đặt ra cho thị trường Việt Nam là liệu mô 
hình bất động sản siêu sang này có đáp ứng 
được nhu cầu và năng lực của thị trường. 
Mặc dù có nhiều thương hiệu trên thế giới, 
chủ đầu tư nên đánh giá kỹ để có được lựa 
chọn phù hợp cho dự án bất động sản của 
mình”, ông Matthew Powell cho biết.

Bất động sản

ĐÀ NẴNG LỌT TOP THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÀ NẴNG LỌT TOP THỊ TRƯỜNG BĐS 
HÀNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚIHÀNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Hoàng Thùy
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Bất động sản

Bước đi thụt lùi
Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa 

có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý Đề cương 
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trong 
đó chỉ rõ về sự bất hợp lý của quy định “bán nhà 
phải thông qua sàn giao dịch bất động sản”.

Tại dự thảo dự kiến bổ sung quy định chủ 
đầu tư dự án bất động sản phải thực hiện bán, 
chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê nhà 
ở, công trình xây dựng thông qua các sàn giao 
dịch bất động sản.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, 
quy định này là bước đi thụt lùi, không phù 
hợp với các quy định hiện hành và không sát 
với thực tiễn. Từ đó, có thể sinh ra đặc quyền, 
đặc lợi cho các sàn giao dịch bất động sản, ảnh 
hưởng quyền tự chủ kinh doanh của các chủ 
đầu tư dự án và có thể sẽ làm tăng giá nhà.

HoREA cho biết, quy định trên từng nằm 
trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 
quy định “tổ chức, cá nhân kinh doanh bất 
động sản phải bán nhà, công trình xây dựng 
thông qua sàn giao dịch bất động sản”, nhưng 
đã được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014.

Vị lãnh đạo cũng chỉ ra một số bất cập của 
quy định như sau: Quy định trên đây đã xâm 

phạm quyền “tự quyết định và tự chịu 
trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh 
doanh, tự chủ kinh doanh, lựa chọn hình thức 
tổ chức kinh doanh, tự do tìm kiếm thị trường, 
khách hàng và ký kết hợp đồng” của chủ đầu tư 
dự án bất động sản do các quy định trên đây 
cho phép chủ đầu tư chỉ được tự bán 20% số 
lượng sản phẩm; 80% sản phẩm còn lại phải 
bán thông qua sàn giao dịch bất động sản.

“Trong khi đó, sàn giao dịch không bỏ vốn 
đầu tư vào dự án bất động sản nhưng lại được 
đặc quyền bán 80% sản phẩm dự án, đây là 
kiểu “tay không bắt giặc” là không bình đẳng, 
không công bằng giữa các doanh nghiệp”, ông 
Châu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, sàn giao dịch bất động sản 
được “đặc lợi” khi được “hưởng phí giao dịch” 
với mức phí khoảng trên dưới 2% giá trị hợp 
đồng cũng là không công bằng giữa các doanh 
nghiệp, chưa tính trường hợp sàn giao dịch bất 
động sản còn có thể chiếm dụng tiền thanh 
toán hợp đồng của khách hàng với chủ đầu tư.

“Phí giao dịch bất động sản qua sàn bằng 
khoảng trên dưới 2% giá trị hợp đồng, là một 
khoản phí không hề nhỏ. Trong khi đó chủ đầu 
tư đã phải cộng thêm vào giá bán bất động sản, 
nhà ở và người mua phải gánh chịu khi mua 
nhà.

Không phủ nhận hoạt động môi giới, sàn 
giao dịch là rất cần thiết và là một bộ phận của 

thị trường, giữ vai trò cầu nối giữa chủ đầu 
tư dự án với khách hàng. Nhưng cần nhận 

thức rõ, các sàn giao dịch bất động sản 
chỉ nắm giữ vai trò trung gian để 

thực hiện bán, cho thuê nhà ở 
theo ủy quyền của chủ đầu tư 
và hưởng phí giao dịch qua 
sàn”, ông Châu nhấn mạnh.

Thị trường bất động 
sản sẽ phát triển theo 
hướng minh bạch

Ở góc độ khác, ông 
Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch 
Hội Môi giới bất động sản 
Việt Nam (VARS) cho rằng, 
đây là quy định tích cực cho 
thị trường bất động sản và 
có thể bảo vệ được quyền lợi 

của người mua.
“Giống như việc mua bán chứng khoán trên 

sàn giao dịch. Mọi thông tin của doanh nghiệp 
muốn lên sàn đều phải minh bạch về năng lực 
tài chính, kế hoạch , hoạt động kinh doanh, nhà 
đầu tư có thể xem đầy đủ rồi đưa quyết định 
đầu tư hoặc không”, ông Đính ví dụ.

Theo lãnh đạo VARS, trước nay, tại Việt Nam 
vẫn buông lỏng hoạt động giao dịch bất động 
sản, bỏ mặc cho chủ đầu tư có quyền tự bán, 
giống như “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Điều 
này, dễ xảy ra việc lừa dối khách hàng nếu chủ 
đầu tư không có tâm do không có đơn vị kiểm 
chứng.

“Luật Kinh doanh bất động sản đang hướng 
tới sự minh bạch của thị trường bất động sản, 
bảo vệ quyền và lợi ích của người mua bằng việc 
các chủ đầu tư phải công khai niêm yết về pháp 
lý, mức giá,... của dự án trên các sàn giao dịch 
bất động sản. Rất nhiều trường hợp chủ đầu tư 
"hứa mồm" với khách hàng. Song, tới khi nhận 
nhà thì không giống như những gì chủ đầu tư 
nói, dẫn tới việc kiện tụng, căng băng rôn biểu 
tình”, ông Đính chia sẻ.

Ông Đính cho rằng, các sàn giao dịch bất 
động sản là cầu nối trung gian giữa chủ đầu 
tư và khách hàng, nếu chuyên nghiệp hóa đội 
ngũ này sẽ thúc đẩy được thị trường phát triển 
minh bạch. Bên cạnh đó, vị chuyên gia đánh giá 
cao dự thảo của Bộ Xây dựng, không chỉ minh 
bạch thị trường mà góp phần giúp các cơ quan 
thuế có thể thu đúng, đủ đối với các giao dịch 
bất động sản.

“Tuy nhiên, đã cho sàn giao dịch quyền thì 
cũng phải gắn trách nhiệm. Cần có những quy 
định pháp luật chặt chẽ cho các sàn giao dịch 
bất động sản. Đơn vị này phải là đơn vị hoạt 
động có điều kiện, cần ký quỹ ở các ngân hàng 
để khi có sự vụ gì xảy ra có thể lấy số tiền đó ra 
xử lý, bồi thường”, ông Đính nhấn mạnh.

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DỰ KIẾN BỔ SUNG 
QUY ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN GIAO 
DỊCH THÔNG QUA CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG 
SẢN. CÓ Ý KIẾN CHO RẰNG, ĐÂY LÀ DỰ THẢO TÍCH 
CỰC GIÚP THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN 
MINH BẠCH.

Tuấn Minh

Chủ tịch HoREA: 
“BÁN NHÀ PHẢI QUA SÀN 
LÀ BƯỚC ĐI LÙI, KHÔNG SÁT 
VỚI THỰC TIỄN”

Bán nhà phải qua 
sàn là bước đi thụt lùi, 
không sát thực tiễn.
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bằng máy tính bảng và máy rút tiền (ATM)/ máy 
nạp tiền (CDM)… Tất cả đều được ứng dụng 
công nghệ AI và big data để đảm bảo từng “dấu 
chân” (foot print) của khách hàng đều được ghi 
nhận và sử dụng làm dữ liệu giúp nâng cao trải 
nghiệm.

Đặc biệt, nhằm giúp khách hàng hình thành 
thói quen sử dụng công nghệ số, VPBank đã lắp 
đặt tại chi nhánh hệ thống máy tính bảng. Tại 
đây, nhân viên ngân hàng sẽ trực tiếp hướng 
dẫn các khách hàng chưa quen thao tác trên 
ứng dụng ngân hàng điện tử tự thực hiện giao 
dịch. Dịch vụ này ra đời là do VPBank đã thống 
kê nhu cầu giao dịch tại quầy trong vòng 9 
tháng gần nhất và thấy rằng có tới 90% giao 
dịch tại quầy mà khách hàng đều có thể thực 
hiện ngay trên nền tảng ngân hàng số toàn 
năng của VPBank, nhưng vì chưa quen thao 
tác khiến khách hàng phải mất công ra tận chi 
nhánh ngân hàng.

Bên cạnh việc đổi mới các chi nhánh truyền 
thống sang mô hình mới thông minh và hiện đại 
hơn, VPBank còn tăng cường lắp đặt thêm hệ 
thống máy ATM, CDM và tiên phong lắp đặt các 
KIOSK BANK (VPBank NEO Express) tại Cổ Nhuế, 

Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội), Everich (TP.HCM). 
Đây là một mô hình giao dịch trực tuyến hoạt 
động 24/7, được trang bị đầy đủ các công nghệ 
tiên tiến hiện đại như Công nghệ Biometrics - 
Sinh trắc học; Camera nhận diện khuôn mặt để 
hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân 
hàng nhanh hơn và an toàn hơn. Bằng việc tích 
hợp phần mềm tự vận hành hoàn toàn từ A-Z, 
VPBank NEO Express giúp khách hàng tự giải 
quyết phần lớn nhu cầu về dịch vụ ngân hàng 
của mình như: Rút/nộp tiền; mở tài khoản, mở 
thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ thanh toán, gửi/tất 
toán tiết kiệm, mở khoản vay tín chấp, thế chấp, 
thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn, 
gửi/tra cứu các yêu cầu hỗ trợ… mà không cần 
sự trợ giúp của đội ngũ nhân viên ngân hàng. 

“Cùng với các kênh giao dịch online như nền 
tảng ngân hàng số VPBank NEO, tổng đài chăm 
sóc khách hàng 24/7…, mô hình chi nhánh mới 
của VPBank sẽ mang tới cho khách hàng một hành 
trình trải nghiệm dịch vụ tối ưu, vừa tiết kiệm thời 
gian, vừa thuận tiện và cá nhân hoá”, đại diện 
VPBank chia sẻ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống 
xã hội và sự ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ 
của giới trẻ, thế hệ được sinh ra khi Internet đã 
trở nên phổ biến rộng rãi, được tiếp xúc và sử 
dụng công nghệ từ nhỏ, từ đó hình thành nên 
thói quen và đam mê sử dụng các công nghệ 
thông minh, việc số hoá các dịch vụ ngân hàng 
cả trên nền tảng online và offline là xu thế tất 
yếu. Ngân hàng nào có lợi thế trong cuộc đua 
này sẽ chiếm lĩnh tình cảm của khách hàng, gia 
tăng thị phần, bởi thực tế khách hàng nào cũng 
muốn tự trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ 
ngân hàng theo cách riêng. 

Bởi vậy, việc VPBank đã đón đầu xu hướng 
số hóa các chi nhánh truyền thống có thể giúp 
ngân hàng này sớm chiếm lĩnh vị trí hàng đầu 
trong trải nghiệm khách hàng lĩnh vực tài chính 
thời gian tới.

Những ngày trung tuần tháng 
10/2021, khi đến VPBank chi 
nhánh Trần Hưng Đạo (Hà Nội), chị 
Nguyễn Linh hoàn toàn bất ngờ khi 

thấy chi nhánh quen thuộc đã thay đổi hoàn 
toàn theo hướng hiện đại hơn, thân thiện hơn.

Ngay từ mặt ngoài, chi nhánh của VPBank đã 
khoác lên một màu áo mới, được kết hợp giữa 
màu xanh lá truyền thống và màu xanh da trời, 
tạo cảm giác về nhịp sống hiện đại và sôi động. 
Hệ thống các máy rút tiền ATM, máy nạp tiền 
CDM cũng được thay và bố trí lại vị trí, đưa hoàn 
toàn ra bên ngoài mặt tiền chi nhánh, giúp 
khách hàng thuận tiện giao dịch vào bất kì thời 
điểm nào trong ngày. Hệ thống nội thất trong 

chi nhánh cũng được sắp xếp lại gọn gàng, rộng 
rãi hơn. 

