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Những rào cản trong chuyển đổi 
số

Dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã 
khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng 
nề. Trong bối cảnh đó, nhu cầu chuyển đổi số 
trở nên cấp thiết khi các doanh nghiệp buộc 
phải đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt 
động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm 
thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao 
hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh nhằm 
thích ứng với bối cảnh mới.

Các doanh nghiệp chủ yếu ứng dụng công 
nghệ số vào các vấn đề như mua hàng, bán 
hàng, quản trị nội bộ, logistics, sản xuất và 
marketing. Trong đó, cụ thể có các hoạt động 
như sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, 
thanh toán điện tử, sử dụng các phần mềm 
quản lý nhân sự từ xa, quản lý chứng từ, kho 
hàng... 

Dù nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết 
và trở thành xu hướng trong doanh nghiệp 
nhưng thực tế còn nhiều rào cản trong chuyển 
đổi số hiện nay như chi phí đầu tư, ứng dụng 
công nghệ còn cao, khó khăn trong thay đổi 
thói quen...

Trong báo 
cáo  thường niên 
chuyển đổi số 
doanh nghiệp 
2021 phối hợp 
với Dự án USAID 
LinkSME thực hiện 
dựa trên khảo sát 1.300 
doanh nghiệp, 60,1% 
doanh nghiệp tham gia 
khảo sát cho biết rào cản mà 
họ gặp phải khi áp dụng công nghệ 
số là bởi chi phí đầu tư, ứng dụng công 
nghệ còn cao. Việc ứng dụng trong sản xuất còn 
hạn chế, như ứng dụng thiết bị IoT, rô-bốt, dây 
chuyền tự động hoá hay hệ thống điều hành 
sản xuất nhà máy...

Nguyên nhân một phần là đại dịch khiến 
các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về giảm 
doanh thu, thiếu hụt nguồn vốn. Những yếu tố 
này đã ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, triển khai, 
duy trì các giải pháp cho chuyển đổi số.

Rào cản lớn tiếp theo với doanh nghiệp là 
thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh. Một 
số doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm trong 

sản xuất nhưng nhân viên, người lao động 
không ứng dụng, hoặc chỉ ứng dụng một phần, 
khiến mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp 
không đạt được mục tiêu đề ra. Khó khăn này 
thường gặp ở những công ty quy mô vừa và lớn 
có bộ máy, quy trình phức tạp hơn các doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn gặp khó 
khăn về thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng, 
thiếu hạ tầng, thiếu thông tin về công nghệ số. 
23,4% doanh nghiệp trả lời rằng sợ rò rỉ dữ liệu, 
còn e ngại vấn đề bảo mật khi sử dụng các giải 
pháp công nghệ.

Tạo lực đẩy chuyển đổi số doanh 
nghiệp

Theo nhiều chuyên gia, các giải pháp thúc 
đẩy chuyển đổi số gắn với quản trị doanh 
nghiệp trong 3 trụ cột chính là tài chính, nguồn 
nhân lực và marketing.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội 
các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam đưa 
ra 6 giải pháp giúp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi số thành công.

Thứ nhất, cần xây dựng hệ thống tài liệu để 
hướng dẫn các doanh nghiệp. “Chúng ta xây 
dựng môi trường giúp hỗ trợ doanh nghiệp 
chuyển đổi số ví như xây dựng điện toán đám 
mây…”, ông Thuận nói.

Thứ hai, hình thành hệ thống tổ chức điều 
phối mạng lưới để doanh nghiệp xây dựng 
chuyển đổi số.

Thứ ba, hỗ trợ, đào tạo lại nhân lực khi tham 
gia chuyển đổi số. “Chúng ta phải giúp nhân lực 
trong doanh nghiệp nhận thức được chuyển đổi 

số không chỉ là thay đổi về mặt thông tin 
mà còn là vấn đề của nhận thức 

và tư duy”, ông Thuận nhấn 
mạnh.

Thứ tư, khi tiến 
hành chuyển đổi 

số, doanh nghiệp 
cần có hệ thống 
chuyên gia để 
tư vấn. “Các 
chuyên gia 
sẽ tư vấn và 
bám sát quá 
trình chuyển 
đổi số của 
d o a n h 
nghiệp”, ông 

Thuận nói.
Thứ năm, 

hỗ trợ, dùng 
các phương pháp 

công nghệ, công 
cụ công nghệ gắn 

với chuyển đổi số. Theo 
ông Thuận, đây là giải pháp 

quan trọng nhất giúp chuyển 
đổi số thành công.

Thứ sáu, khi tiến hành chuyển đổi số, hệ 
thống chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản 
lý nhà nước phải luôn luôn tạo sự hỗ trợ lẫn 
nhau, thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số với 
năng lực doanh nghiệp, đánh giá xem mình đặt 
mức độ nào theo tiêu chí đề ra.

Như Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh 
Hùng từng nói, COVID-19 là cơ hội trăm năm 
cho chuyển đổi số quốc gia và cũng là cú huých 
trăm năm của chuyển đổi số. Do vậy, các doanh 
nghiệp phải nắm bắt cơ hội này để bứt phá, 
vươn lên, dẫn đầu chuyển đổi số quốc gia.

MẶC DÙ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA 
DOANH NGHIỆP LÀ RẤT LỚN SONG CÒN 
NHIỀU RÀO CẢN MÀ DOANH NGHIỆP GẶP 
PHẢI KHI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ.

Hoài Thương

Tháo gỡ rào cản 
trong chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp



Sau gần 3 tháng phát động, chương 
trình đã nhận được hơn 250 nghìn 
sáng kiến trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi 
lễ, có 7 tập thể và 128 cá nhân xuất sắc 

tiêu biểu được tuyên dương. Tại đây, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính và các khán giả đã nhận được 
những chia sẻ từ nhiều điển hình tiên tiến được 
tôn vinh. 

Công nhân Dương Văn Hùng từ Công ty 
Samsung Thái Nguyên bày tỏ mong muốn 
“khẳng định trí tuệ Việt Nam không thua kém 
bất cứ quốc gia nào trên thế giới”. Dương Văn 

Hùng là người đã nhận ra và tìm được cách 
khắc phục các lỗi gây bẩn và xước trong công 
đoạn tạo màu và độ cứng cho bề mặt khung 
điện thoại. Nhờ cải tiến này, thời gian thao tác 
tháo lắp sản phẩm đã giảm 14 lần và tình trạng 
bẩn xước gần như được loại bỏ, giúp Samsung 
tiết kiệm hơn 1,3 triệu USD/năm. Đáng chú ý, 
cải tiến này còn có thể áp dụng cho tất cả các 
dòng sản phẩm và trở thành sáng kiến hạng 
nhất toàn cầu của Samsung.

Còn Thượng úy Lê Thị Hòa, cán bộ Bệnh 
viện Y học cổ truyền, Bộ Công an là người sáng 
tạo ra chiếc áo chống sốc nhiệt cho các cán bộ, 
y bác sĩ làm công tác phòng chống dịch. Vẫn 
chưa hết xúc động khi nhắc tới những hy sinh, 
gian khổ của đội ngũ tuyến đầu chống dịch giữa 
thời tiết nắng nóng, Thượng úy Lê Thị Hòa cho 
rằng, đây chỉ là một “sáng kiến nhỏ bé ai cũng 
có thể nghĩ ra”, nhưng là “món quà nhỏ bé” tiếp 
sức cho đồng nghiệp trong lúc khó khăn nhất, 
thể hiện tinh đoàn kết tiền tuyến - hậu phương 
một lòng chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu 
nói lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý 
chung cho cả dân tộc”. Trong lịch sử đấu tranh 
giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như xây 
dựng và phát triển đất nước ngày nay, Đảng 
và Nhà nước ta luôn luôn nâng niu, coi trọng 
sáng kiến, kinh nghiệm của mọi tầng lớp nhân 
dân, nhất là sáng kiến, kinh nghiệm từ những 
người lao động. Lịch sử dân tộc ta đã chứng 
kiến lớp lớp các thế hệ cha anh không ngừng 
suy nghĩ, phát huy tinh thần sáng tạo để bảo 
vệ và xây dựng đất nước, từ bãi cọc Bạch Đằng 
ba lần đánh tan các đạo quân xâm lược cho tới 
cuộc hành quân thần tốc đập tan 29 vạn quân 
Thanh dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo 
vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Trải qua các 
cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, tinh thần sáng tạo của quân và 
dân ta trong chiến đấu đã được phát huy mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta khó có thể kể hết 
được những sáng kiến độc đáo, hiệu quả, từ 
chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
năm 1954 cho tới việc cải tiến tên lửa SAM2 để 
bắn rơi pháo đài bay B52, đi đến thắng lợi vang 

dội được thế giới ngợi ca là “Điện Biên Phủ trên 
không”, Thủ tướng phát biểu. Người đứng đầu 
Chính phủ nhắc tới những tấm gương lao động 
sáng tạo xuất sắc trên các lĩnh vực như Ngô Gia 
Khảm, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Đặng 
Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Hồ 
Giáo, Cù Thị Hậu,  Hồ Quang Cua… cùng hàng 
nghìn tấm gương của các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, miệt mài khác trên khắp đất nước yêu 
quý của chúng ta.

Dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát 
trong 2 năm qua đã tác động sâu rộng, gây ảnh 
hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế 
- xã hội của đất nước. Trong hoàn cảnh này, 
có nhiều sáng kiến đã và đang làm lợi hàng 
trăm tỷ đồng và cũng có rất nhiều sáng kiến 
bình dị, gần gũi nhưng rất thiết thực, hiệu 
quả, góp phần xử lý những bất cập hằng ngày 
trong sản xuất, công tác, lao động, chiến đấu. 
Đó là những gương mặt tiêu biểu như Võ Thị 
Hồng Phương, Phạm Thành Công, Phạm Văn 
Thiều, Dương Văn Hùng, Lê Thị Hòa... được 
tuyên dương hôm nay. Dù lớn hay nhỏ, mỗi 
sáng kiến đó, ý tưởng đó, kinh nghiệm đó đều 
là tấm lòng, sự tâm huyết với cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức Công đoàn và đất nước; là kết 
quả của sự tìm tòi, trăn trở, lao động hăng say 
của đoàn viên, người lao động trên toàn quốc”, 
Thủ tướng phát biểu.

Đánh giá cao việc tiếp nối thành công của 
Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, 
phát triển”, Thủ tướng mong rằng Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô 
hình, triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến 
- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến 
thắng đại dịch COVID-19” từ tháng 9/2021 đến 
hết năm 2023.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị 
các bộ, ngành liên quan và chính quyền các 
cấp tăng cường phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện 
thúc đẩy các hoạt động Công đoàn, nhất là 
hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong 
đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức 
và người lao động, cùng chung sức, đồng lòng 
tạo nên bứt phá mới trong năng suất lao động 
để đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và 
bền vững.

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

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH 
ĐÃ PHÁT BIỂU NHƯ VẬY TẠI LỄ 
TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH 
XUẤT SẮC TIÊU BIỂU TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH “75 NGHÌN SÁNG 
KIẾN VƯỢT KHÓ, PHÁT TRIỂN”, 
DIỄN RA SÁNG NGÀY 28/12 DO 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT 
NAM PHÁT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM 
75 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 
TẠI VIỆT NAM (1/5/1946-1/5/2021) 
NHẰM PHÁT HUY SÁNG KIẾN, Ý 
TƯỞNG SÁNG TẠO, ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN 
KỸ THUẬT TRONG CÔNG NHÂN 
LAO ĐỘNG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nâng niu, coi trọng sáng kiến, kinh nghiệm của 
mọi tầng lớp nhân dân, nhất là sáng kiến, kinh nghiệm từ những người lao động.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CHUNG SỨC, 
ĐỒNG LÒNG TẠO NÊN BỨT PHÁ MỚI TRONG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
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Sự kiện

Xu hướng du lịch nào sẽ lên ngôi 
sau COVID-19?

Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc 
hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo 
Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục 
hồi và phát triển”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch, ông Đoàn Văn Việt cho 
rằng, việc dịch bệnh tại Việt Nam đang được 
kiểm soát tương đối tốt là điều kiện tiên quyết 
mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch mau chóng 
tái khởi động, phục hồi và phát triển trong 
những giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, đại dịch 
COVID-19 đã làm thay đổi thói quen sống, sinh 
hoạt cũng như nhu cầu của con người. Đồng 
thời, cũng khiến cho xu hướng du lịch sau đại 
dịch có nhiều thay đổi.

“Do đó, sau đại dịch sẽ có một số xu hướng 
du lịch lên ngôi như xu hướng du lịch đến 
những nơi an toàn tránh dịch bệnh; xu hướng 
ứng dụng công nghệ nhằm quản lý đảm bảo an 
toàn, cũng như các dịch vụ hạn chế tiếp xúc; xu 
hướng du lịch theo những nhóm nhỏ; xu hướng 
du lịch ngắn ngày và đặt dịch vụ cận ngày; xu 
hướng lựa chọn các hoạt động nghỉ dưỡng, gần 
gũi với thiên nhiên, thưởng thức văn hóa ẩm 
thực”, ông Việt nhận định.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cho biết, trong những tháng cuối năm 2021, khi 
tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, 
nhiều tỉnh/thành trong cả nước đã sẵn sàng 
chuẩn bị các phương án để tái khởi động, phục 
hồi du lịch nội địa, hướng tới chính thức mở cửa 

hoàn toàn cho du lịch quốc tế dự kiến vào giữa 
năm 2022.

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát lại dịch bệnh 
là hoàn toàn có thể xảy ra nếu các quy định và 
điều kiện đảm bảo an toàn chưa được thống 
nhất và kiểm soát thật tốt. Song, Thứ trưởng 
Đoàn Văn Việt cho rằng, một tương lai sống 
chung với COVID-19 là điều hoàn toàn có thể 
xảy ra và khi ấy, nhu cầu du lịch của con người 
chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Ông Việt cho rằng, du lịch Việt Nam cần 
nhanh chóng chớp lấy thời cơ, tận dụng mọi cơ 
hội để phục hồi trong bối cảnh mới, thích ứng 
an toàn, trở thành điểm đến uy tín và có vị thế 
cạnh tranh trên trường quốc tế. 

“Để làm được như vậy, một lộ trình tái khởi 
động và phục hồi cho ngành du lịch Việt Nam 
là vô cùng cần thiết để đảm bảo từng bước đi 
vững chắc, tạo đà bứt phá trong tương lai khi 
đại dịch đi qua”, ông Việt nói. 

Không vội mở cửa du lịch khi vẫn 
còn Omicron

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, trước đại dịch 
COVID-19, Bộ Chính trị đã có nghị quyết về phát 
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và 
nhiều việc đang được triển khai đúng hướng. 

Du lịch Việt Nam đã có những bước đổi sắc 
rất rõ. Tuy nhiên, 2 năm qua, du lịch là một 
trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cũng đã đưa ra một số quan điểm đối với phục 
hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Thứ nhất là tăng cường du lịch cộng đồng với 

sức hấp dẫn của văn hoá dân gian, vừa bổ trợ 
cho sản phẩm du lịch của các doanh lớn, đồng 
thời giúp người dân cải thiện sinh kế, tiếp cận 
với văn minh bên ngoài qua du khách.

Thứ hai là cần khẩn trương số hoá các nguồn 
tài nguyên về du lịch, đặc biệt là văn hoá.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các 
biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cần 
phải thực hiện thật tốt  trong thời gian ngắn 
nhất, đồng thời chuẩn bị các khâu sẵn sàng mở 
cửa lại du lịch khi thực sự an toàn.

“Việc mở ra đóng vào còn nguy hiểm hơn là 
chuẩn bị và mở một cách chắc chắn. Trong thời 
gian tới, mục tiêu chính vẫn là Việt Nam thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Khẩn 
thiết nhất là đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine 
COVID-19 mũi 3 cho toàn dân, triển khai rộng 
rãi thuốc điều trị, đề phòng mối đe dọa từ 
chủng mới Omicron. Trong thời gian này, ngành 
du lịch cần tự đổi mới mình, để sẵn sàng đón 
khách”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo ông, mở cửa du lịch không nên quá 
nóng vội, thay vào đó là từng bước như thí điểm 
ở Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng 
Nam hiện nay.

Về giải pháp cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế cho 
biết, Bộ đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao công 
nhận hộ chiếu vaccine của 77 quốc gia, vùng 
lãnh thổ, đồng thời ban hành mẫu quy trình cấp 
hộ chiếu vaccine cho người Việt và đề nghị các 
quốc gia khác công nhận. 

Về quy trình nhập cảnh, Bộ Y tế đã thực hiện 
thí điểm đón khách và chỉ yêu cầu tự theo dõi 
sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày, có kết 
quả xét nghiệm âm tính ngày thứ 3, trước khi di 
chuyển, du lịch bình thường ở Việt Nam.

Báo cáo về tiến độ đón khách quốc tế, ông 
Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Kiên Giang, cho biết biến chủng virus Omicron 
đang có những ảnh hưởng nhất định. Cụ thể, 
theo kế hoạch tháng 12, tỉnh sẽ đón đoàn khách 
từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia với 160-290 
khách/chuyến, tuy nhiên do xuất hiện chủng 
virus mới mà một số chuyến đã dời thời gian 
khởi hành. Tới nay Kiên Giang đón 3 chuyến bay 
với 412 khách quốc tế. Dự kiến tháng 1/2022 sẽ 
có thêm 10-12 chuyến bay từ Dubai, Hàn Quốc, 
Malaysia...

Lãnh đạo tỉnh đề xuất trong thời gian tới Việt 
Nam sẽ đơn giản hóa thủ tục với doanh nghiệp 
lữ hành đăng ký tham gia chương trình thí điểm. 
Ngoài ra thủ tục visa thông thoáng, thuận tiện 
hơn cho khách du lịch.

THEO PHÓ THỦ TƯỚNG, VIỆC 
MỞ RA ĐÓNG VÀO CÒN NGUY 
HIỂM HƠN LÀ CHUẨN BỊ VÀ MỞ 
CỬA MỘT CÁCH CHẮC CHẮN. 
TRONG THỜI GIAN TỚI, MỤC 
TIÊU CHÍNH VẪN LÀ VIỆT NAM 
THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Việt Nam không nên 
vội mở cửa du lịch khi biến chủng virus mới vẫn còn 

khó lường. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng:  
KHÔNG VỘI MỞ CỬA DU LỊCH 

KHI VẪN CÒN OMICRON

Quỳnh Anh

TẠP CHÍ
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Ngày 22/12/2021, Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức 
Hội nghị Tổng kết công tác năm 
2021, triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022 và đề ra kế hoạch phát 
triển trung hạn giai đoạn 2022 - 2024, định 
hướng đến năm 2025.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2021 đối với 
ngành Thông tin và Truyền thông là một năm 
rất đặc biệt. Cụ thể, Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng đã xác định, chuyển đổi số (CĐS) là động 
lực phát triển kinh tế; khát vọng phát triển, khát 
vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và 
hạnh phúc sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt 
Nam bứt phá vươn lên thành nước phát triển có 
thu nhập cao.