Đặc biệt, hành trình trải nghiệm của chị 
Linh cũng có sự đổi mới rõ rệt. Do đã đặt lịch 
hẹn làm việc trước với ngân hàng qua dịch vụ 
booking online, chị Linh được nhân viên đưa 
thẳng vào quầy để thực hiện check-in theo hình 
thức nhận diện khuôn mặt và giao dịch ngay 
mà không cần mất nhiều thời gian chờ đợi. 

“Tôi thực sự bất ngờ với hệ thống công nghệ 
mới mà VPBank đang áp dụng tại chi nhánh. 
Những dịch vụ như booking online, check-in bằng 
công nghệ AI... đã giúp tôi thực hiện các giao dịch 
ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện”, 
chị Linh nhận xét.

Theo đại diện của VPBank, những thay đổi tại 
chi nhánh Trần Hưng Đạo nằm trong chiến dịch 
nâng cao trải nghiệm khách hàng mà VPBank 
đang xây dựng, thông qua việc chuyển đổi mô 
hình chi nhánh mới đang được áp dụng theo 
lộ trình trên toàn hệ thống của ngân hàng này.

Không chỉ thay đổi nhận diện bên ngoài, 
lắp đặt mới nội thất, phân luồng di chuyển cho 
khách hàng khoa học hơn mà các chi nhánh 
của VPBank sẽ được trang bị và tích hợp công 
nghệ cao và tự động hoá vào từng bước của trải 
nghiệm khách hàng. 

Cụ thể, tại các chi nhánh theo mô hình mới, 
VPBank đã tiến hành bố trí các góc công nghệ 
nhằm phô diễn tất cả các tiện ích số hóa của 
VPBank như: check-in, nhận diện khách hàng 
bằng AI, góc chủ động phục vụ (self-service) 

TRONG CUỘC ĐUA CHUYỂN ĐỔI SỐ, CÁC NGÂN HÀNG HIỆN NAY 
KHÔNG CHỈ CHẠY ĐUA SỐ HOÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ 
XÂY DỰNG CÁC NỀN TẢNG GIAO DỊCH ONLINE HIỆN ĐẠI, MÀ CÒN TĂNG 
CƯỜNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, TỰ ĐỘNG HOÁ TẠI CHÍNH CÁC ĐIỂM 
GIAO DỊCH VẬT LÝ TRUYỀN THỐNG.

“Số hoá” chi nhánh ngân hàng truyền thống: 
BÀI TOÁN KHÓ CẦN LỜI GIẢI

Ngọc Mỹ

Các máy rút tiền ATM, máy nạp tiền CDM cũng 
được thay mới hoàn toàn.
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“Có sự mất cân đối giữa nghiên cứu phát 
triển tạo ra tri thức so với việc còn thiếu 
đầu tư vào năng lực hấp thụ công nghệ 
của doanh nghiệp. Lượng tri thức được 

tạo ra đang bị chia cắt với tính hiệu quả giúp cho 
doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng kinh tế”, 
ông Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học & 
Công nghệ  cho biết tại Lễ Công bố Các Báo cáo 
Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

Một hiện trạng khác, theo Thứ trưởng Duy, 
trong khi doanh nghiệp dịch vụ và tài chính 
ứng dụng đổi mới công nghệ rất tốt, thì nhóm 
doanh nghiệp sản xuất phần lớn vẫn sử dụng 
công nghệ 1.0 và 2.0.

“Công nghệ 1.0 tức là sản xuất bằng tay, 2.0 là 
sản xuất tự động nhưng chưa kết nối máy tính, tức 
cách rất xa mức 4.0 - có dữ liệu, tự động hóa, tối 
ưu hóa quá trình. Hầu hết doanh nghiệp sản xuất 
của chúng ta tập trung là ở nhóm 1.0 và 2.0”, Thứ 
trưởng Duy nói.

“Cần một sự đầu tư rất lớn cũng như tạo động 
lực cho doanh nghiệp sản xuất cũng như doanh 
nghiệp nhỏ và vừa để họ dám đổi mới công nghệ, 
phát triển bền vững hơn. Những doanh nghiệp 
như Rạng Đông, Sơn Hà, Abivin, Sao Thái Dương…, 
khi có quá trình đổi mới công nghệ lâu dài và bền 
vững, dù COVID xảy ra thì họ vẫn duy trì phát triển, 
thậm chí nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng rất 
tốt”.

Theo Báo cáo “Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo Việt Nam”, chỉ có 29% doanh 
nghiệp sử dụng máy móc được điều khiển 
bởi máy tính, công nghệ kỹ thuật số của Công 
nghiệp 3.0 - và chỉ 8,7% sử dụng công nghệ này 
một cách tích cực, hiệu quả.

“Đây là vấn đề đáng quan ngại”, nhóm tác giả 
nhận định.

Kết quả cho thấy vẫn còn khoảng cách đáng 
kể để bắt kịp mức độ phát triển công nghệ cao 
nhất và khó có cơ hội lớn thu hẹp khoảng cách 

và phát triển nhảy vọt. Doanh nghiệp Việt Nam 
cần tiếp tục tích lũy năng lực đổi mới, trước hết 
thông qua chuyển đổi các quy trình sang sử 
dụng các công nghệ kỹ thuật số sau đó tiến tới 
các công nghệ Công nghiệp 4.0 phức tạp hơn. 
Lợi ích mang lại từ hoạt động này có thể rất lớn.

Một điểm yếu khác ở doanh nghiệp Việt 
Nam là năng lực quản trị, tư duy đổi mới kinh 
doanh chưa theo kịp so với dây chuyền sản xuất 
mua về. Tức, đổi mới công nghệ thì tốt, nhưng 
đổi mới sáng tạo “phi nghiên cứu và phát triển” 
chưa theo kịp, dẫn tới việc chưa tận dụng tối đa 
sức mạnh của đổi mới sáng tạo để phát triển 
doanh nghiệp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân 
hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định: “Việt 
Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng 
kinh tế để có thể đạt được tham vọng trở thành 
một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 
và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong 
việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng 
tăng trưởng. Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận 

khác nhau để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và báo 
cáo này đưa ra những ý tưởng có thể phù hợp cho 
Việt Nam”.

Báo cáo “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo Việt Nam” đưa ra khuyến nghị Việt 
Nam nên tái cân đối chính sách phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của mình, 
chuyển từ  tập trung đầu tư tạo ra công nghệ 
tiên tiến sang thúc đẩy hấp thụ và phổ biến 
công nghệ giữa nhóm các doanh nghiệp.

Sự lan tỏa công nghệ - không chỉ là nghiên 
cứu và phát triển - có thể mang lại hiệu quả 
năng suất và chuyển đổi kinh tế đáng kể. Đây 
chính là điểm mà các can thiệp chính sách và 
hỗ trợ từ Chính phủ có thể mang lại lợi ích lớn 
nhất.

Tác động của việc hấp thụ công nghệ cũng 
được định lượng rõ ràng trong báo cáo “Đổi mới 
công nghệ ở Việt Nam: Đánh giá tác động của 
công nghệ đến tăng trưởng kinh tế” do CSIRO, 
cơ quan khoa học quốc gia Australia và các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
cùng thực hiện.

Bằng cách áp dụng các mô hình kinh tế vào 
cơ sở dữ liệu rộng lớn về việc hấp thụ công nghệ 
của các doanh nghiệp tại Việt Nam, kết quả 
nghiên cứu cho thấy yếu tố công nghệ đóng 
góp hơn 50% tổng tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam trong giai đoạn 2016-2019.

Báo cáo là nguồn tham khảo chính sách 
quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 và cho thấy tính hiệu quả và nhân tố đổi 
mới sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng 
trong tăng trưởng kinh tế so với vốn và lao động 
giá rẻ.

Bảo Bảo

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
VIỆT NAM MỚI DÙNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM MỚI DÙNG CÔNG NGHỆ 

1.0 VÀ 2.0, CÒN CÁCH 4.0 RẤT XA!1.0 VÀ 2.0, CÒN CÁCH 4.0 RẤT XA!

HẦU HẾT DOANH NGHIỆP 
SẢN XUẤT VIỆT NAM MỚI 
DỪNG Ở CÔNG NGHỆ 1.0 VÀ 

2.0. “CÔNG NGHỆ 1.0 TỨC LÀ MỚI 
DỪNG Ở SẢN XUẤT BẰNG TAY, LÊN 

CÔNG NGHỆ 2.0 LÀ CÓ ÁP DỤNG SẢN 
XUẤT TỰ ĐỘNG NHƯNG CHƯA KẾT NỐI 
MÁY TÍNH”, THEO THỨ TRƯỞNG BỘ 

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ BÙI THẾ DUY.
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ĐÃ QUA RỒI THỜI “HỮU XẠ 
TỰ NHIÊN HƯƠNG”, CHUYỂN 
ĐỔI KỸ THUẬT SỐ BUỘC CÁC 
DOANH NGHIỆP PHẢI THAY 
ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH ĐỂ 
THÍCH ỨNG VỚI THỊ TRƯỜNG 
MỚI. VIỆC CHỦ ĐỘNG TIẾP 
CẬN VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN 
HỆ VỚI KHÁCH HÀNG TRÊN 
MÔI TRƯỜNG TRỰC TUYẾN LÀ 
LỰA CHỌN THỨC THỜI GIÚP 
DOANH NGHIỆP GIA TĂNG TỶ 
LỆ CHUYỂN ĐỔI VÀ THÚC ĐẨY 
DOANH THU.

Cơ hội tiếp cận khách hàng mọi lúc, 
mọi thời điểm: “Số hoá” loại bỏ các 
rào cản khoảng cách để thúc đẩy kết 
nối doanh nghiệp và khách hàng. 

Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái sàn 
thương mại điện tử, mạng xã hội… giúp doanh 
nghiệp và người bán hàng online có nhiều cơ 
hội tiếp cận khách hàng bất kể họ ở đâu, vào 
thời điểm nào trong ngày.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực, thời gian để 
thu thập thông tin, phân tích dữ liệu khách 
hàng, tạo điều kiện cho triển khai chiến dịch 
marketing hiệu quả. Quá trình khảo sát, nhận 
phản hồi, thu gom và phân tích dữ liệu hoàn 
toàn có thể vận hành trực tuyến với mức độ 
chính xác cao, nhanh chóng, tiết kiệm tối đa 
ngân sách và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Mặc dù chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số là 
cần thiết để tồn tại lâu dài trong một thị trường 
cạnh tranh; tư vấn trực tuyến mang đến kết quả 
tích cực hơn trong việc duy trì mối quan hệ giữa 
người bán và người mua. Tuy nhiên, cùng với 
đó luôn có những khó khăn và trở ngại cần phải 
đương đầu.

Áp lực về thời gian và chi phí: Một trong 
những trở ngại lớn nhất với người kinh doanh 
tại Việt Nam khi chuyển đổi kỹ thuật số chính là 
chi phí đầu tư trả trước vào công nghệ. Đặc biệt, 
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy trình 
này có thể chiếm dụng vốn và thời gian thiết lập 
trong giai đoạn đầu - thời điểm cần tập trung 
cho hoạt động phát triển kinh doanh.

Thiếu hụt tiềm lực: Không phải doanh 
nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực để tự mình thực 
hiện các chiến dịch marketing online. Trong khi 
chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi đội ngũ chuyên 
môn, được đào tạo và có kinh nghiệm liên quan 
trong lĩnh vực.

Khó khăn trong quản lý vấn đề phá giá và 
chất lượng sản phẩm: “Số hoá” tạo ra sân chơi 
cho tất cả những ai có đam mê kinh doanh. Mọi 
người đều có thể tham gia vào sàn thương mại 
điện tử, và kinh doanh online. Điều này dẫn đến 
việc doanh nghiệp khó tránh khỏi tình trạng 
phá giá, hàng giả, hàng kém chất lượng.

  Nhận ra nhu cầu cấp thiết của việc áp 
dụng “số hoá” trong hoạt động bán hàng, BCA 
Solutions - “Hệ sinh thái kinh doanh online cho 
mọi người” ra đời giúp doanh nghiệp Việt áp 
dụng kỹ thuật số thành công trong kinh doanh, 
mang đến hiệu quả và khả năng chuyển đổi cao.