“Đôi cánh để Việt Nam bay lên là công nghệ 
và khát vọng phát triển. Đôi cánh này đều có 
liên quan đến Thông tin và Truyền thông và giờ 
đây, ngành đã có một sứ mệnh mới”, Bộ trưởng 
cho hay.

Bộ trưởng cho biết, COVID-19 là cú huých 
trăm năm cho CĐS. Theo đó, người đứng đầu 
ngành Thông tin và Truyền thông nhận định, 
mặc dù năm 2021 đã đẩy toàn đất nước vào 
CĐS, thế nhưng hạ tầng, cách làm vẫn là thời 
công nghệ thông tin.

“Bởi vậy, các vấn đề của ngành đã bộc ra 
một cách rất rõ ràng. Nếu cứ bình thường thì 

chắc chúng ta không nhìn thấy rõ. Nếu cứ bình 
thường thì có thể chúng ta vẫn tiếp tục khen 
nhau, tiếp tục làm việc trên giấy tờ và tạo ra 
thành công trên giấy tờ”, Bộ trưởng chia sẻ.

“Nhưng COVID-19, nhất là biến chủng Delta 
và đợt bùng phát dịch lần thứ tư, đã đẩy chúng 
ta khỏi giấy tờ và đối mặt với cuộc sống, với nhu 
cầu của hàng trăm triệu người dân về CĐS, về 
truyền thông”, người đứng đầu Bộ TT&TT nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ngành 
Thông tin và Truyền thông đã có một cách tiếp 
cận đúng đối với các vấn đề lộ ra. Thay vì lo sợ 
và tìm cách giấu đi hay bao biện thì ngành đã 
chọn cách nhận trách nhiệm và tìm cách giải 
quyết. Và vấn đề lộ ra không ngờ lại là một cơ 
may hiếm có để ngành phát triển.

“Đi qua khó khăn và thách thức đã làm cho 
chúng ta tự tin hơn và quan trọng hơn tất cả là 
tinh thần sẵn sàng đương đầu với các vấn đề 
phát sinh, coi đây là động lực cho phát triển. 
Vượt qua được nỗi sợ bị phê bình, bị chỉ trích 
có lẽ là thành công lớn nhất năm 2021 của Bộ 
TT&TT”, Bộ trưởng bộc bạch.

Theo ông, năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy 
mạnh mẽ CĐS ở mọi ngành trên phạm vi toàn 
quốc, toàn dân và toàn diện. Là năm đầu 
thực hiện các chiến lược mới: Hạ tầng số, Dữ 
liệu, Bưu chính, An toàn thông tin mạng, Công 
nghiệp công nghệ số, Doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam, Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội 

số, Chuyển đổi số báo chí.
Với những nhiệm vụ lớn của ngành, 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng 
nhắc tới những khó khăn phải đối mặt: 
“Năm 2022, việc nhiều hơn, yêu cầu cao 
hơn nhưng thu nhập lại chưa cao. Chúng ta 
phải thiết kế lại vận hành của tổ chức, bỏ đi 
những việc không tạo ra giá trị, phẳng hoá bộ 
máy, tự động hoá các báo cáo. Ngành phải đầu 
tư nhiều hơn vào công cụ làm việc, nhất là các 
công cụ dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Khác biệt căn bản nhất của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 là máy móc thay lao 
động trí óc của con người. 3 cuộc cách mạng 
công nghiệp trước đây, máy móc thay lao động 
chân tay. Các đầu tư của Bộ từ năm 2022 sẽ tập 
trung vào công nghệ số để giảm tải cho cán cán 
bộ công nhân viên. Việc nhiều hơn, yêu cầu cao 
hơn nhưng thời gian làm việc phải ít hơn”.

Kết bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông cho biết, đại dịch COVID-19 là 
khủng hoảng toàn cầu, khủng hoảng trăm năm 
một lần.

“Nhưng đại dịch COVID-19 cũng cho chúng 
ta những bài học và cơ hội trăm năm. Năm 
2022 và những năm tiếp theo là thời cơ tận 
dụng để bứt phá vươn lên, để Việt Nam hùng 
cường thịnh vượng để không kẻ thù nào dám 
đên xâm phạm và vì thế mà được hoà bình lâu 
dài”, tư lệnh ngành TT&TT nhấn mạnh.

Sự kiện

Quỳnh Anh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: 
“NĂM 2022, VIỆC THÌ NHIỀU HƠN, YÊU CẦU 
THÌ CAO HƠN NHƯNG THU NHẬP LẠI CHƯA CAO”

ĐÂY LÀ CHIA SẺ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (TT&TT) NGUYỄN 
MẠNH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG 
NHIỆM VỤ NĂM 2022 ĐƯỢC BỘ TT&TT TỔ CHỨC MỚI ĐÂY.
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Sự kiện

Phan Quốc Việt là thành viên chính 
nhóm nghiên cứu

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa 
có thông tin chi tiết liên quan đến bộ kit xét 
nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp 
với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên 
cứu sản xuất.

Theo đó, nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia trên 
có tên đầy đủ: “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh 
phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện 
chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV)”, mã 
số ĐTĐL.CN.29/20.

Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho 
nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng

Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký 
kết từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2021. Thời 
gian thực tế thực hiện từ tháng 2/2020 đến 
tháng 10/2021 sau khi được gia hạn đến tháng 
10/2021.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ này là Học viện 
Quân y do PGS.TS Hồ Anh Sơn làm Chủ nhiệm 
nhiệm vụ.

Ngoài PGS.TS Hồ Anh Sơn, tham gia nhiệm 
vụ có 16 thành viên khác thuộc nhóm nghiên 
cứu, trong đó, 13 người thuộc Học viện Quân 
y và 4 thành viên thuộc Công ty cổ phần Công 
nghệ Việt Á.

Ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt 
Á, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là thành 

viên nghiên cứu chính tham gia thực hiện nhiệm 
vụ này.

Ông Việt đứng thứ 14 trong 17 thành viên và 
đứng đầu trong 4 thành viên của Công ty Việt Á. 
Theo thông tin, ông Việt có trình độ cử nhân còn 
3 người của Việt Á có trình độ thạc sĩ.

Cũng theo thông tin của Bộ KH-CN, Bộ này 
sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nói 
trên trong tháng 12/2021 tại Trụ sở Bộ. 

Tuy nhiên, đến nay Bộ này vẫn chưa có động 
thái cho thấy sẽ tổ chức việc đánh giá, nghiệm 
thu.

Các đóng góp quan trọng của kit 
COVID-19 Việt Á

Bộ KH-CN dẫn báo cáo của nhóm nghiên cứu 

nêu rõ, đề tài đã nghiên cứu chế tạo thành công 
2 bộ sinh phẩm RT-PCR sàng lọc và real-time 
RT-PCR phát hiện chủng 2019-nCoV là những 
sản phẩm nghiên cứu có hàm lượng khoa học 
cao, cũng như tính ứng dụng thực tiễn thể hiện 
bằng những chứng nhận, sản phẩm khoa học là 
Quyết định cấp phép lưu hành 2 bộ sinh phẩm 
này của Bộ Y tế Việt Nam; Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro; Bộ 
Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp 
giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ 
sinh phẩm (20/4/2020)...

Đề tài đã xây dựng thành công Quy trình chế 
tạo bộ sinh phẩm RT-PCR sàng lọc và real-time 
RT-PCR phát hiện chủng 2019-nCoV; Hướng dẫn 
sử dụng và tiêu chuẩn cơ sở của bộ sinh phẩm 
RT-PCR sàng lọc và real-time RT-PCR phát hiện 
chủng 2019-nCoV và Báo cáo đánh giá độ nhạy, 
độ đặc hiệu của các bộ sinh phẩm sàng lọc, phát 
hiện chủng 2019-nCoV.

Nhóm cho hay, việc nghiên cứu sản xuất các 
kit chẩn đoán phân tử lý tưởng nhất là dựa trên 
thông tin các chủng lưu hành tại khu vực địa lý 
xảy ra vụ dịch và thiết lập bộ panel mẫu chuẩn 
phục vụ cho đánh giá chất lượng bộ sinh phẩm 
cũng từ các mẫu bệnh phẩm lâm sàng thu được 
từ vụ dịch.

Việc nghiên cứu cũng giúp chủ động trong 
chẩn đoán, xác định nhanh ca bệnh nhiễm SARS-
CoV-2 đặc biệt khi dịch bệnh đạt đỉnh, phục vụ 
theo dõi điều trị và đưa ra các biện pháp ứng 
phó để kiểm soát dịch triệt để và tìm hiểu sâu 
hơn về đặc điểm dịch tễ học, đường lây truyền 
nhằm phục vụ cho việc xây dựng hoạch định 

BỘ KH-CN CHO BIẾT, TỔNG KINH PHÍ CHI TỪ NGÂN SÁCH CHO VIỆC 
NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BỘ KIT TEST COVID-19 CỦA HỌC VIỆN QUÂN Y 
VÀ CÔNG TY VIỆT Á LÀ 18,98 TỶ ĐỒNG.

Hoàng Đan

Danh sách 17 thành viên tham gia nhóm nghiên cứu.

Trước đó, C03 Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam “ông chủ” Việt Á Phan Quốc Việt cùng các thuộc 
cấp ở công ty này và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về hành vi “thổi giá” kit COVID-19.

Điều tra ban đầ xác định, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành 
cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh 
thu gần 4.000 tỷ đồng.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công 
ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá 
xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC 
các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công 
ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ 
đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương 
số tiền gần 30 tỷ đồng.

BỘ KH-CN CÔNG BỐ KIT TEST 
COVID-19 VIỆT Á NGHIÊN CỨU 
HẾT HƠN 18 TỶ TỪ NGÂN SÁCH
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Sự kiện

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm 
trong sản xuất, kinh doanh kit xét 

nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công 
nghệ Việt Á.

Theo đó, vừa qua, trước diễn biến phức tạp, nguy 
hiểm của tình hình dịch bệnh COVID-19, lợi dụng 
tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại 
các địa phương trong cả nước, Công ty Việt Á đã có 
dấu hiệu cấu kết với các tổ chức, cá nhân liên quan, 
vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu 
kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi.

Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu 
dương Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên 
quan đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 78, Nghị 
quyết số 86 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại các văn bản về việc tăng cường quản lý mua sắm 
vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công 
tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, Bộ Công an đã tích cực chủ động vào 
cuộc cùng các địa phương và các ngành liên quan, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành điều tra 
xác minh hành vi vi phạm của Công ty Việt Á và các 
tổ chức, cá nhân liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, 
thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa 
các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh 
theo đúng quy định pháp luật.

Người đứng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, 
ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn 
trương, chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp 
chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng 

thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng 
cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 
theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng, bảo đảm khoa học, hiệu 
quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng tiêu cực 
và “lợi ích nhóm”, tuyệt đối không được để xảy ra vi 
phạm pháp luật.

Trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn 
đề mới phát sinh, kịp thời trao đổi, báo cáo Bộ Y tế 
và các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, 
giải quyết.

Thủ tướng cũng giao các Bộ Y tế, KH-ĐT, Tài 
chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời 
hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, 
vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ, 
ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng trường hợp 
vượt thẩm quyền.

Các Bộ Thông tin - Truyền thông, Y tế, Công an 
và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh 
thông tin truyền thông, hướng dẫn và giáo dục ý 
thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất 
là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến 
mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang 
thiết bị y tế.

Đưa tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy 
tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của 
pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố 
niềm tin của nhân dân.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam “ông 
chủ“ Việt Á Phan Quốc Việt và 7 bị can, trong đó, có 
Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến trong 
vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây 
hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC 
Hải Dương.

Hoàng Đan

các chính sách và các chương trình Y 
tế Quốc gia về dự phòng, chẩn đoán 
sớm và chăm sóc y tế cho bệnh nhân 
nhiễm SARS-CoV-2 rất cần thiết.

“Sản phẩm của đề tài là bộ sinh 
phẩm đã được tối ưu hóa các thành 
phần, đóng gói thành kit test dưới 
dạng “super mix” sẵn sàng sử dụng, 
thuận tiện cho các cơ sở chẩn đoán 
- là các trung tâm Y tế dự phòng, các 
bệnh viện tuyến trung ương và tuyến 
tỉnh có trang bị chẩn đoán phẩn tử có 
thể tiến hành đơn giản theo hướng 
dẫn sử dụng của bộ kit.

Bộ sinh phẩm tạo ra đạt trình độ 
cao về sinh học phân tử, có khả năng 
phát hiện sớm và đáp ứng nhanh 
trong trường hợp khi có dịch xẩy ra 
và đạt đỉnh dịch với số lượng người 
nhiễm lớn trên phạm vi cả nước”, 
thông tin của nhóm nêu rõ.

Cũng theo báo cáo này, việc ra 
đời được bộ sinh phẩm “Made in 
Vietnam” có ý nghĩa xã hội to lớn.

Cụ thể, việc chủ động sản xuất 
ra sinh phẩm tạo sự yên tâm rất lớn 
trong đội ngũ chuyên gia y tế cũng 
như toàn xã hội. 

Bộ sinh phẩm không chỉ củng cố 
niềm tin của xã hội vào sự chỉ đạo 
của Chính phủ và các nhà khoa học 
Việt Nam trong phòng chống dịch 
COVID-19, mà còn góp phần xây 
dựng thương hiệu Việt Nam trên bản 
đồ khoa học công nghệ Quốc tế.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng khẳng 
định, các kết quả nghiên cứu của đề 
tài sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu 
về sau như các dữ liệu đặc điểm 
di truyền phân tử, sự tiến hóa của 
chủng SARS-CoV-2 phục vụ cho các 
nghiên cứu về chế tạo vắc-xin dự 
phòng và thuốc kháng virus đối với 
chủng SARS-CoV-2.

Hiện nay, bộ sinh phẩm và các 
quy trình chẩn đoán dựa trên kỹ 
thuật real-time RT-PCR đã chuyển 
giao công nghệ phục vụ sản xuất trên 
3.000.000 test phục vụ xét nghiệm 
sàng lọc phát hiện SARS-CoV-2 
trên  163 trung tâm, bệnh viện lớn 
trong cả nước như Bệnh viện Bạch 
Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, CDC Hà Nội, 
Đà Nẵng, Hải Dương, CDC TP.HCM...

Hơn 20 quốc gia đã đàm phán 
mua bộ sinh phẩm, và đã xuất khẩu 
trên 500.000 test.

“Như vậy, chúng ta không phải 
mua những kit chẩn đoán nước 
ngoài với giá thành cao, giúp giảm 
giá thành sản phẩm, điểm quan 
trọng nữa là giúp chủ động nguồn 
cung ứng, đáp ứng nhu cầu dịch 
COVID-19 đang diễn biến hết sức 
phức tạp và khó lường hiện nay, đảm 
bảo sức khỏe cho nhân dân, giúp ổn 
định kinh tế xã hội”, báo cáo nêu rõ.

Trước đó, WHO đã công bố báo 
cáo công khai về đánh giá sử dụng 
khẩn cấp của WHO thẩm định bộ xét 
nghiệm COVID-19 của Việt Á là: Not 
Accepted - Không được chấp nhận.

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU BỘ CÔNG AN 
MỞ RỘNG ĐIỀU TRA VỤ “THỔI GIÁ“ 
KIT TEST CỦA VIỆT Á

Bộ kit test COVID-19 của Việt Á.
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THU HÚT FDI 2021 
VẪN TĂNG 9% BẤT CHẤP COVID

Trong đó, cả vốn đăng ký mới và vốn 
điều chỉnh đều tăng duy chỉ có phần 
góp vốn mua cổ phần vẫn giảm song 
mức giảm đã cải thiện rất nhiều so 

với các tháng trước. Cụ thể, có 1.738 dự án 
mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
(giảm 31,1%) với tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 
tỷ USD (tăng 4,1%); 985 lượt dự án đăng ký điều 
chỉnh vốn (giảm 13,6%) với tổng vốn đăng ký 
tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD (tăng 40,5%).

Ngoài ra, có 3.797 lượt góp vốn mua cổ phần 
của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 38,2%) với giá 
trị gần 6,9 tỷ USD (giảm 7,7%).

Mặc dù tổng vốn FDI tăng so với cùng kỳ 
song số lượng dự án đăng ký năm 2021 giảm 
khá mạnh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, chính 
sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam 
là một trong những nguyên nhân loại bỏ các dự 
án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng vào Việt Nam 
thời gian qua.

“Việc hạn chế nhập cảnh và chính sách cách 
ly dài ngày trong những tháng dịch COVID-19 
bùng phát trở lại ở Việt Nam cũng làm chững lại 
các đoàn chuyên gia và nhóm phát triển dự án 
vào Việt Nam khảo sát và làm các thủ tục đầu 
tư. Cùng với đó, việc phong tỏa nhà máy và hạn 
chế di chuyển của người lao động trong các khu 
công nghiệp làm đình trệ sản xuất, giảm công 
suất và sản lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng 
góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý của các 
nhà đầu tư mới đang có kế hoạch đầu tư vào 
Việt Nam”, Cục Đầu tư nước ngoài lý giải.

Tính đến thời điểm này, các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 
ngành kinh tế quốc dân tại Việt Nam. Trong đó, 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu 
với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 

58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Ngành sản xuất, phân phối điện mặc dù thu 

hút được số lượng dự án mới, điều chỉnh cũng 
như góp vốn mua cổ phần không nhiều, song 
có dự án có quy mô vốn lớn nên đứng thứ 2 với 
tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ USD, chiếm 18,3% 
tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh 
bất động sản; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn 
đăng ký đạt lần lượt là trên 2,6 tỷ USD và trên 
1,4 tỷ USD.

Đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu 
tư tại Việt Nam trong năm 2021. Trong đó, 
Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 
10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào 
Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ 
USD, chiếm 15,9%; và Nhật Bản đứng thứ 3 với 
tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 
12,5%.

Đáng chú ý, trong năm 2021, vốn đầu tư của 
Singapore gấp gần 2,2 lần vốn đầu tư của Hàn 

Quốc và gấp hơn 2,7 lần vốn đầu tư của Nhật 
Bản do Singapore có 1 dự án đầu tư mới và 1 
trường hợp góp vốn mua cổ phần có vốn đầu 
tư lớn.