Theo đó, doanh nghiệp tham gia trong hệ 
sinh thái của BCA Solution có thể đưa sản phẩm 
tới tay khách hàng mà không cần trải qua các 
công đoạn như tìm đại lý, quản lý hàng tồn 
kho…    Một số đối tác của BCA Solutions hiện 
nay đã áp dụng số hoá trong kinh doanh và tạo 
ra những bứt phá về doanh thu tại mùa dịch 
như: V Live International, Kuchen, VPharm, 
STPhar, Puna, Woman Project, Abena.

Khi lựa chọn hệ sinh thái này, chủ doanh 
nghiệp có thể thu về nhiều lợi ích nổi bật giúp 
kinh doanh hiệu quả hơn.

Thứ nhất, tiết kiệm được chi phí đầu tư cho 
PR quảng cáo: Sản phẩm được huấn luyện đào 
tạo thường xuyên giúp các tư vấn viên tư vấn 

cụ thể đầy đủ thông tin cho khách hàng, giúp 
khách hàng dễ dàng ra quyết định, và đặc biệt 
đây là yếu tố giúp sản phẩm khi đến tay khách 
hàng có thể tạo được niềm tin và sự trung thành 
rất lớn. Đây là điểm rất nhiều doanh nghiệp có 
sản phẩm mới xâm nhập thị trường đã tìm đến 
BCA để được giúp đỡ, trong đó đã có rất nhiều 
doanh nghiệp đạt được mức tăng trưởng ấn 
tượng.

Thứ hai, loại bỏ những vấn đề của các kênh 
phân phối trung gian truyền thống như phá giá, 
hàng giả, hàng nhái, tồn hàng đọng hàng. Nhờ 
áp dụng mô hình sản phẩm đi trực tiếp từ kho 
đến tay khách hàng mà không đi qua các kênh 
trung gian, BCA giải quyết vô cùng hiệu quả 
các vấn đề của các kênh phân phối trung gian 
giúp các chủ nhãn hàng có thể yên tâm đầu tư 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Thứ ba, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt 
về dòng tiền: Chính sách đối soát tài chính linh 
hoạt nhanh gọn giúp các chủ doanh nghiệp có 
thể chủ động về dòng tiền để tái đầu tư vào sản 
xuất kinh doanh.

Thứ tư, tạo ra các hoạt động kết nối hiệu 
quả giữa chủ nhãn hàng và tư vấn viên: Công ty 
thường xuyên tổ chức các hội thảo chia sẻ các 
giải pháp nâng cao doanh số và hiệu quả phân 
phối thông qua nền tảng BCA, các sự kiện kết 
nối nhà cung cấp và  các tư vấn viên giúp 2 bên 
có thể phối hợp làm việc hiệu quả.

GIẢI PHÁP TIẾP CẬN 
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 
TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Phần mềm quản trị cho nhà cung cấp
 giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng theo dõi 

tình hình kinh doanh.

Đức Hải
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Nút thắt đầu tiên  là về chính sách 
tiền tệ, tài khóa. Việt Nam cần 
khẩn trương giải ngân các gói hỗ 
trợ cho doanh nghiệp   một cách 

quyết liệt. Đây được xem như nguồn oxy cho 
doanh nghiệp đang hấp hối trong đại dịch.

Rất nhiều chính sách còn chưa bao quát 
hết các nhóm đối tượng. Đối với doanh nghiệp 
trong lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, việc 
miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực 
sự là không có ý nghĩa.

Sau đó, Nhà nước cần nhanh chóng ban 
hành các gói hỗ trợ tiếp theo, tạo cú hích cho 
các doanh nghiệp tận dụng những tháng còn 
lại của năm 2021 để tăng tốc hoàn thành kế 
hoạch. Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều 
can thiệp mạnh vào nền kinh tế bằng các gói hỗ 
trợ để vượt qua đại dịch.

Chính phủ đặt ra các mục tiêu nợ công năm 
2022 là khoảng 44-45% so với GDP và khả thi so 
với ước thực hiện năm 2021 là 43,7%. Việc kiểm 
soát lạm phát ở mức 4%, mức này là an toàn 
với trần nợ công 60% GDP. Do đó, Việt Nam còn 
nhiều dư địa để tiếp tục nghiên cứu, tung ra các 
gói kích thích đủ lớn, có hiệu ứng lan tỏa sâu 
rộng để thúc đẩy phục hồi kinh tế mà vẫn đảm 
bảo kiểm soát được

Nút thắt thứ hai là nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tự chủ cho doanh nghiệp là trung tâm 
trong chiến dịch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 
2021-2025. Do đó, phải lấy tiêu chí nâng cao 
năng suất lao động làm then chốt, quyết định 
đến nội lực của doanh nghiệp, đẩy mạnh hơn 
nữa việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ rào cản 
định kiến, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, cần rà soát, đẩy mạnh hơn nữa 
việc tinh gọn bộ máy hành chính để hoàn thành 
mục tiêu đến năm 2025 giảm tối thiểu bình 
quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 
10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân 
sách Nhà nước so với năm 2021 theo mục tiêu 
đề án tái cơ cấu kinh tế. Đây là nhiệm vụ then 
chốt giúp các doanh nghiệp rút gọn được khâu 
trung gian, đầu mối và tiết kiệm chi phí nguồn 
lực.

Nút thắt cuối cùng là phát triển, mở rộng thị 
trường. Đây được coi là nhiệm vụ sống còn của 

nền kinh tế nhưng hiện nay Việt Nam lại phụ 
thuộc quá nhiều vào thị trường nước ngoài. 
Điều này đã làm cho nền kinh tế nước ta dễ bị 
tổn thương.

Nhờ COVID-19, chúng ta càng hiểu rõ rằng 
Việt Nam muốn vươn ra thế giới phải đứng vững 
trên thị trường nội địa. Tức là, lấy thị trường nội 
địa với gần 100 triệu dân làm điểm tựa, là tài 
nguyên cho phát triển kinh tế quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần chủ động 
nguyên liệu cho sản xuất trong nước, phát triển 
công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết, tận 
dụng tối đa thị trường mới từ các hiệp định 
thương mại tự do để mở rộng các kênh cung 
ứng đa dạng hóa thị trường.

Đặng Sơn

TRONG CHƯƠNG TRÌNH LÀM 
VIỆC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI 
KHÓA XV NGÀY 8/11, ĐẠI BIỂU 
QUỐC HỘI NGUYỄN NHƯ SO ĐẶT 
RA CÁC GIẢI PHÁP GIÚP CÁC 
DOANH NGHIỆP VỰC DẬY VÀ TRỞ 
THÀNH ĐỘNG LỰC CHO PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ. THEO ĐÓ, CÓ BA 
NÚT THẮT QUAN TRỌNG SAU CẦN 
ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So:
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
MUỐN VƯƠN RA THẾ GIỚI 

PHẢI ĐỨNG VỮNG 
TRÊN THỊ TRƯỜNG 

NỘI ĐỊA

Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh):"Muốn vươn ra 
thị trường thế giới phải đứng vững trên thị trường nội 

địa". Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ảnh minh họa.
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Sáng - Tối thương trường

Ngày 23/10/2021, Tạp chí nhận được 
Văn bản số 1535/STTTT-TTra đề 
ngày 15/10/2021 của Sở Thông tin 
và Truyền thông Nghệ An, đề nghị 

trả lời đơn thư bà Trần Thị Toàn, Giám đốc Công 
ty TNHH Toàn Thắng. Đơn của bà Toàn ghi ngày 
25/8/2021, ở phần “Kính gửi” có đề tên Tạp chí 
nhưng thực tế không gửi đến Tạp chí. 

Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị khẳng định 
đơn kiến nghị của bà Toàn hoàn toàn không 
có cơ sở, thậm chí có nội dung không đúng sự 
thật và được chứng minh bởi chính tài liệu bà 
Toàn cung cấp. Kèm theo các đơn kiến nghị là 
Biên bản làm việc ngày 10/8/2021 giữa Công 
ty Toàn Thắng và Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Nghệ An (Sở TN&MT), Cục Thuế tỉnh Nghệ 
An và đại diện của huyện và xã (gọi tắt là Biên 
bản 10/8/2021).

Nội dung kiến nghị không đúng sự 
thật

Đơn kiến nghị của bà Toàn có nội dung 
không đúng sự thật khi cho rằng: “Tạp chí phản 
ánh Công ty TNHH Toàn Thắng xả thải và khai 

thác khoáng sản trên diện tích đất đã cấp cho 
Công ty An Lộc Sơn. Thực tế, các bài viết không 
chỉ ra ai đã khai thác và ai đã xả thải”.

Theo Biên bản 10/8/2021, bà Toàn thừa 
nhận có xả thải trên đất đã cấp phép cho Công 
ty An Lộc Sơn. Việc này đã bị UBND huyện Quỳ 
Hợp xử phạt hành vi chiếm đất và buộc trả 
lại hiện trạng ban đầu. Doanh nghiệp đã nộp 
phạt ngày 3/6/2021, Biên lai thu tiền phạt số 
0010571 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 
với số tiền 55.853.000 đồng (bao gồm cả tiền 
phạt chậm nộp). 

Tại sao không xuất trình Báo cáo 
thống kê, kiểm kê trữ lượng để kiểm 
tra?

Theo Đơn kiến nghị của bà Toàn, doanh 
nghiệp không khai thác vượt công suất, không 
trốn thuế. Để chứng minh, lẽ ra phải sử dụng 
Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng và các tài 
liệu khác. Công ty Toàn Thắng được cấp Giấy 
phép thăm dò mỏ Lèn Chu ngày 2/8/2012 và 
Giấy phép khai thác ngày 27/7/2018 nên trữ 
lượng đã khai thác trước đây hoàn toàn không 

liên quan đến trữ lượng cấp phép cho doanh 
nghiệp.

Sau khi có giấy phép khai thác, ngày 
16/9/2018, bà Trần Thị Toàn, đại diện Công ty 
Toàn Thắng được Sở TN&MT cùng với đại diện 
UBND xã Minh Hợp, UBND xã Thọ Hợp gồm 
Chủ tịch xã và Địa chính xã bàn giao và nhận 11 
mốc cắm ranh giới tại hiện trường mỏ Lèn Chu.

Theo Biên bản cắm mốc ranh giới hiện 
trường: “Các thành phần trên đã tiến hành kiểm 
tra khảo sát thực địa sử dụng thiết bị đo đạc 
chuyển vẽ ranh giới, mốc giới theo tọa độ được 
xác định trên Bản đồ khu vực khai thác khoáng 
sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 
1) Số lượng: Mốc cắm ngoài thực địa là 11 mốc 
được ký hiệu từ (I, II, III…IX, X, XI)”, “Chất lượng 
độ chính xác: Vị trí mốc cắm ngoài thực địa đúng 
theo tọa độ được xác định trên Bản đồ khu vực 
khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Công ty chịu trách nhiệm quản lý về ranh 
giới mốc giới để khai thác theo quy định của pháp 
luật trong khu vực được xác định ngoài thực địa”.

Theo đó, Công ty TNHH Toàn Thắng là đơn 
vị thăm dò, lập hồ sơ về trữ lượng và các tài liệu 
khác, sau đó được cấp phép khai thác và nhận 
bàn giao trên thực địa 11 mốc cắm ranh giới từ 
Sở TN&MT và đại diện chính quyền cơ sở. Do 
đó, ý kiến cho rằng khoáng sản bị người khác 
khai thác trái phép là không có cơ sở.

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 
31/1/2021, các bản vẽ mặt cắt, báo cáo thống 
kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2020 
phải nộp cho cơ quan chức năng. Các tài liệu 
cung cấp thông tin như trữ lượng đã khai thác, 
trữ lượng còn lại, v.v... Tuy nhiên, Biên bản ngày 
10/8/2021 không thể hiện các tài liệu nêu trên 
để các cơ quan chức năng kiểm tra. Đơn kiến 
nghị của bà Toàn cũng không cho biết trữ lượng 
còn lại là bao nhiêu. Điều này thể hiện sự bất 
thường (!).