Riêng hai dự án này đã chiếm trên 49% tổng 
vốn đầu tư của Singapore. Hàn Quốc mặc dù 
chỉ xếp thứ 2 về vốn đầu tư, song lại là đối tác 
dẫn đầu về số dự án. Như vậy, nếu xét về số 
lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà 
đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu 
tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư nhất 
trong năm 2021.

Về địa phương thu hút FDI, Hải Phòng vượt 
qua Long An vươn lên dẫn đầu trong cả năm 
với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, 
chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 
gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Long An 
xếp thứ hai với trên 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% 
tổng vốn đầu tư cả nước. TP. Hồ Chí Minh đứng 
vị trí thứ ba với gần 3,74 tỷ USD, chiếm gần 12% 
tổng vốn đầu tư.

Ảnh minh họa.

Linh Anh

THEO SỐ LIỆU TỪ CỤC 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TÍNH 
ĐẾN 20/12/2021, TỔNG VỐN 
ĐĂNG KÝ CẤP MỚI, ĐIỀU 
CHỈNH VÀ GÓP VỐN MUA 
CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI ĐẠT 31,15 TỶ 
USD, TĂNG 9,2% SO VỚI 
CÙNG KỲ NĂM 2020…
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Tại buổi tổng kết công tác năm 2021 
của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), 
liên quan đến tình hình ùn ứ xe nông 
sản tại cửa khẩu trong khoảng 1 

tháng qua, ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục 
trưởng Hải quan Lạng Sơn nhấn mạnh, khó có 
thể giải phóng hết lượng hàng hóa cho đến Tết 
Nguyên đán.

Cụ thể, năng lực thông quan hiện tối đa 
khoảng 90 xe một ngày, trong khi vẫn còn 
khoảng 2.100 xe. Hơn nữa, dự kiến Trung Quốc 
tiếp tục siết chặt quản lý người và hàng hóa qua 
biên giới đến giữa tháng 3 năm sau.

Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn đề xuất 
phương án chở hàng sang Trung Quốc bằng 
đường sắt để giải quyết tình trạng ùn tắc. Với 
phương án này, cả đoàn tàu chỉ cần tổ vận 
hành, đáp ứng được chính sách Zero COVID từ 

phía Trung Quốc.
Đồng thời, ông cũng kiến nghị Chính phủ 

sớm tổ chức hội đàm cấp cao với Trung Quốc để 
tạo điều kiện thông quan hàng hóa, bởi các hội 
đàm cấp thấp đã diễn ra nhưng chưa hiệu quả. 
Trước mắt, Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ 
hội đàm với Hải quan Lạng Sơn, Cao Bằng.

Thời gian qua, các biện pháp kiểm soát nhập 
khẩu gắn với yêu cầu, điều kiện trong phòng, 
chống dịch COVID-19 của Trung Quốc đã ảnh 
hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu 
tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc, dẫn tới tình 
trạng ùn ứ xe container.

Bộ Công thương cho hay, nguyên nhân chủ 
quan là những điểm yếu cố hữu của sản xuất và 
xuất khẩu nông sản của Việt Nam thời gian qua.

Đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín 
hiệu, nhu cầu thị trường, xuất khẩu chủ yếu 
theo hình thức trao đổi cư dân (tiểu ngạch), 
không xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc… 
Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát nhập 
khẩu gắn với yêu cầu, điều kiện trong phòng, 
chống dịch COVID-19 của Trung Quốc đã ảnh 
hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu 
tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc, dẫn tới tình 
trạng ùn ứ xe container.

Bất chấp việc các bộ, địa phương biên giới 
liên tục có các khuyến cáo về tình hình ùn tắc 
tại các khu vực cửa khẩu, song các thương nhân 
vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu dẫn đến 
tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành yêu cầu các Bộ: Ngoại giao, Công thương, 
các cơ quan và địa phương biên giới làm việc, 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, 
địa phương của Trung Quốc để tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho thông quan hàng hóa của cả 

hai nước đang ùn tắc tại cửa khẩu, trong đó ưu 
tiên cho các hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất 
trong nước và các xe hàng, container đang ùn 
ứ.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các địa 
phương có hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu thông 
báo rộng rãi cho các bộ, ngành, địa phương, 
doanh nghiệp và người dân biết về tình hình 
thông quan, xác định rõ số lượng phương tiện 
có thể được vận tải hàng hóa lên cửa khẩu mỗi 
ngày và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không ùn 
tắc tại cửa khẩu.

Về lâu dài, Bộ Y tế, Hải quan, UBND các tỉnh, 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan để bàn 
bạc, hình thành các “vùng xanh”, “luồng xanh” 
an toàn dịch bệnh tại khu vực biên giới. Bộ Y tế 
nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn, điều kiện, 
quy trình để hình thành vùng xanh, luồng xanh, 
góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa 
qua cửa khẩu một cách an toàn.

Các địa phương tổ chức các hội nghị với các 
doanh nghiệp để thông tin kịp thời cho doanh 
nghiệp, người dân biết để chủ động trong sản 
xuất, kinh doanh, như tổ chức tiêu thụ hàng 
hóa tại chỗ, có phương thức bảo quản, đóng gói 
tại chỗ cho tốt.

Đáng chú ý, các địa phương cần hướng dẫn, 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi 
sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với thị 
trường, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 
truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Tập trung mở rộng thị trường, giảm bớt phụ 
thuộc vào thị trường truyền thống; hạn chế 
tiến tới chấm dứt hoạt động thương mại đường 
mòn, lối mở; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, hạ 
tầng logistics để bảo quản, quản lý hàng hóa.

Kinh tế

ĐỀ XUẤT CHỞ HÀNG SANG TRUNG QUỐC 
BẰNG TÀU HỎA ĐỂ GIẢI PHÓNG 
HƠN 2.000 XE ÙN Ứ TẠI LẠNG SƠN

NĂNG LỰC THÔNG QUAN 
HIỆN TỐI ĐA KHOẢNG 90 XE 
MỘT NGÀY, TRONG KHI VẪN 
CÒN KHOẢNG 2.100 XE. HƠN 
NỮA, DỰ KIẾN TRUNG QUỐC 
TIẾP TỤC SIẾT CHẶT QUẢN 
LÝ NGƯỜI VÀ HÀNG HÓA QUA 
BIÊN GIỚI ĐẾN GIỮA THÁNG 3 
NĂM SAU.

Hà Trần

Ảnh minh họa.
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Liên minh châu Âu trở thành ‘người 
đi vay’ lớn và đã bán khoản nợ trị giá 
140 tỷ euro, Anh và Italy tham gia thị 
trường trái phiếu xanh (green bond) - 

đang phát triển nhanh chóng, trong khi nợ và 
nợ rác (junk debt – các loại nợ có mức độ uy 
tín thấp hơn các tiêu chuẩn thông thường, tiềm 
ẩn nguy cơ không được thanh toán và thường 
được) đã có một năm thành công rực rỡ.

Tuy nhiên, triển vọng giai đoạn thăng hoa 
của thị trường trái phiếu sắp kết thúc khi các 
ngân hàng trung ương bước vào làn sóng thắt 
chặt tiền tệ.

Dưới đây là một số động thái đáng chú ý trên 
thị trường trái phiếu toàn cầu năm 2021:

Mỹ: “bay” cao và xa
Lợi suất trái phiếu kho bạc (Treasury yields) 

kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng khoảng 50 điểm 
phần trăm (bps) trong năm 2021, là mức tăng 
hàng năm lớn nhất về mặt giá trị tương đối kể 
từ năm 2013.

Lợi tức trái phiếu (bond returns) của Mỹ giảm 
3%, khiến Kho bạc trở thành một trong những 
thị trường trái phiếu chính hoạt động kém nhất 
năm 2021.

Ở mức 1,42%, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ 
hạn 10 năm trở nên khá khiêm tốn nếu so sánh 
với lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 4 thập 
kỷ, là gần 7%.

Nhưng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(Fed) có thể tăng tốc độ thắt chặt chính sách 
tiền tệ vào năm 2022, lợi suất được dự báo sẽ 
tăng trên 2% trong năm 2022.

Châu Âu theo sau
Lợi tức trái phiếu của Italy năm 2021 tăng 

mạnh thứ 2 kể từ cuộc khủng hoảng nợ đồng 
euro năm 2011, khi Ngân hàng Trung ương 
châu Âu quay trở lại kích thích mua trái phiếu 
của mình.

Chi phí vay (borrowing costs) trong 10 năm 
(lợi suất trái phiếu Kho bạc) của Italy tăng khoảng 
40 bps trong năm 2021 lên 0,95%, không hoàn 
toàn bằng mức tăng 78 bps của năm 2018 khi 
các thị trường lo lắng về cam kết của Italy đối 
với đồng euro.

Lợi tức Bund kỳ hạn 10 năm của Đức chỉ tăng 
20 bps trong năm 2021, cho thấy sự khác biệt 
giữa khu vực đồng euro và chính sách tiền tệ 
của Mỹ cũng như sự không chắc chắn về triển 
vọng kinh tế do biến thể Omicron gây ra.

Goodbye YCC, Hello tăng lãi suất
Ngân hàng Trung ương Australia vào tháng 

1/2021 đã từ bỏ lợi suất trái phiếu cực thấp để 
chuyển sang theo đuổi chính sách được gọi là 
kiểm soát đường cong lợi suất (YCC- yield curve 
control), một bước đi hướng tới thoát khỏi 
những giải pháp kích thích thời đại dịch.

Kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn nữa đã 
đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm của Australia 
tăng 82 bps trong năm 2021 lên 0,92%, đánh 
dấu mức tăng hàng năm lớn nhất trong vòng 
12 năm.

Tại Anh, nơi Ngân hàng Trung ương Anh 
trong tháng 12/2021 đã bất ngờ tăng lãi suất, lợi 
tức trái phiếu kỳ hạn hai năm cũng chứng kiến   
mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2006.

EU trở thành ‘người đi vay’ khổng 
lồ

Liên minh châu Âu đã hoàn thành quá trình 
chuyển đổi nhà đi vay lớn sau khi bắt đầu phát 
hành trái phiếu để tài trợ cho quỹ phục hồi sau 
đại dịch, trị giá lên tới 800 tỷ euro (902 tỷ USD).

EU đã huy động được 91 tỷ euro trái phiếu 
và tín phiếu cho quỹ này trong năm 2021, sau 
khi huy động thêm 50 tỷ euro nữa cho chương 
trình hỗ trợ thất nghiệp (SURE unemployment 
scheme) mà tổ chức này bắt đầu tài trợ vào năm 
ngoái. Đồng thời, EU cũng đã bán trái phiếu 
xanh nhiều nhất thế giới, thu về 12 tỷ euro từ 
nhu cầu kỷ lục.

Trái phiếu xanh (ESG - Environmental, 
Social, and Governance) bùng nổ

Theo dữ liệu của Refinitiv, việc phát hành 
trái phiếu xanh được thiết lập thêm một năm kỷ 
lục nữa, năm 2021 tăng gần gấp đôi so với năm 
trước lên gần 500 tỷ USD.

Anh, Italy, Tây Ban Nha và EU lần đầu tiên 
phát hành trái phiếu xanh.

Việc các nước tăng phát hành trái phiếu xanh 
đã làm giảm bớt sự khan hiếm loại trái phiếu 
này, thu hẹp khoảng cách lợi suất mà các nhà 
đầu tư “xanh” phải trả để nắm giữ trái phiếu 
xanh của doanh nghiệp.

Việc phát hành trái phiếu liên kết bền vững 
(sustainability-linked bonds), liên quan đến các 
mục tiêu rộng lớn của doanh nghiệp hơn là các 
dự án cụ thể, đã tăng gấp 11 lần lên 91 tỷ USD, 
theo dữ liệu của Refinitiv.

Trái phiếu hút tiền
Với lạm phát gia tăng, các nhà đầu tư đã đổ 

Vũ Ngọc Diệp

CÁC NGÂN HÀNG HIỆN NAY KHÔNG THỂ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 
(GTCG) CHO KHÁCH HÀNG THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ, ĐẶC 
BIỆT KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU ĐÃ ĐƯỢC EKYC HOẶC KYC KHI MỞ TÀI 
KHOẢN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC CỦA TCTD.

TRÁI PHIẾU TOÀN CẦU TRÁI PHIẾU TOÀN CẦU 
THÀNH CÔNG RỰC RỠ THÀNH CÔNG RỰC RỠ 
TRONG NĂM 2021TRONG NĂM 2021

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ 
tăng mạnh nhất kể từ 2013.

Lợi suất thực từ các thị trường trái phiếu chủ chốt hầu 
hết là âm trong năm 2021.
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Mới đây, Tổng cục Thuế đã tổ 
chức hội nghị Tổng kết công 
tác thuế năm 2021 và triển khai 
nhiệm vụ giải pháp công tác 

thuế 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tính đến 
ngày 24/12/2021, ngành Thuế đã thu đạt 
1.510.826 tỷ đồng, vượt 12,47% dự toán.

Riêng trong năm 2021, TP.HCM là đơn vị 
đóng góp lớn nhất cho ngân sách, ước tính 
vượt dự toán cả năm 3%, tương đương thu 
ngân sách năm 2020, bao gồm nguồn thu 
đột biến liên quan đến tài chính ngân hàng, 
bất động sản. Với Hà Nội, tổng thu ngân sách 
ước vượt 9% dự toán. Hai thành phố lớn nằm 
trong 60 địa phương dự kiến vượt dự toán 
thu ngân sách năm nay.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng 
Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ, quy mô gói 
miễn giảm thuế thuộc chương trình kích cầu 
kinh tế có thể gấp 3 lần năm ngoái, khoảng 
60.000 tỷ đồng.

“Năm ngoái chúng ta thiết kế gói miễn 
giảm thuế cao nhất là 21.600 tỷ đồng. Sau 
nhiều lần trao đổi, theo gợi ý của Quốc hội, 
gói miễn giảm thuế dự kiến được nâng lên 
mức 60.000 tỷ đồng”, Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính, đây 
cũng sẽ là thách thức với việc quản lý thu 
ngân sách.

“Do đó, ngành Thuế cần tiếp tục nỗ lực 

triển khai các nhiệm vụ thu NSNN, đấu tranh 
chống chuyển giá, trốn thuế, trục lợi và gian 
lận thuế; tăng cường thu từ các khoản thu 
tiềm năng; tập trung chuyển đổi số; tăng 
cường bộ máy thanh tra cả về số lượng và 
chất lượng…”, Bộ trưởng lưu ý.

Trước đó, vào tháng 10, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã ban hành gói miễn giảm thuế 
ước khoảng 21.300 tỷ đồng, bao gồm giảm 
30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị 
doanh thu năm không quá 200 tỷ, miễn giảm 
thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng 
cho hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất tại các 
địa bàn chịu tác động bởi dịch bệnh, giảm 
30% thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Bộ 
trưởng đề nghị cần triển khai nhanh chuyển 
đổi số trong lĩnh vực thuế. Bởi Bộ trưởng cho 
rằng “nếu không đi nhanh sẽ tụt hậu”, trong 
đó tập trung xây dựng kế hoạch 2022-2026, 
triển khai các dự án, danh mục, thời gian cần 
phải cụ thể hóa để thực hiện.

Đáng lưu ý, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề 
nghị cần phải tập trung vào quản lý thu đối 
với một số lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu, như: 
hoàn thuế giá trị gia tăng, chuyển nhượng 
nhà ở, bất động sản. Bộ trưởng đề nghị “cần 
giải quyết tận gốc những vấn đề này”.

Giang Anh

mạnh tiền vào trái phiếu liên quan đến lạm 
phát để bảo vệ.

Theo chỉ số BofA (của Ngân hàng Bank of 
America), những trái phiếu như vậy có hoạt 
động tốt thứ hai trên thị trường trong năm 
2021 tính theo doanh thu.

Các thước đo thị trường chính về dự báo lạm 
phát dài hạn cũng đã tăng vọt, bao gồm cả ở 
khu vực đồng euro và ở Anh.

Trái phiếu “rác” cũng có lợi suất 
cao

Các trái phiếu rác được xếp hạng thấp nhất, 
từ mức C trở xuống, năm 2021 đã có lợi suất 
gần 10% trên cả thị trường Mỹ và Eurozone, dữ 
liệu của BofA cho thấy. Các nhà đầu tư đã thu 
gom bất cứ tài sản nào mang lại lợi nhuận thực 
trong bối cảnh lạm phát tăng nóng.

Chi phí tài trợ hấp dẫn đã thúc đẩy các công 
ty “rác” (junk companies) phát hành 646 tỷ USD 
trái phiếu trong năm 2021, kỷ lục cao thứ 2 từ 
trước tới nay, bất chấp bảo hiểm cho cấp độ 
đầu tư sụt giảm.

Ngược lại là châu Á, nơi mà công ty bất động 
sản Evergrande gặp tai ương đã vùi dập trái 
phiếu lợi suất cao của Trung Quốc. Theo BofA, 
thị trường quy trị giá bằng đồng USD (dollar-
denominated market) đã mất 30% giá trị trong 
năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bộ trưởng Bộ Tài chính: 
GÓI MIỄN GIẢM THUẾ CÓ THỂ GÓI MIỄN GIẢM THUẾ CÓ THỂ 
LÊN TỚI 60.000 TỶ ĐỒNGLÊN TỚI 60.000 TỶ ĐỒNG

THEO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH, GÓI MIỄN, GIẢM THUẾ HỖ TRỢ 
NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2022 DỰ KIẾN CÓ QUY 
MÔ HƠN 60.000 TỶ ĐỒNG, TĂNG GẤP 3 SO VỚI QUY MÔ GÓI HỖ TRỢ 
VỪA QUA.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Tỷ lệ (%) của trái phiếu ESG của Châu Âu trong tổng 
lượng trái phiếu phát hành.

Các chỉ báo lạm phát tăng do áp lực giá tăng.

Evergrande ‘tàn sát’ trái phiếu Trung Quốc.
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Thông tin trên được các chuyên gia 
năng lượng đưa ra tại tọa đàm trực 
tuyến “Tương lai phát triển xe điện 
tại Việt Nam”. Mặc dù các chuyên gia 

đều đánh giá cao về tiềm năng phát triển  xe 
điện tại Việt Nam, tuy nhiên hiện vẫn chưa có 
hạ tầng, tiêu chuẩn cho xe điện, đi kèm theo đó 
là những lo ngại liên quan đến tính an toàn của 
điện và pin trong quá trình sử dụng.