Biên bản ngày 10/8/2021 cho thấy Công ty 
TNHH Toàn Thắng không lắp đặt thiết bị giám 
sát (trạm cân) và Sở TN&MT đã từng nhắc nhở. 
Mặc dù nêu lý do ”chưa có kinh phí” lắp đặt thiết 
bị giám sát, nhưng Công ty TNHH Toàn Thắng 
lại có tiền đầu tư nhà xưởng chế biến đá, với 
3 dây chuyền cắt đá và khu chứa đá trên diện 

PHẢN HỒI KIẾN NGHỊ 
CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 
VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho rằng đã mua diện tích đất hiện dùng làm nơi xả thải trước khi cấp cho 
Công ty An Lộc Sơn. Tuy nhiên, việc mua bán bằng giấy tay trong trường hợp này không có giá trị pháp lý để công 

nhận quyền sử dụng đất.

Biên bản cắm mốc ranh giới 11 mốc tại hiện trường mỏ 
đá khu vực Lèn Chu với Công ty TNHH Toàn Thắng được 

thực hiện vào ngày 16/9/2018.

SAU KHI TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP & TIẾP THỊ ĐĂNG 3 BÀI VIẾT VỀ 
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TẠI MỎ CỦA CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG, 
ĐẾN NAY UBND TỈNH NGHỆ AN ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN 
KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA DOANH 
NGHIỆP.
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Sáng - Tối thương trường

tích 29.000m2 đất trồng cây lâu năm, mà chưa 
hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được 
thuê đất  (đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt và 
doanh nghiệp đã nộp 100.150.000 đồng vào ngày 
29/6/2021 theo Biên lai thu tiền phạt số CR/2015 
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi 
nhánh Nghệ An).

Tài liệu của bà Toàn cũng không chứng minh 
được doanh nghiệp không khai thác vượt công 
suất vì công suất là trữ lượng được phép khai 
thác mỗi năm; trữ lượng đã khai thác và sản 
lượng khoáng sản đã kê khai là 2 khái niệm 
khác nhau  (597,49m3  là số liệu Công ty TNHH 
Toàn Thắng khai thuế từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An từ 
khi được cấp phép khai thác từ năm 2018 đến hết 
năm 2020 - có văn bản từ Cục Thuế cung cấp). Tuy 
nhiên, nếu không lắp đặt trạm cân thì liệu có đủ 
cơ sở để xác định việc không khai thác vượt quá 
công suất ?

Về vấn đề thuế, không chỉ Tạp chí, mà cả 
Chi cục Thuế Phủ Quỳ I là cơ quan quản lý thuế 
cũng đánh giá ”có rủi ro rất cao về thuế” tại Công 
ty TNHH Toàn Thắng.

Từ năm 2016 đến năm 2019, thời điểm này 
Công ty TNHH Toàn Thắng chỉ có Giấy phép 
khai thác số 5215/CP-UBND ngày 4/11/2013, do 
UBND tỉnh Nghệ An cấp phép tại mỏ Lèn Một 
và núi Ba Không là khai thác đá vôi làm vật liệu 
xây dựng thông thường, đá vôi làm đá chẻ, đá 
xẻ... Mặc dù mỏ Lèn Chu chưa được khai thác, 
chưa được thuê đất, nhưng “rất lạ” loại khoáng 
sản mà Công ty kê khai thuế lại có đá dolomit, 
đá khối dolomit dùng để xẻ theo nhiều diện 
tích bề mặt, giống với loại khoáng sản tại giấy 
phép khai thác mỏ Lèn Chu. Tại sao kê khai bất 
thường như vậy?

Theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Nghệ An, đối với đá dolomite vân gỗ 
(mã II100104) có đơn giá tính thuế tài nguyên là 
18 triệu đồng mỗi 1m3 . Như vậy, việc xác định 
đơn giá tính thuế tài nguyên không chỉ dựa trên 
tính chất hóa học của khoáng sản (dolomit) mà 
còn dựa trên đặc điểm vật lý (vân gỗ). Quy định 
này phù hợp với thị trường, tránh thất thu ngân 
sách. 

Theo Biên bản 10/8/2021: “Khoáng sản đá 
dolomit vân gỗ là do Công ty TNHH Toàn Thắng 
tự đặt”. Chính ý kiến của bà Toàn đã cho thấy 

rõ cần phải thẩm định loại khoáng sản tại mỏ 
Lèn Chu nhằm xác định đúng đơn giá thuế tài 
nguyên. Đơn giá doanh nghiệp đang kê khai 
thuế tài nguyên hiện tại là 7-10 triệu đồng/1m3. 

Hơn nữa, nếu không lắp đặt thiết bị giám 
sát kết nối với cơ quan chức năng thì liệu có đủ 
cơ sở kết luận doanh nghiệp kê khai đúng hay 
không? Từ đó, đánh giá có rủi ro về thuế là có 
căn cứ.

Trong Biên bản ngày 10/8/2021, đại diện 
UBND xã Minh Hợp cho biết:  “Đến thời điểm 
2019, Công ty TNHH Toàn Thắng chưa triển khai 
hoạt động khai thác tại khu vực mỏ Lèn Chu này, 
thời điểm đó Công ty đang tận thu những cục đá 
ở bãi thải do trước đây Nông trường 3/2 đã khai 
thác trước đây...”.

Theo Điều 67 Luật Khoáng sản, khai thác tận 
thu cũng phải được cấp phép, hơn nữa bãi thải 
nói trên không nằm trong diện tích đất được 
giao. Việc kê khai loại khoáng sản dolomit từ 
năm 2016 đến 2019 và ý kiến của UBND xã Minh 
Hợp trong Biên bản ngày 10/8/2021, cho thấy 
đặt nghi vấn việc doanh nghiệp đã khai thác mỏ 
Lèn Chu từ trước khi được cấp phép hoặc trước 
khi đủ điều kiện khai thác hay nói cách khác là 
khai thác trái phép là có cơ sở, không phải là 
suy diễn.

Các cơ quan chức năng vào cuộc
Các bài viết phản ánh những bất thường, 

vi phạm không phải là sự suy diễn như ý kiến 
của bà Toàn. Bởi vì, trên thực tế một số hành 
vi đã bị cơ quan chức năng xử lý và từ đó, Đoàn 
kiểm tra đã làm việc với doanh nghiệp ngày 
10/8/2021, nhiều dấu hiệu sai phạm được ghi 
nhận trong biên bản, cho thấy cần thiết phải 
tiếp tục kiểm tra làm rõ.

Vì thế, ngày 17/8/2021, Sở TN&MT có Văn 
bản số 4707/STN&MT-KS gửi Tạp chí Doanh 
nghiệp và Tiếp thị, ghi nhận: ”Sở Tài nguyên và 
Môi trường luôn tiếp thu, cảm ơn sự quan tâm 
phán ánh, góp ý của Tạp chí”, và cho biết, cơ quan 
chức năng sẽ lập Đoàn kiểm tra liên ngành để 
kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về 
khoáng sản cũng như các lĩnh vực khác đối với 
Công ty TNHH Toàn Thắng.

Ngày 18/6/2021, Sở Xây dựng Nghệ An có 
Công văn số 2003/SXD-VLXD gửi UBND tỉnh 

Nghệ An báo cáo đã hoàn thiện dự thảo Quyết 
định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt 
động khoáng sản. Do dịch bệnh phức tạp, nên 
cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngày 
25/8/2021, Sở Xây dựng tỉnh tiếp tục có Công 
văn số 2965/SXD-KT&VLXD gửi UBND tỉnh Nghệ 
An đề nghị sớm ban hành Quyết định thành lập 
Đoàn kiểm tra…

Ngày 24/8/2021, Sở TN&MT có Công văn 
số 4880/STNMT-KS gửi Cục Thuế tỉnh Nghệ An 
thông báo Sở Xây dựng tỉnh đang tham mưu 
UBND tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn kiểm tra 
liên ngành kiểm tra toàn diện việc chấp hành 
pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật 
khác có liên quan đối với Công ty TNHH Toàn 
Thắng.

Trước đó, ngày 13/8/2021, Tổng Cục Địa chất 
và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có Công văn số 2239/ĐCKS-KSMB đề 
nghị Sở TN & MT phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan để kiểm tra.

Ngày 6/9/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công 
an tỉnh Nghệ An cũng có Văn bản số 1079/CV-
CSKT gửi Cơ quan chức năng đề nghị phối hợp 
cung cấp hồ sơ kê khai, quyết toán thuế tài 
nguyên, phí tài nguyên tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, báo cáo tài chính của Công ty TNHH 
Toàn Thắng từ năm 2018 đến nay.

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã 
ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UB thành lập 
Đoàn kiểm tra liên ngành trên cơ sở đề nghị của 
Sở TN&MT. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành 
do Sở Tài nguyên & Môi trường làm Trưởng 
đoàn và có đại diện của Sở Xây dựng, Sở Công 
Thương, Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, UBND huyện và xã nơi 
có hoạt động khai thác, Liên đoàn Địa chất Bắc 
Trung Bộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đơn vị 
có chức năng giám định, kiểm định và đo đạc, 
thống kê, kiểm kê khoáng sản. Đoàn đã công bố 
Quyết định 3892/QĐ-UB tại huyện Quỳ Hợp về 
việc bắt đầu làm việc từ ngày 29/10/2021.    

Hiện nay, dư luận đang chờ kết quả kiểm 
tra toàn diện việc chấp hành pháp luật và trữ 
lượng còn lại, sản lượng đã khai thác tại các mỏ 
của Công ty TNHH Toàn Thắng từ Đoàn kiểm tra 
liên ngành của tỉnh Nghệ An.

Các báo cáo, bản vẽ mặt cắt, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng có xuất trình hay không cho 
Đoàn kiểm tra ngày 10/8/2021?

Mỏ Lèn Chu nằm sát mỏ Lèn Một và núi Ba Không mà Công ty TNHH Toàn 
Thắng đã khai thác từ năm 2013. Và cũng theo Biên bản 10/8/2021, bà Trần 

Thị Toàn cho biết “chỉ có 1 con đường độc đạo ra khỏi mỏ”.
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Xã hội

Trước hết, Thanh Hóa có một khối 
lượng di sản (gồm vật thể và phi vật 
thể) để lại cho hậu thế chúng ta hết 
sức phong phú và đa dạng. Với hơn 

1.535 di tích lịch sử - văn hóa; nhiều danh lam 
thắng cảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, 
đền đài tiêu biểu như: Di sản văn hóa Thế giới 
Thành Nhà Hồ; di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 
Lam Kinh, đền Bà Triệu; di tích lịch sử quốc gia 
Phủ Trịnh, Gia Miêu - Triệu Tường; các khu, 
điểm du lịch nổi tiếng như: Sầm Sơn, Bến En, 
Hải Tiến, Hải Hòa… Vùng đất Thanh Hóa cũng 
sáng tạo và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền 
thống vô cùng độc đáo, mang sắc thái riêng của 
7 dân tộc anh em; đó là các làng nghề truyền 
thống nổi tiếng của người Kinh, Mường, Khơ 
Mú, Mông, Dao, Thái, Thổ. Các trò diễn dân 
gian (Trò Xuân Phả, trò Chiềng, Pồn Poong, Kim 
Chiêng Bọoc Mạy…) các lễ hội truyền thống (Lễ 
hội Bà Triệu, Lễ hội Lê Hoàn, Lễ hội Lam Kinh…) 
đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của 
người dân Thanh Hóa.