Nhu cầu tiêu thụ điện trong thời 
gian tới rất lớn

Thách thức trước tiên với phát triển loại hình 
này ở Việt Nam là nhu cầu tiêu thụ điện đang 
tăng dần. Tại tọa đàm về phát triển xe điện, TS 
Nguyễn Quốc Khánh, chuyên gia năng lượng, 
tính toán giai đoạn 2014-2020, mỗi năm trung 
bình có 5,14 triệu xe máy, 255.000 ô tô con được 
đăng ký mới. Trong đó, tiêu thụ năng lượng giao 

thông chiếm 21,4% tổng tiêu thụ quốc gia năm 
2014, tăng 4,9% giai đoạn 2014-2019, nhanh 
hơn tốc độ tăng toàn ngành ở mức 3,4%. Tổng 
phát thải 33,2 triệu tấn, chiếm 19,3% phát thải 
từ lĩnh vực năng lượng.

Dự thảo quy hoạch điện VIII (bản cập nhật 
hồi tháng 10/2021) cho thấy, công suất lắp đặt 
các nguồn điện tăng gấp đôi vào năm 2030 và 
tăng gấp đôi lần nữa vào năm 2045. Trong đó, 
năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện 
lớn) tăng từ 30,2% năm 2020 lên 42% năm 2045 
và hệ số phát thải điện lưới giảm dần.

Ông Khánh cũng đưa ra các kịch bản phát 
triển xe điện ở Việt Nam với nhu cầu tiêu thụ 
điện cũng tăng tương ứng từ nay tới năm 2030 
và 2050.

Trong đó, nếu năm 2030, xe máy điện chiếm 
34% thị phần xe bán mới còn ô tô điện chiếm 
30%, nhu cầu điện trong lĩnh vực giao thông là 

gần 4 tỷ kWh, tương đương nửa công suất nhà 
máy Thuỷ điện Hoà Bình. Năm 2050, nhu cầu 
tiêu thụ điện là gần 17,6 tỷ kWh, tương đương 2 
nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Tương tự, với kịch bản xe điện phát triển 
cao hơn, nhu cầu điện cho lĩnh vực giao thông 
gần 8,5 tỷ kWh vào năm 2030, tương đương 
công suất nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Ở kịch 
bản này, xe máy điện chiếm 72% xe bán mới 
vào năm 2030, 100% vào năm 2050. Ô tô điện 
chiếm 30% vào năm 2030. Đến năm 2050, nếu 
ô tô điện chiếm 70% xe bán mới, nhu cầu điện 
sẽ tăng lên gần 72 tỷ kWh, tương đương 10 nhà 
máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Giá xe là bài toán các nhà sản xuất 
cần tính tới

Với Việt Nam, để phổ cập xe điện thì giá xe là 
bài toán các nhà sản xuất cần tính tới. Xe điện 
đang phát triển rất mạnh tại nhiều quốc gia, 
nhất là tại Trung Quốc, châu Âu, Mỹ. Cùng sự 
thay đổi công nghệ, giá thành sản xuất xe điện 
đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước, nhưng 
vẫn cao hơn tương đối nếu so với xe sử dụng 
nhiên liệu hoá thạch (xăng, dầu).

Hiện, chính sách khuyến khích phát triển xe 
điện tại Việt Nam hầu như chưa có. Giá xe điện 
hiện vẫn ở ngưỡng cao so với xe xăng, dầu.

Theo dữ liệu của VAMA, năm 2020, giá xe 
điện (chỉ tính chi phí sản xuất thuần) cao hơn 
khoảng 45% so với xe sử dụng động cơ đốt 
trong. Cùng với công nghệ sản xuất pin ngày 
càng tốt và rẻ hơn thì tới năm 2030, giá xe điện 
có giảm song vẫn cao hơn 9-10% xe chạy xăng, 
dầu.

GIẢI BÀI TOÁN CHO PHÁT TRIỂN 

xe điện ở Việt  Nam
NẾU VÀO NĂM 2050, GIAO 

THÔNG VIỆT NAM PHÁT 
TRIỂN VỚI KỊCH BẢN 100% 
SỬ DỤNG XE MÁY ĐIỆN 
VÀ 70% Ô TÔ ĐIỆN, CÁC 
CHUYÊN GIA CHO RẰNG 
SẼ CẦN GIẢI QUYẾT NHIỀU 
VẤN ĐỀ NHƯ NHU CẦU TIÊU 
THỤ ĐIỆN TĂNG, BÀI TOÁN 
HẠ TẦNG VÀ CẢ GIÁ XE.

HM

Tọa đàm trực tuyến “Tương lai phát triển xe điện tại Việt Nam” nằm trong chương trình Hưởng ứng 
Tháng Năng lượng tái tạo 2021 (REM21).

Mẫu xe điện VF e35 (Ảnh: VinFast)Trạm sạc VinFast (Nguồn: vinfastauto.com)
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Nhiều ngân hàng lớn mới đây đã thông 
báo về thời gian hoạt động của dịch 
vụ chuyển tiền, thanh toán trong 
những ngày cuối năm, cao điểm dịp 

quyết toán năm 2021. Điều này nhằm đảo bảo tối 
đa nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng mạnh 
trong thời điểm cuối năm trên kênh ngân hàng 
điện tử. 

Cụ thể, Vietcombank thông báo các khung giờ 
Cut-off time từ ngày 24-31/12/2021. Cut-off time 
là thời hạn cuối cùng trong ngày để Vietcombank 
hạch toán Lệnh chuyển tiền đi của khách hàng. 
Các lệnh chuyển tiền được VCB nhận được trước 
giờ cut-off time sẽ được chuyển đi trong ngày. Các 
lệnh chuyển tiền được VCB nhận được sau giờ cut-
off time, VCB sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp 
theo. 

Theo đó, thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển 
tiền trong lãnh thổ Việt Nam, thu nộp ngân sách 
Nhà nước và các khoản phải thu khác chuyển đến 
Kho bạc nhà nước VCB trong thời gian quyết toán 
năm 2021 như sau:

Ngày 24,27,28/12/2021, giờ cut-off chuyển tiền 
trong nội bộ VCB là 18h30, chuyển tiền đến Kho 
bạc Nhà nước là 17h00, chuyển tiền điện tử liên 
ngân hàng ra ngoài hệ thống là 16h30 (số tiền 
dưới 500 triệu) và 17h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 29,30/12/2021, giờ cut-off chuyển tiền 
trong nội bộ VCB là 19h30, chuyển tiền đến Kho 
bạc Nhà nước là 18h00, chuyển tiền điện tử liên 
Ngân hàng ra ngoài hệ thống    là 17h30 (số tiền 
dưới 500 triệu) và 18h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 31/12/2021, giờ cut-off chuyển tiền trong 
nội bộ VCB là 20h30, chuyển tiền đến Kho bạc Nhà 
nước là 19h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng 
ra ngoài hệ thống  là 18h30 (số tiền dưới 500 triệu) 
và 19h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 1-3/2022, ngân hàng xử lý các công việc 
nội bộ và đến 4/1/2022 quay trở lại hoạt động bình 
thường.

Các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VCB 
(trừ giao dịch chuyển tiền đến KBNN) và chuyển 
tiền nhanh ra ngoài hệ thống trên kênh ngân hàng 
điện tử thực hiện 24/7 như hiện hành. 

Techcombank cũng điều chỉnh Giờ thanh toán 
trên F@st EBank từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 
31/12/2021. 

Cụ thể, ngày 24,27,28/12/2021, giờ cut-off với 
các giao dịch đơn  là 17h30, và với giao dịch lô/
lương là 16h30. 

Ngày 29-30/12/2021, giờ cut-off với các giao 
dịch đơn  là 18h30, và với giao dịch lô/lương là 
17h30. 

Ngày 31/12/2021, giờ cut-off với các giao dịch 
đơn là 19h30, và với giao dịch lô/lương là 18h30, 
với giao dịch chuyển tiền quốc tế là 12h00. 

Từ 4/1/2022, giờ thanh toán trên  F@st 
Ebank như ngày làm việc bình thường. 

Các giao dịch đơn/lô/lương VND có giá trị ≥ 200 
tỷ, áp dụng giờ cut-off time là 15h30.

Tương tự, VietinBank cũng thông báo thời gian 
giao dịch VietinBank iPay dịp Tết Dương lịch 2022. 

Ngân hàng cho biết, đối với giao dịch chuyển 
tiền trong hệ  thống VietinBank, chuyển tiền liên 
ngân hàng nhanh 24/7 và các giao dịch thanh toán 
hóa đơn được hỗ trợ thực hiện 24/7.

Đối với giao dịch  chuyển tiền liên ngân hàng 
thường (qua kênh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và song phương) trong dịp Tết Dương lịch 2022 
như sau:

Giao dịch thực hiện sau 17h00 ngày 28/12/2021 
sẽ xử lý vào ngày 29/12/2021. 

Giao dịch thực hiện sau 18h00 ngày 29/12/2021 
sẽ xử lý vào ngày 30/12/2021. 

Giao dịch thực hiện sau 18h00 ngày 30/12/2021 
sẽ xử lý vào ngày 31/12/2021.

Giao dịch thực hiện sau 19h00 ngày 31/12/2021 
và trong các ngày từ 1/1/2022-3/1/2022 sẽ được 
xử lý vào ngày 4/1/2022. 

Thanh Anh

Xe điện đến nay mới chỉ nhận được 
ưu đãi về thuế suất thuế tiêu thụ đặc 
biệt, ở mức 15%, thấp hơn so với xe 
chạy xăng, dầu thông thường (35-
50%).  Chính phủ đang đề xuất  giảm 
5-12 điểm phần trăm thuế suất tiêu 
thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin 
trong 5 năm đầu sau khi sửa luật có 
hiệu lực. Từ năm thứ sáu trở đi sẽ tăng 
thuế suất với cả xe nhập khẩu, sản 
xuất trong nước.