Thanh Hóa cũng là vùng đất giàu truyền 
thống đấu tranh anh dũng kiên cường, nơi phát 
tích nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, vùng 
đất đã gắn liền với sự tồn vong, hưng thịnh của 
quốc gia, dân tộc. Người Thanh Hóa xưa và nay 
đã viết nên nhiều trang sử hào hùng của dân 
tộc, lưu danh sử sách với những nhân vật kiệt 
xuất như: Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Lê 
Hoàn, Lê Lợi… và các Vương triều trong lịch sử 
dân tộc như Vương triều Lê (tiền Lê, hậu Lê), 
vương triều Hồ, Vương triều Nguyễn…

 Xứ Thanh còn là vùng đất hiếu học. Trong 
dòng chảy lịch sử khoa bảng nước nhà, Thanh 
Hóa đã có 1627 các nhà khoa bảng, trong đó 
có 240 tiến sĩ, với nhiều tên tuổi được lưu danh 

muôn thuở trên các lĩnh vực văn hóa, sử học, 
quân sự, ngoại giao nổi tiếng như: Khương 
Công Phụ, Lê Văn Hưu, Lương Đắc Bằng, Đào 
Duy Từ…

Tiếp nối tinh thần quật cường trong lịch sử 
kháng chiến chống ngoại xâm, đặc biệt trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác 
Hồ, người dân Thanh Hóa đã đoàn kết, không 
ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu kiên cường 
làm tròn vai trò là hậu phương lớn, cùng với 
cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên 
chấn động địa cầu. Bác Hồ nói: “Bây giờ tiếng 
Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. 
Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh 
Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Rồi đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, xứ Thanh lại tiếp tục hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến và bảo vệ 
vững chắc hậu phương XHCN.  Nhiều tên đất, 
tên làng của xứ Thanh (Hàm Rồng, Nam Ngạn, 
Yên Vực, Đông Sơn, Đồi C4, Đò Lèn…) đã đi vào 
lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng… Với truyền thống 
trọng đạo lý, giàu nghĩa nhân văn. Đó chính là 
sức mạnh nội sinh, là nền tảng vững chắc, tạo 
động lực xây dựng cuộc sống, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách 
mạng của vùng đất và con người xứ Thanh, 
Thanh Hóa đã chuyển mình và có nhiều bứt 
phá mạnh mẽ; kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng 
trưởng khá. Đời sống vật chất, tinh thần và trình 
độ dân trí của người dân được nâng lên; giá trị 
văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và 
phát huy; môi trường văn hóa ngày càng lành 
mạnh; thiết chế văn hóa cơ sở được cũng cố, 

từng bước phát triển. Khối đại đoàn kết toàn 
dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa 
tương xứng với bề dày truyền thống văn hóa, 
lịch sử, cách mạng của xứ Thanh. Chưa khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, sức mạnh 
nội sinh của đất và người xứ Thanh. Nhiều giá 
trị nổi bật, phẩm chất tốt đẹp của con người 
Thanh Hóa chưa được khai thác phát huy tốt. 
Phát triển văn hóa chưa được đặt ngang hàng 
với kinh tế như quan điểm chỉ đạo của Đảng; 
cơ chế, chính sách về văn hóa, về đào tạo, thu 
hút nhân tài chưa đồng bộ, chưa phát huy các 
nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực của nhân dân 
một cách hiệu quả. Còn thiếu những người hiểu 
sâu rộng về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thiếu 
những chuyên gia đầu ngành. Công tác bảo tồn, 
tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa chưa đáp ứng 
yêu cầu; chưa xây dựng được sản phẩm văn 
hóa đặc sắc, nổi trội; chưa gắn sản phẩm văn 
hóa với phát triển du lịch, tạo nên thương hiệu 
của du lịch Thanh Hóa. Trang phục, tiếng nói, 
chữ viết, tri thức dân gian và mỹ tục của đồng 
bào dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một, 
song chưa có biện pháp quyết liệt để bảo tồn.

Để sớm đạt mục tiêu “đến năm 2030 Thanh 
Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện 
đại, là một trong những trung tâm lớn về văn 
hóa của khu vực và cả nước…”, theo Nghị quyết 
58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy, cần thiết 
phải phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hóa, 
lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người 
xứ Thanh trở thành động lực cho sự phát triển. 
Muốn làm được điều đó, chúng ta cần tập trung 
làm tốt những việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ 
yếu của các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn 
nghệ của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng xây 
dựng văn hóa trên tất cả các lĩnh vực; đặt phát 
triển văn hóa ngang hàng với phát triển kinh 
tế; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững 
chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm 

LÀ VÙNG ĐẤT ĐỊA ĐẦU CỦA MIỀN TRUNG KIÊN DŨNG, MIỀN ĐẤT CÓ 
TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, LỊCH SỬ, CÁCH MẠNG LÂU ĐỜI, PHONG PHÚ 
VÀ ĐA DẠNG; CÙNG VỚI LỊCH SỬ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC VẺ VANG 
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. ĐÂY CŨNG LÀ NƠI PHÁT TÍCH NỀN VĂN HÓA 
ĐÔNG SƠN NỔI TIẾNG TỪ THỜI ĐẠI CÁC VUA HÙNG DỰNG NƯỚC. 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. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NÀY, THANH HÓA CẦN 
PHÁT HUY MẠNH MẼ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, LỊCH SỬ CÁCH MẠNG 
CỦA VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI XỨ THANH. TỪ ĐÓ, MỞ RA LỢI THẾ TỪ 
TƯ DUY VÀ TẦM NHÌN MỚI, PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN THÀNH MỘT TỈNH 
GIÀU MẠNH Ở KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG. 

Phạm Nguyên Hồng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Uỷ viên BCH
 Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá

Thanh Hóa: 
ĐỂ VĂN HÓA 
THỰC SỰ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG 
TINH THẦN, SỨC MẠNH NỘI SINH, 
ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN
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Xã hội

Với việc TP.HCM và Hà Nội đang nới lỏng 
các biện pháp giãn cách và dần quay 
về cuộc sống bình thường, người dân 
đã bắt đầu nghĩ đến thời điểm khi nào 

thì du lịch quốc tế được phép trở lại. 
Một thông tin thú vị được khảo sát Chào đón 

du lịch trở lại do Agoda công bố gần đây cho biết 
có hơn 60% người được hỏi hy vọng việc đi du lịch 
ở các quốc gia trong châu Á và trên thế giới sẽ bắt 
đầu khởi động sau 6 tháng tới, nhưng vẫn duy trì 
một số biện pháp bảo vệ sức khỏe tại điểm du lịch 
để đảm bảo an toàn cho du khách.

Thời điểm mở cửa đón du khách 
quốc tế

Hiện nay, Chính phủ đã đưa ra thông báo sẽ thí 
điểm đón khách quốc tế vào tháng 11 năm nay, 
bắt đầu là Phú Quốc và nhân rộng đến các điểm 
đến khác đáp ứng yêu cầu như Hạ Long, Hội An. 
Sau đó sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường 
khách quốc tế từ tháng 6/2022. Dù vậy, có khoảng 
1/10 người được hỏi nghĩ rằng phải đợi thêm 2 
năm nữa du khách quốc tế mới có thể trở lại Việt 
Nam.

Theo khảo sát này, khoảng 27% người được hỏi 
tin rằng việc mở cửa hoàn toàn biên giới chỉ có thể 
bắt đầu từ cuối năm nay, 20% cho rằng việc mở 
cửa với khách quốc tế sẽ khả thi vào khoảng tháng 
6/2022, trong khi 19% khác nghĩ rằng việc này sẽ 
có thể thực hiện được vào thời điểm Tết Nguyên 
đán 2022. 

Bên cạnh đó, có 20% người nghĩ rằng chỉ có 
thể đón khách quốc tế trở lại khi có ít nhất khoảng 
80% người dân Việt Nam đã được tiêm ngừa vắc-
xin đầy đủ, còn 11% nghĩ rằng phải 2 năm nữa Việt 
Nam mới mở cửa cho du khách quốc tế.

Xét trên phương diện về độ tuổi, nhóm người 
trên 55 tuổi tỏ ra thận trọng khi có 24% cho rằng 
thời điểm cho biên giới mở cửa với khách quốc tế 
là 12 – 24 tháng nữa, và 15% khác tin rằng phải 
hơn 24 tháng nữa. 

Ngược lại, nhóm người từ 45 – 54 tuổi lại lạc 
quan hơn khi cho rằng chỉ trong 3 tháng (10%) 
hoặc từ 4 – 6 tháng (26%) thì Việt Nam đã có thể 
đón khách quốc tế trở lại. Nhóm người ở độ tuổi 
18 – 24 nghĩ rằng thời điểm mở cửa phải tương 
ứng với tình trạng tiêm ngừa vắc - xin, khi có 27% 
tin rằng chỉ nên đón du khách quốc tế khi đã đạt 
80% người được tiêm ngừa đầy đủ.

Người dân Hà Nội có xu hướng thận trọng hơn 
khi có 1/4 người được hỏi cho rằng nên cần thêm 

7 – 11 tháng nữa để đón du khách quốc tế, trong 
khi người dân TP. Hồ Chí Minh chia làm hai luồng 
quan điểm rằng đã có thể đón khách quốc tế trong 
4 – 6 tháng nữa (20%) hoặc phải cần thêm 7 – 11 
tháng nữa (20%).

Du khách Việt Nam có xu hướng lựa 
chọn du lịch trong châu Á

Nhóm người ở độ tuổi 45 – 54 lạc quan nhất khi 
có 52% cho rằng khi được phép đi lại trong châu Á, 
họ sẽ không gặp bất kỳ hạn chế đi lại nào, so với chỉ 
có 38% ở nhóm 25 – 34 tuổi. Ngoài ra, 54% người 
ở nhóm trên 55 tuổi cho rằng du lịch quốc tế sẽ 
không còn hạn chế đi lại, theo sau là nhóm người 
45 – 54 tuổi (45%). 47% hy vọng du lịch "không giới 
hạn" sẽ trở lại trong khoảng 11 tháng, và 20% khác 
nghĩ rằng việc này nên phụ thuộc vào tình hình 
tiêm ngừa vắc - xin tại Việt Nam.

Dường như nhóm người trẻ tuổi có có cùng suy 
nghĩ với các nhà hoạch định chính sách, khi cho 
rằng kế hoạch thí điểm đón khách tại Phú Quốc và 
các chương trình theo sau nên yêu cầu du khách 
đã được tiêm ngừa đầy đủ trước khi nhập cảnh.

Tất cả mọi số liệu, trừ khi có lưu ý khác, đều 
thuộc YouGov Singapore Pte Ltd. Quy mô thực 
hiện khảo sát là trên 1.103 người lớn, được thực 
hiện trực tuyến từ 15 – 19/07/2021. Số liệu được 
cân nhắc để đại diện cho đối tượng người lớn Việt 
Nam (trên 18 tuổi) trên nền tảng online.

YouGov là nhà cung cấp toàn cầu về phân tích 
và dữ liệu, thực hiện trên 43 thị trường trên nền 
tảng trực tuyến. Pew Research nhấn mạnh rằng 
dữ liệu nghiên cứu của YouGov luôn vượt trội hơn 
về độ chính xác.

Quỳnh Như

sự phát triển đất nước, quê hương.
Thứ hai, phát huy giá trị truyền 

thống của con người Thanh Hóa, tập 
trung xây dựng con người Thanh Hóa 
kiểu mẫu với các phẩm chất tiêu biểu: 
Giàu lòng yêu quê hương, đất nước, 
có trách nhiệm công dân; trung thực, 
sáng tạo, có lý tưởng vươn lên trong 
cuộc sống; xây dựng môi trường văn 
hóa, gia đình, làng bản, thôn, xóm, 
xã phường, cơ quan, đơn vị doanh 
nghiệp kiểu mẫu làm nền tảng để xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người 
Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước, quê hương.

Thứ ba, ban hành cơ chế chính 
sách khuyến khích, kêu gọi, khơi dậy 
tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, 
đất nước trong đội ngũ trí thức, doanh 
nhân người Thanh Hóa để tiếp tục có 
những đóng góp, cống hiến, đầu tư 
nguồn lực phát triển. Chú trọng phát 
huy nhân tố con người, xây dựng và 
phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, xem đây là một trong 
những khâu đột phá quan trọng trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững.

Thứ tư, ban hành cơ chế chính 
sách chuyên biệt về văn hóa, đặc biệt 
là công tác bảo tồn, phát huy và phát 
triển các giá trị di sản văn hóa của dân 
tộc. Tập trung nguồn lực đầu tư các 
dự án bảo tồn và phát huy hệ thống 
di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm; tu 
bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa 
đang xuống cấp nghiêm trọng.

Thứ năm, chọn lựa các loại hình 
văn hóa truyền thống đặc sắc, các 
làng nghề tiêu biểu, quy hoạch xây 
dựng các khu, điểm du lịch với đầy đủ 
các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, 
sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng…; 
nghiên cứu phục hồi, phát huy các 
giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 
các dân tộc thiểu số, xây dựng thành 
thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc 
trưng Thanh Hóa, làm giàu sắc thái 
văn hóa xứ Thanh.

Thứ sáu, tăng cường tuyên truyền 
về giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng 
của quê hương Thanh Hóa. Trân 
trọng, giữ gìn và phát huy những giá 
trị truyền thống văn hóa, lịch sử cách 
mạng đã được đúc kết từ ngàn đời, 
biến chúng thành động lực trong học 
tập, lao động và sản xuất. Nâng cao 
nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo 
nên sức mạng nội sinh, chung sức, 
đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân đưa Thanh Hóa sớm trở 
nên thịnh vượng, kiểu mẫu…

Phát huy những thế mạnh sẵn có 
về đất đai, về truyền thống quý báu, 
là nguồn cội sức mạnh, tinh thần to 
lớn để Đảng bộ, chính quyền và mỗi 
người dân xứ Thanh vượt qua mọi 
khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn 
đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng đất 
nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, 
văn minh; chung sức đồng lòng xây 
dựng Thanh Hóa sớm trở thành “Tỉnh 
kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính 
yêu hằng mong muốn.

AGODA: 
NGƯỜI VIỆT THẬN TRỌNG VỚI KẾ HOẠCH 
MỞ CỬA ĐÓN DU KHÁCH QUỐC TẾ

THEO KHẢO SÁT CỦA AGODA, KHOẢNG 27% NGƯỜI ĐƯỢC HỎI TIN RẰNG 
VIỆC MỞ CỬA HOÀN TOÀN BIÊN GIỚI CHỈ CÓ THỂ BẮT ĐẦU TỪ CUỐI NĂM 
NAY, 20% CHO RẰNG VIỆC MỞ CỬA ĐÓN DU KHÁCH QUỐC TẾ SẼ KHẢ THI 
VÀO KHOẢNG THÁNG 6/2022, TRONG KHI 19% KHÁC NGHĨ RẰNG VIỆC NÀY 
SẼ CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀO THỜI ĐIỂM TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022. BÊN 
CẠNH ĐÓ, CÓ 20% NGƯỜI NGHĨ RẰNG CHỈ CÓ THỂ ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ 
TRỞ LẠI KHI CÓ ÍT NHẤT KHOẢNG 80% NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC 
TIÊM NGỪA VẮC - XIN ĐẦY ĐỦ, CÒN 11% NGHĨ RẰNG PHẢI 2 NĂM NỮA VIỆT 
NAM MỚI MỞ CỬA CHO DU KHÁCH QUỐC TẾ.

Ảnh minh họa.
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Xã hội

Tân Phúc ngày nay đã khác xưa nhiều 
lắm! Từ một vùng đất vốn “chiêm khê, 
mùa thối”, đời sống nhân dân khó 
khăn, vất vả trăm bề, nay Tân Phúc 

đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang 
hơn, ấm no hơn. Nhờ sự đoàn kết của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong xã, quyết tâm 
phấn đấu duy trì, đoàn kết, cùng nhau “chia 
ngọt sẻ bùi” của một vùng đất giàu tính nhân 
văn, mang nét đẹp văn hóa trong cộng đồng các 
khu dân cư “tối lửa, tắt đèn có nhau”, để xây 
dựng cuộc sống mới - nông thôn mới!

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Bích 
- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Khó khăn ở vùng 
quê là chuyện thường gặp, càng khó khăn mới, 
nổi bật lên hơi ấm tình người, họ biết san sẻ để 
cùng nhau vượt qua mọi thử thách, ở đâu có sự 

đoàn kết ở đó mọi sự đều thành công. Đại dịch 
COVID-19 lần thứ 4 bùng phát ảnh hưởng không 
nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân trong xã đã nỗ lực vượt mọi khó khăn để đẩy 
mạnh sản xuất, kinh doanh. Vì vậy tình hình kinh 
tế - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được 
đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 
đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đạt 
được kết quả này là do sự chỉ đạo sát, đúng của 
lãnh đạo xã và sự chung sức đồng lòng của nhân 
dân…”.

Hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng 
bộ xã Tân Phúc lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 
2025), đã đề ra, cấp ủy, chính quyền địa phương 
và nhân dân hạ quyết tâm cao để thực hiện các 
mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng 

đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp, không ngừng tạo nên một diện 
mạo mới. Nhân dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, 
điều hành của Đảng ủy - HĐND - UBND xã. 9 
tháng đầu năm 2021, về sản xuất nông nghiệp, 
tổng diện tích đất gieo trồng là 290 ha, trong đó 
vụ chiêm xuân cây lúa là thành phần chủ lực là 
259,86 ha, năng suất bình quân đạt 78 tạ/ha, 
rau màu các loại 26,65 ha tổng sản lượng lương 
thực là 2.027 tấn, đạt 63,04% kế hoạch năm 
2021. Vụ thu mùa diện tích trồng lúa 255,9 ha 
năng suất bình quân 54 tạ/ha tổng lương thực là 
1.382 tấn đạt 42,98% kế hoạch. Trên các lĩnh vực 
như: chăn nuôi, giao thông thủy lợi, địa chính 
xây dựng đều đảm bảo theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Từ đó nhân dân 
phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Xã Tân Phúc thực hiện đúng thủ tục theo quy 
định của pháp luật bởi xã đang thực hiện dự án 
tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam chạy qua 
địa bàn của xã khoảng 3km. Đến nay, UBND xã 
cùng với Ban dự án đã quy hoạch khu dân cư 
mới nên nhân dân tin tưởng, phấn khởi vì sự 
phát triển của địa phương và đất nước. Song 
song với nhiệm vụ phát triển kinh tế công tác 
tuyên truyền được hệ thống loa truyền thanh 
của xã luôn tuyên truyền những nông dân sản 
xuất giỏi và các hộ sản xuất tiêu biểu, gương 
người tốt, việc tốt. Đó là động lực để nhân 
dân thực hiện và đó cũng tạo nên phong trào 
thi đua rộng khắp trên địa bàn đồng thời tăng 
cường quản lý, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức các 
lễ hội ở khu di tích lịch sử văn hóa như đền thờ 
Danh tướng Võ Uy (thôn Ngọc Uyên) và đền thờ 
Lê Hiểm - Lê Hiếu (thôn Thái Sơn).

Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã 
cùng đoàn cán bộ của huyện Nông Cống đi kiểm 
tra về giải phóng mặt bằng, trở về gặp chúng 
tôi, ông vui vẻ cho biết: “Chống dịch COVID-19 
như chống giặc nên xã chúng tôi không được chủ 
quan, lơ là theo sự chỉ đạo của cấp trên xã đã xây 
dựng tầng 2 trạm y tế làm khu cách ly tập trung, 
đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của 
những người cách ly, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 
người và phương tiện ra vào trên địa bàn xã, lực 
lượng Công an xã phối hợp với Hội CCB, Xã đội, 
Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân luôn trực trên các 
đường làng ngõ xóm để xử lý kịp thời khi có bất 
trắc xảy ra thực hiện nghiêm túc phương châm 4 
tại chỗ và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.

Vùng đất này có những con người giàu lòng 
nhân ái, trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu 
nước, nhiều gia đình đã nhường cơm sẻ áo để 
nuôi bộ đội hành quân qua xã. Đợt tuyển quân 
vừa qua, xã đã có 7 thanh niên đã tình nguyện 
viết đơn lên đường nhập ngũ để bảo vệ và xây 
dựng đất nước. Tân Phúc ngày nay đang giữ 
được truyền thống tốt đẹp ấy, cùng nhau đoàn 
kết, xây dựng và phát triển quê hương sánh vai 
với các xã trong huyện. Tất cả đều minh chứng 
cho hình ảnh “Tân Phúc - nơi đất ấm tình người” 
như lời của ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch 
UBND xã tâm sự với chúng tôi trước giờ chia 
tay.

VỀ XÃ TÂN PHÚC DỊP NÀY, KHI ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ TẠM LÙI 
VỀ PHÍA SAU, NHỮNG TIA NẮNG HIẾM HOI VÀO MỘT BUỔI CHIỀU 
SE LẠNH CỦA ĐỢT GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC TRÀN VỀ. KHUNG CẢNH Ở 
VÙNG QUÊ NÀY THẬT BÌNH YÊN. ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN VỀ SỰ ĐỔI 
THAY CỦA MẢNH ĐẤT ĐÃ BAO NĂM VẤT VẢ NHỌC NHẰN. NHƯNG 
DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG 
THUẬN CỦA MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN, TÂN PHÚC ĐÃ KHẮC PHỤC 
MỌI KHÓ KHĂN, HUY ĐỘNG VÀ TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ 
XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG MỖI NGÀY THÊM GIÀU ĐẸP, VĂN MINH.

Xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa:
NƠI ĐẤT ẤM TÌNH NGƯỜI

Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo và các đoàn thể trong xã.

Quốc Thịnh
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Xã hội

Tại đây, người đứng đầu Bộ Y tế đã 
trân trọng cảm ơn Quốc hội, cử tri và 
nhân dân cả nước đã quan tâm, động 
viên, chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành 

cùng ngành y tế trong công cuộc phòng chống 
đại dịch COVID-19. Ông bày tỏ: Trong giai đoạn 
đầy khó khăn này, sự sẻ chia, ủng hộ của Quốc 
hội, cử tri và nhân dân cả nước là nguồn động 
viên to lớn đối với toàn thể ngành y tế và các 
lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch để tiếp 
tục cuộc chiến đầy cam go và thử thách. Toàn 
ngành y tế cùng người dân cả nước và cả hệ 
thống chính trị đã và đang nỗ lực, quyết tâm, 
chủ động ứng phó để sớm khống chế và đẩy lùi 
dịch COVID-19, một đại dịch chưa từng có trong 
tiền lệ.

Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức 
phức tạp gây ra những tổn thất về sức khỏe, tính 
mạng và kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế 
giới. Làn sóng dịch hiện nay với biến chủng Delta 
đã làm đảo lộn kết quả phòng chống dịch bệnh 
của các nước trên thế giới. Từ khi phát hiện ca 
COVID-19 đầu tiên vào tháng 1/2020, Việt Nam 
đã trải qua ba đợt dịch và đang trong đợt thứ tư. 
Có một thực tế là đợt dịch lần sau bao giờ cũng 
diễn biến phức tạp hơn đợt dịch trước đó. Đợt 
dịch thứ 4 với biến chủng Delta, lây lan nhanh, 
mạnh, có khả năng tăng nặng bệnh, gây tác 
động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và 
ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là sự 
hưởng ứng, ủng hộ, tham gia tích cực của người 
dân; các chủ trương, giải pháp, quyết sách được 
triển khai nhanh chóng, quyết liệt, kịp thời với 
tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống 
chính trị. Chúng ta đã triển khai đồng bộ tất cả 
các biện pháp về chuyên môn y tế, giãn cách, 
tăng cường giãn cách, an sinh, an ninh và an 
toàn trật tự xã hội... Đến nay, các địa phương ở 
tâm dịch như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, 
Long An... đã kiểm soát được số ca nhiễm, ca tử 
vong; dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc được 
kiểm soát và cả nước đang từng bước thực hiện 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19.

Bộ trưởng nhận định: Báo cáo của Chính phủ 
đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế và 
nguyên nhân trong công tác phòng chống dịch 

như công tác dự báo có lúc chưa sát với thực 
tiễn; việc chỉ đạo điều hành có nơi, có lúc còn 
lúng túng, bị động; tổ chức thực hiện tại các 
địa phương thiếu nhất quán, nhất là việc đi lại 
của người dân; hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn 
chế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng khi đáp 
ứng với đại dịch. Để đối phó với đại dịch chưa 
có trong tiền lệ, các quốc gia trên thế giới cũng 
như Việt Nam đều phải vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm; phải liên tục điều chỉnh các chính sách, 
chiến lược cho phù hợp.

Thực tế công tác phòng, chống dịch trong 
thời gian vừa qua, chúng ta đã có một số kết 
quả, bài học bước đầu: Thứ nhất là sự chỉ đạo 
mạnh mẽ, quyết liệt của Đảng, Nhà nước; huy 
động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia 
công tác phòng chống dịch; đã phát huy được 
thế mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, huy 
động mọi tầng lớp nhân dân; cả nước đồng 
lòng chống dịch với ưu tiên đặt sức khỏe, tính 
mạnh của người dân lên trên hết, trước hết; 
thứ hai, nhiều kinh nghiệm quý báu với các giải 
pháp chuyên môn phòng, chống dịch chưa có 
trong tiền lệ được áp dụng như cách ly, điều trị 
F0 tại nhà; xét nghiệm thần tốc, phân tầng điều 
trị, thiết lập trạm y tế lưu động, trung tâm hồi 
sức tích cực. Chiến lược phòng chống dịch luôn 
được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực 
tiễn theo từng hoàn cảnh, diễn biến của dịch; 
thứ ba, huy động số lượng lớn các lực lượng y 
tế, quân đội, công an và các lực lượng khác vào 
TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Trong đại dịch, 
chúng ta đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn. 
Ngành y tế xin được chia sẻ với những mất mát, 
tổn thất nặng nề về con người tại TP.HCM và các 
địa phương khác trong thời gian qua.

Hiện nay, đang có một số vấn đề Đại biểu 
Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm. Thứ nhất 
là vaccine:  Trong thời gian qua, chúng ta đã 
triển khai chiến lược vaccine rất hiệu quả, trên 
tất cả lĩnh vực từ mua, nhập khẩu, nghiên cứu 
sản xuất trong nước, tổ chức chiến dịch tiêm 
chủng... Đến nay, Việt Nam đã có những thỏa 
thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 200 triệu 
liều; đã tiếp nhận khoảng 125 triệu liều. Chúng 
ta đang đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về trong 
cuối năm nay để phục vụ người dân miễn phí. 
Chiến dịch tiêm chủng vaccine cũng đang được 
triển khai rất thành công. Tính đến hết ngày 
7/11/2021, cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu 
liều với hơn 83,8% số người từ 18 tuổi được tiêm 
ít nhất 1 liều và hơn 40% số người từ 18 tuổi trở 
lên tiêm đủ 2 liều vaccine. Số lượng vaccine hiện 
tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm 
nay; đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi 
thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau. Việt 
Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số 
liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 
trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia) và là 
một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh 
nhất thế giới tính theo số liều tiêm theo ngày 

và theo tuần. Ngoài ra, chúng ta cũng đang 
tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, sản 
xuất vaccine trong nước với 2 vaccine đang thử 
nghiệm giai đoạn 3; 1 vaccine đang thử nghiệm 
giai đoạn 2 cùng với các thỏa thuận chuyển giao 
công nghệ với các quốc gia trên thế giới để từng 
bước chủ động vaccine trong nước.

Thứ hai là về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong 
thời gian qua, y tế cơ sở, y tế dự phòng luôn 
được Đảng, Nhà nước quan tâm; Nghị quyết 
20 của Trung ương đã xác định y tế dự phòng 
là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng. Chính phủ 
đã ban hành Quyết định 2348 ngày 05/12/2016 
của TTCP xây dựng Y tế cơ sở trong tình hình 
mới; các đề án 47, 930 đã đầu tư cho tuyến 
huyện trước năm 2011 và hiện nay đang huy 
động một số dự án ODA đầu tư các trạm y tế 
tuyến xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
tiếp cận được các dịch vụ y tế chất lượng ngay 
tại cơ sở. Tuy nhiên hệ thống y tế cơ sở, y tế dự 
phòng vẫn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế và 
chưa đáp ứng năng lực phòng, chống dịch, nhất 
là khi xảy ra tình huống đại dịch như trong thời 
gian vừa qua. Trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ 
Y tế sẽ tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức 
mạng lưới; cơ cấu lại hệ thống y tế, nhất là y tế 
cơ sở; tăng cường đầu tư, thúc đẩy đào tạo và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới 
cơ chế tài chính và mở rộng việc cung ứng dịch 
vụ y tế cơ sở.

Thứ ba là việc thực hiện thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đối với dịch 
COVID-19. Bộ Y tế đã nghiên cứu, tham khảo 
các kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tham 
mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 và 
ban hành Quyết định 4800 để tổ chức triển khai 
thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Việc 
triển khai chủ trương này nhằm mục tiêu vừa 
bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân 
vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất, phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người 
dân. Đến nay, việc triển khai đã được thực hiện 
cơ bản đồng bộ; các địa phương đã không còn 
tình trạng phong tỏa trên diện rộng gây ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân nhưng vẫn 
đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. Bộ Y tế 
hiện cũng đang hoàn thiện Chiến lược tổng thể 
phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm đúc 
kết trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ 
trưởng Nguyễn Thanh Long cam kết: Ngành y 
tế sẽ nỗ lực, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn 
diện để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII; trước 
mắt tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, góp phần tạo 
động lực, niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống 
nhất trong xã hội và tạo điều kiện tốt cho phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 
tới.

Ngọc Minh

NGÀNH Y TẾ SẼ NỖ LỰC, QUYẾT TÂM 
ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, TOÀN DIỆN 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại 
phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021; báo cáo về công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 30/2021/QH15. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

ĐÓ LÀ CAM KẾT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THANH LONG 
TRONG BÀI PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN THẢO LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾT 
QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; 
BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15, DIỄN RA CHIỀU 8/11 VỪA 
QUA.
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Xã hội

Kiểm dịch tại các cảng nội địa và 
quốc tế

"Kinh tế thành phố còn nghèo nên ngành 
chúng em chưa có tàu riêng để hoạt động. Để 
không ảnh hưởng đến công việc kiểm dịch, 
nhiều khi em phải đại diện cho 10 bác sĩ của 
Trung tâm làm việc tại khu vực đón trả hoa tiêu 
Hòn Dáu trao đổi với anh Cường (Trạm trưởng 
trạm Hoa tiêu, Đồ Sơn) đề nghị bên hoa tiêu 
tạo điều kiện giúp đỡ đảm bảo giờ ăn và giờ 
giao ca để ổn định sức khỏe và sự an toàn cho 
kiểm dịch viên khi làm việc trên biển; không gây 
ảnh hưởng đến công việc chung của Trung tâm 
kiểm dịch. 

Có thời điểm như ngày 3/11, có đến 7 tàu 
cập cảnh tại phao số 0 chúng e làm việc liên tục 
suốt nhiều giờ đồng hồ. Mệt thì tựa lưng vào 
ghế, đói thì ăn tạm lương khô và bánh mì. Trên 
ca nô hoa tiêu chòng chành nên việc nấu ăn rất 
khó khăn, gần như không dùng được những đồ 
nước, vì sóng đánh ca nô lúc nhao lên, lúc đâm 
xuống, độ cao đến gần 1m hất tung tất cả".

 Tâm sự với PV về nhiệm vụ kiểm dịch y tế 
tại cảng, các kiểm dịch viên chia sẻ: “Từ khi có 
dịch COVID, triển khai làm test nhanh sàng lọc 
COVID-19 tại khu vực đón trả hoa tiêu Hòn Dáu, 
cuộc sống của nhân viên kiểm dịch chúng em 
đảo lộn, công việc thì phụ thuộc vào con nước 
(nhật triều) và những chuyến tàu cập cảnh ngoài 

biển - Phao số 0. Tàu vào ngày thì làm ngày, tàu 
vào đêm phải làm đêm. Có những đêm lọ mọ 
làm thông cho đến sáng, cứ theo con nước mà 
làm. Để làm tốt công việc, chúng em phải hoàn 
thành các chứng chỉ liên quan đến an toàn hàng 
hải, rèn luyện chịu sóng, kĩ năng leo thang dây… 
Thang dây thường cao khoảng 9m, đung đưa 
theo nhịp tàu và theo gió lớn... Từ ca nô chúng 
em phải lựa theo nhịp lên xuống, khi ca nô có 
nhịp lên mới vội bám vào đầu thang và khẩn 
trương leo nhanh qua 3 nấc thang đầu rồi mới 
từ từ leo tiếp được. Đã có lần 1 kiểm dịch viên 
mới leo lần đầu không may trượt chân, rơi cả 
người xuống biển”.

Đang tâm sự thì tiếng còi hú và tiếng nổ ca 
nô tới gần. Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn và anh em 
kiểm dịch viên kiểm tra lại tư trang, đồ chuyên 
dụng cùng anh em hoa tiêu lên ca nô chuẩn bị 
cho ca làm việc tiếp theo. Với chặng biển phải 
qua khoảng 7 đến 10 hải lý (khoảng 20km); tốc 
độ khoảng 50-60 km/giờ thì 30-35 phút sau mọi 
người sẽ có mặt (Phao số 0) tại nơi có những 
con tàu WANHAI 175, SM TOKYO, YMHEIGHT… 
đến từ các nước trên thế giới đang chờ kiểm 
dịch để nhập cảnh...

Trái với biển Đồ Sơn, thời tiết Cảng Hải An 
hanh khô, oi bức… Trên tàu HAI AN MIDN từ 
Sài Gòn vừa cập cảng, bác sĩ Trung và bác sĩ 
Tùng mồ hôi nhễ nhại vì khoác trên mình bộ đồ 

phòng hộ dịch và đôi găng tay cao su… sau khi 
kiểm tra hành chính cá nhân, các thủ tục giấy tờ 
như: tên, tuổi, địa chỉ; lộ trình từ Hải Phòng đi 
Sài Gòn, từ Sài Gòn cập cảng có biểu hiện dịch 
bệnh gì không… với thao tác thành thạo, thuần 
thục dùng máy đo thân nhiệt để đo và lấy mẫu 
dịch tễ lần lượt cho các thành viên trên tàu. 

 Bác sĩ Trung cho biết: Sau khi có kết quả, 
nếu tất cả bộ test nhanh đều báo đồng bộ 1 
vạch C nghĩa là cả đoàn an toàn và cấp giấy 
chứng nhận an toàn cho đoàn. Còn nếu có bộ 
test nhanh báo cả 2 vạch là C và T thì có nghĩa 
là đã có trường hợp dương tính. Khi đó các bác 
sĩ sẽ có các biện pháp tức thì như cách ly bệnh 
nhân, ngay lập tức báo về Trung tâm kiểm dịch 
để đưa bệnh nhân đến điểm cách ly và điều trị. 
Sau đó sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch cho những thành viên còn lại và phun khử 
khuẩn toàn bộ con tàu và vùng xung quanh. 

Kết thúc kiểm tra y tế về người các kiểm dịch 
viên kiểm tra vệ sinh, sinh hoạt tại các khoang 
tàu như: khoang sinh hoạt, khoang lái, khoang 
nấu, khoang lạnh chứa thực phẩm: rau, củ quả, 
khoang đông lạnh như: thịt, cá… Khi đáp ứng tất 
cả các chỉ tiêu an toàn cả về người và sinh hoạt 
trên tàu thì tàu đó mới được cấp giấy chứng 
nhận an toàn… và được nhập cảng.

Kiểm dịch tại Cảng hàng không 
sân bay Cát Bi

Có vẻ chuẩn giờ hơn nhiều chuyến bay khác, 
đúng 14 giờ 45 phút, tại Cảng hàng không sân 
bay Cát Bi, chuyến bay VJ272 chở 184 hành 
khách hạ cánh. Lần lượt từng người được lực 
lượng kiểm dịch y tế - Trung tâm Kiểm dịch y tế 
Quốc tế phối hợp với các thành viên thuộc chốt 
kiểm dịch tại sân bay (cả chốt có 17 người, 2 
công an, 2 bộ đội, 3 an ninh sân bay, 5 hỗ trợ từ 
thành đoàn) kiểm tra hành chính y tế như giấy 
tờ chứng nhận tiêm phòng dịch; kiểm dịch viên 
ngồi tại bộ phận có máy đo thân nhiệt theo dõi 
tình trạng sức khỏe của hành khách khi hành 
khách đi qua máy quét thân nhiệt. Tiếp theo lực 
lượng kiểm dịch y tế kiểm tra về test âm tính, có 
thể thực hiện PCR hoặc test nhanh. Nếu thấy 
có triệu chứng sốt, máy quét báo đỏ sẽ giữ lại 
làm các thủ tục… nếu thấy không đủ điều kiện 
thì nhân viên an ninh kiên quyết không cho lên 
máy bay và phối hợp đưa đi cách ly tập trung 
ngay. Nặng hơn có các yếu tố liên quan đến 
dịch tế sẽ phối hợp đưa đi cách ly tập trung. Khi 
máy bay về, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh 
(vùng đỏ) ra, lực lượng kiểm dịch y tế hết sức 
cẩn thận, kỹ càng hơn như: Phải tiêm đủ 1 hay 
2 mũi (nay nới lỏng hơn có thể 1 mũi… đối với 
các tỉnh khác).

 Bác sĩ Nguyễn Thị Phương - Trưởng khoa 
Quản lý sức khỏe Trung tâm Kiểm dịch y tế 
Quốc tế - Sở Y tế Hải Phòng - phụ trách kiểm 
dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho 
biết: Thời gian trước, hành khách muốn được 
thông quan thì bắt buộc phải xuất trình được 
giấy đã tiêm phòng 2 mũi, có thẻ xanh và có tờ 
khai y tế. Nếu là F0 đã được điều trị khỏi bệnh 
thì phải có giấy ra viện. Khi khách đi hãng hàng 

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế - Sở Y tế Hải Phòng:Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế - Sở Y tế Hải Phòng:  
THẤU HIỂU NỖI GIAN LAO THẤU HIỂU NỖI GIAN LAO 
CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG 

Xe tiêm chủng di động đang tiêm vaccine COVID-19 cho các thuyền viên tại Cầu cảng Hải Phòng.

“TỪ KHI TRIỂN KHAI LÀM TEST NHANH SÀNG LỌC COVID-19 TẠI KHU 
VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU HÒN DÁU, NHÂN VIÊN KIỂM DỊCH CHÚNG EM 
LUÔN PHẢI LÀM VIỆC KÉO DÀI THÔNG TRƯA. LÊN CA NÔ TẦM 8H SÁNG 
CÓ KHI 18 GIỜ HOẶC 24 GIỜ MỚI ĐƯỢC VỀ BỜ. CƠM TRƯA KHÔNG 
KỊP ĂN, CHỈ BỎM BẺM BÁNH LƯƠNG KHÔ VỚI NƯỚC LỌC. CÓ NHỮNG 
KHI CÁN BỘ TRỰC CA TRƯỚC CÒN PHẢI LẤN SANG CA SAU. HÔM NẮNG 
NÓNG 39, 40 ĐỘ; HÔM MƯA DÀI SÓNG, GIÓ…”. ĐÓ LÀ LỜI TÂM SỰ VỀ 
NHỮNG VẤT VẢ CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG TẠI TRUNG TÂM KIỂM 
DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ - SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG.

Phan Thương
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không phải kiểm tra khách đã tiêm 
đủ 2 mũi và có test âm tính trong 
vòng 72h mới được lên máy bay. 

Mỗi chuyến bay đi và đến có 
hàng trăm hành khách, lực lượng 
kiểm dịch y tế phải theo dõi hết tất 
cả các hành khách khi đi qua máy 
soi thân nhiệt. Khi đi qua máy soi 
thân nhiệt xong khách chia làm 2 

luồng, luồng đi bên trái là khách 
về Hải Phòng, luồng đi bên phải 
là về các tỉnh. Mỗi luồng đều có 
lực lượng kiểm dịch kết hợp với 
lực lượng Thanh niên Thành đoàn 
giám sát, hướng dẫn và kiểm tra y 
tế cùng… Khi thấy an toàn mới cho 
thông quan, ra ngoài để bộ phận 
an ninh, công an sắp xếp xe đưa 
khách ở tỉnh nào về tỉnh ấy. 

Hiện ngày có đến 7 chuyến đi 
về, nhiều chuyến trễ giờ bay đến cả 
tiếng, lực lượng cũng phải nán lại 
ngồi chờ. Cuộc sống, công việc phụ 
thuộc các chuyến bay, ca trực hết 
sức mệt mỏi. Áp lực về dịch bệnh 
khi hàng ngày tiếp xúc với nhiều 
thành phần hành khách. Nguy cơ 
lây nhiễm cho mình rồi lây sang gia 
đình rất lớn. Nhiều hành khách ở 
phía Nam bị mất việc, bị cách ly lâu 
ngày, kinh tế cạn kiệt, khi được về 
đến sân bay phải khai báo thủ tục 
nhiều trở nên cáu kỉnh, lực lượng 
kiểm dịch y tế lại phải nhã nhặn, 
mềm mại giải thích sao cho hành 
khách tự nguyện hợp tác… 

Dịch bệnh nên không còn đi 
làm theo ca, theo kíp như trước, 
mà phải làm theo chuyến. Có 
những đợt phải trực những chuyến 
bay 11, 12 giờ đêm, có những hôm 
đến 1 giờ sáng. Mì tôm với lương 
khô là món ăn thường xuyên đối 
với lực lượng kiểm dịch trong thời 
gian này.

Được hỏi về tính chất đặc thù 
công việc, gian nan, vất vả, ăn uống 
thất thường, giờ giấc, sinh hoạt cá 
nhân cũng như gia đình bị đảo lộn 
suốt từ đầu mùa dịch đến giờ mọi 
người có cảm thấy tâm trạng chán 
nản hay không được thoải mái… 
thật ngạc nhiên khi tất cả các bác sĩ 
- kiểm dịch viên đều tươi cười cho 
rằng công việc khó khăn vất vả… 
nhưng họ cảm thấy hạnh phúc vì 
được đứng trong hàng ngũ phòng 
chống dịch tuyến đầu, góp sức 
mang lại bình yên trên mặt trận 
chống dịch cho bản thân, gia đình, 
thành phố nói riêng và toàn quốc 
nói chung được an toàn, đó là niềm 
vui lớn nhất khiến mọi người vượt 
qua tất cả…

Không chỉ ở công tác kiểm dịch 
hành khách, thuyền viên, ngay từ 
khi được thành phố kịp thời cấp 
cho 1 xe tiêm chủng di động… 
Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế 
đã triển khai tiêm cho rất nhiều 
thuyền viên của rất nhiều tàu khi 
cập cảng Hải Phòng. Đây quả là 
một bước đi hết sức nhanh nhạy, 
thể hiện sự quan tâm, tinh thần 
trách nhiệm trong công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID của thành 
phố Hải phòng nói chung và sự 
chăm chỉ cần mẫn của đội ngũ y 
bác sĩ  Sở Y tế, Trung tâm kiểm dịch 
nói riêng.

 Ông Đỗ Việt Hà - Phó Giám đốc 

Công ty vận tải biển VIMC - doanh 
nghịệp thuộc Tổng Công ty Hàng 
Hải Việt Nam (công ty quản lý 14 
tàu, trong đó có 2 tàu dầu, 10 tàu rời 
và 2 container, có gần 400 thuyền 
viên. Các tàu chủ yếu hoạt động 
viễn dương, khắp các nước trên 
thế giới) xúc động nói: Khi doanh 
nghịệp chúng tôi có tàu cập cảng 
Hải Phòng, ngoài công việc phải 
kiểm tra, xét nghịệm… theo đúng 
thủ tục, thuyền viên của chúng 
tôi còn được mời xuống ngay gần 
cầu cảng để xe tiêm chủng di động 
tiêm vaccine phòng chống COVID 
cho mọi người. Là doanh nghịệp 
có tàu cập cảng nhiều nước trên 
thế giới và nội địa nhưng ít thấy 
có cảng nào quan tâm chu đáo, 
nhiệt tình và sớm có xe tiêm chủng 
di động phục vụ tại cầu cảng như 
ở Hải Phòng. Thực sự đây quả là 
một điều tuyệt vời! Chúng tôi bày 
tỏ sự biết ơn đối với Sở Y tế, Trung 
tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế và đội 
ngũ lãnh đạo của thành phố Hải 
Phòng. Chúng tôi rất mong mô 
hình phòng chống dịch ở cảng Hải 
Phòng được nhân rộng trên khắp 
các cảng trong cả nước để 100/100 
các thuyền viên đều được tiêm 
phòng đầy đủ. Điều này góp phần 
quan trọng vào công cuộc phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 của 
nước ta, đồng thời đảm bảo chuỗi 
cung ứng không bị đứt gãy.

Các kiểm dịch viên leo thang dây để thực 
hiện công tác xét nghiệm trên tàu.

Thực hiện Chương trình hành động số 
05-CTr/TU ngày 22/1/2021 của Ban 
chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên về 
việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/

TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển 
đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã 
triển khai chuyển đổi số trong việc giải quyết 
các thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo. Trong đó nội dung công khai, minh bạch 
trong thủ tục đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết 
bị được phòng Giáo dục lựa chọn hình thức tổ 
chức đấu thầu qua Hệ thống đấu thầu điện tử 
Quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn.. 

Sau khi đủ điều kiện thực hiện công tác tổ 
chức lựa chọn nhà thầu, Phòng Giáo dục đã 
lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và 
đánh giá hồ sơ dự thầu. Hồ sơ mời thầu được 
lập khách quan, công bằng, phù hợp yêu cầu 
cụ thể của từng gói thầu, đảm bảo đúng quy 
định, không mang tính định hướng, tạo lợi thế 
hoặc cản trở sự tham gia của một hoặc một số 
nhà thầu, đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên 
tắc quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 Do thực hiện công khai thủ tục đấu thầu 
nên trong các quá trình tổ chức lựa chọn nhà 

thầu từ khi đăng tải thông báo mời thầu đến khi 
đăng kết quả lựa chọn nhà thầu của các dự án 
đã thực hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 
Phổ Yên không nhận được phản ánh nào về nội 
dung hồ sơ mời thầu.

 Toàn bộ quy trình thực hiện tổ chức lựa 
chọn nhà thầu của các dự án đều được chủ 
đầu tư, bên mời thầu tổ chức thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và 
pháp luật có liên quan. Thông báo mời thầu, 
báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa 
chọn nhà thầu đều được thực hiện và đăng tải 
công khai theo quy định tại website chính thức 
của Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia: http://
muasamcong.mpi.gov.vn đảm bảo công khai, 
minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo theo đúng 
hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT 
ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 
thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng 
không được hoàn trả.

Kết quả lựa chọn nhà thầu dựa trên các tiêu 
chí của tổ chức có liên quan, bao gồm: Hồ sơ mời 
thầu đã phát hành, hồ sơ dự thầu đã nộp của 
doanh nghiệp, kết quả đánh giá của đơn vị tư 
vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, 
kết quả thẩm định của tổ tư vấn thẩm định hồ sơ 
mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 Đơn vị trúng thầu có đủ năng lực và kinh 
nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá của hồ sơ 
dự thầu, có giải pháp khả thi, hiệu quả để thực 
hiện gói thầu. Có giá dự thầu sau khi trừ giá trị 
giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) thấp hơn 
giá gói thầu được duyệt.

 Toàn bộ quy trình thực hiện tổ chức đấu 
thầu công khai trên Hệ thống đấu thầu điện tử 
Quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn đảm 
bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo 
theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/
TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 
thông tin về đấu thầu.

Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân 
thủ đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 43 của 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 các quy định 
khác của pháp luật đấu thầu.

Tổ chức đầu thầu qua mạng là việc làm cần 
thiết nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà 
thầu, từ đó giúp cho chủ đầu tư lựa chọn đơn 
vị có năng lực tốt thực hiện các dự án. Đối với 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên, việc 
lựa chọn đấu thầu qua Hệ thống đấu thầu điện 
tử Quốc gia một cách công khai minh bạch là 
điều kiện cần thiết để Phòng Giáo dục thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh 
hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo.

PV

Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Phổ Yên (Thái Nguyên):
CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG THỦ TỤC 
ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ 
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