Nhưng khi giá của xe điện vẫn cao 
hơn so với dòng xe tương tự chạy 
xăng, mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt 
là chưa đủ để đưa giá loại xe này về 
ngưỡng dễ chịu hơn nhằm “hút” người 
tiêu dùng.

Lúc này, theo giới chuyên gia, sự 
hỗ trợ về chính sách của Chính phủ 
cho phát triển xe điện là rất cần thiết. 
Đại diện VAMA, ông Đào Công Quyết, 
Trưởng Tiểu ban Truyền thông cho 
rằng, ít nhất trong 10 năm đầu Chính 
phủ cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi 
về thuế, phí để kích cầu và có chính 
sách hỗ trợ phát triển trạm sạc nhanh, 
trạm sạc tại nhà... Các ưu đãi này sẽ 
giảm dần ở giai đoạn tiếp theo khi xe 
điện đã có thị phần nhất định trên thị 
trường. Từ sau năm 2050, xe điện sẽ 
không cần các chính sách hỗ trợ riêng.

Cân nhắc an toàn cho điện 
và pin

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đức Tuyên 
(Đại học Bách khoa), hiện ngoài 200 
trạm sạc của Vinfast, Việt Nam hầu 
như chưa có hạ tầng cho phát triển xe 
điện; các tiêu chuẩn của Việt Nam về 
phát triển loại hình phương tiện này 
cũng chưa có và chưa thống nhất.

Để có cơ sở thúc đẩy sự phát triển 
xe điện ở Việt Nam, ông Tuyên cho 
biết cần hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ 
thuật như yêu cầu kỹ thuật và an toàn 
điện với hệ thống sạc nhanh, thay thế 
pin và ắc quy... Đồng thời, tối ưu hóa 
các trạm sạc và vị trí sạc pin bằng việc 
sử dụng các nguồn điện sạch, năng 
lượng tái tạo, quản lý cân bằng công 
suất lưới.

“Bên cạnh đó cần có những chính 
sách hỗ trợ trực tiếp vào giá mua xe, 
thuế, chi phí sạc, lắp đặt trạm sạc tại 
nhà; đánh thuế vào phát thải cao. 
Thậm chí, cần có khu vực vận hành 
riêng cho xe điện, giống như cho xe 
BRT hiện nay”, ông Tuyên nói.

Ở khía cạnh người làm chính sách, 
ông Trần Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 
Khoa học công nghệ (Bộ Giao thông 
Vận tải) cho biết, an toàn về điện và 
pin của xe điện sẽ được cơ quan này 
đưa vào danh mục quản lý theo quy 
chuẩn với hàng hoá nhóm 2. Các tiêu 
chuẩn về pin cho xe điện sẽ được bộ 
này xây dựng trong năm 2022.

“Chúng tôi nỗ lực hoàn thiện sớm 
kiểm soát chất lượng khi xe điện phát 
triển. Đồng thời có những chính sách 
về thuế phí cho phù hợp, để có lộ trình 
chuyển sang xe thuần điện”, ông Hà 
nói.

NHIỀU NGÂN HÀNG VỪA THÔNG BÁO GIỜ CUT-OFF TIME TRÊN KÊNH NGÂN 
HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG DỊP CAO ĐIỂM QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM 2021.

NGƯỜI DÙNG CHÚ Ý: NHIỀU NGÂN HÀNG NGƯỜI DÙNG CHÚ Ý: NHIỀU NGÂN HÀNG 
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHUYỂN TIỀN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHUYỂN TIỀN 
TRÊN APP DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2022TRÊN APP DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

Ảnh minh họa.
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Tắc lối ra, bao giờ qua “cơn bĩ 
cực”?

Thị trường kinh doanh khách sạn thực tế đã 
vô cùng ảm đạm vào đầu năm 2021 vì ngay từ 
tháng 1, Việt Nam đã bước vào làn sóng thứ 2 
của đại dịch COVID-19. Tình thế càng trở nên 
cùng cực, thậm chí rơi vào tình cảnh “zero” (số 
0) kể từ tháng 4/2021, khi làn sóng dịch lần thứ 
4 ập đến.

Điểm sáng duy nhất của thị trường này vào 
thời điểm quý II/2021 là nhu cầu cách ly tập 
trung gia tăng, nhiều khách sạn đã đăng ký làm 
cơ sở cách ly có thu phí. Nhờ đó, công suất thuê 
phòng quý II đạt 18%, tăng nhẹ 1% so với quý I, 
cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng 
số phòng được thuê tăng 53% theo năm. 

Nhu cầu phát sinh trong đợt dịch lần thứ tư 
khiến giá phòng bình quân tại Thủ đô đạt 77 
USD mỗi phòng một đêm, tăng 1% so với quý 
trước.

Nhiều người nói về việc mở dịch vụ cho thuê 
để làm khu cách ly COVID-19 như một giải pháp, 
coi như “ánh sáng nơi cuối đường hầm”. Song, 
theo nhiều chuyên gia, nếu coi đây là “ánh sáng” 
thì đây chỉ là ánh sáng của con đom đóm, không 
thể trở thành lối ra cho thị trường khách sạn. 

Đến thời điểm hiện tại, bức tranh của ngành 
khách sạn tại 3 thành phố lớn nhất Việt Nam 
hết sức u ám. Chưa bao giờ làn sóng rao bán 
khách sạn lại bất thường và “nở rộ” như hiện tại.

Trên các nền tảng quảng cáo mua bán nhà 
đất, thông tin niêm yết của các sàn giao dịch bất 
động sản (BĐS), hàng loạt các khách sạn được 
chào bán với mức giá sale từ 20 - 30% so với 
trước khi có dịch.

Tại thị trường Hà Nội, tình trạng rao bán 
khách sạn ngày càng nhiều. Một khách sạn 4 
sao trên phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm rao bán 
khách sạn 10 tầng, diện tích 130m2, giá 115 tỷ 
đồng. Một khách sạn trên phố Bảo Khánh, gần 
hồ Hoàn Kiếm được rao bán 230 tỷ đồng có 50 
phòng. Cũng ngay trên phố Bảo Khánh có chủ 
rao bán khách sạn 4 sao, 225 tỷ đồng có diện 
tích 158m2, 12 tầng, 45 phòng.

Có một thực tế là các chủ khách sạn đang ở 
tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, đóng hay mở 
đều ở thế khó. Nếu mở, chi phí nhân công, điện 
nước, bảo dưỡng, lãi vay... đè nặng, thu không 
đủ chi. Nếu đóng, thất thoát cũng không nhỏ, 
nhẹ thì ẩm mốc, hoen ố, vật dụng xuống cấp, 
nặng thì hư hỏng, cháy nổ. Khi mở lại, chi phí 
bảo trì cũng tốn bộn tiền.

Chưa kể đến việc ngành khách sạn đang bị 
chảy máu nhân sự nặng nề, vì giới chủ không 

có khả năng trả lương cho người lao động. Viễn 
cảnh chắc chắn xảy ra là khi hoạt động trở lại, 
các khách sạn sẽ “đói” người lao động. Doanh 
nghiệp lại phải tuyển dụng, đào tạo từ đầu, 
lại phải vất vả thêm lần nữa, tốn kém lần nữa, 
mà đào tạo cấp thấp còn dễ chứ cấp cao rất 
khó. Khách sạn có mở cửa được cũng phải từng 
bước, phải tốn kém rất nhiều mới có thể ổn 
định được.

Gỡ “nút thắt” cho ngành khách 
sạn

Trước tình hình đó, cộng đồng doanh nghiệp 
du lịch rất mong chính quyền TP có những 
chính sách cụ thể hỗ trợ các khách sạn khôi 
phục hoạt động, kịp thời nắm bắt những cơ hội 
kinh doanh mới trong trạng thái “bình thường 
mới” khi dịch bệnh sẽ dần được kiểm soát.

Cụ thể, qua lấy ý kiến thì các doanh nghiệp 
khách sạn đề nghị xem xét miễn, giảm tiền thuê 
đất cho các khách sạn đang thuê đất trả tiền 
hàng năm hoặc 1 lần để giảm bớt chi phí khi 
đóng cửa. Đồng thời đề nghị ngành ngân hàng 
có chính sách ưu đãi lãi suất hỗ trợ để các khách 
sạn bổ sung dòng tiền nhằm phục hồi kinh 
doanh.

Cùng với đó, cộng đồng các doanh nghiệp 
kinh doanh khách sạn cũng kiến nghị chính 
quyền các cấp xem xét miễn, giảm và hoãn nộp 
các loại thuế ít nhất 1 năm kể từ khi khách sạn 
mở cửa trở lại để bổ sung dòng tiền phục vụ 
kinh doanh. 

Ngoài ra, tiếp cận nguồn vốn và cách thức 
vận hành cơ sở lưu trú phù hợp với xu thế mới 
là những vấn đề được nhắc đến, giúp doanh 
nghiệp kinh doanh khách sạn vượt qua “cơn bĩ 
cực”.

Về vấn đề này, bối cảnh mới đòi hỏi doanh 
nghiệp lưu trú không thể làm kinh doanh một 
mình, cần phải đồng hành, sát cánh với nhau. 
Ngành khách sạn phải phát triển bền vững, 
mang lại giá trị về thương hiệu và lợi nhuận đầu 
tư và kinh doanh của doanh nghiệp.

Để làm được điều này, cơ quản quản lý nhà 
nước cần được tư vấn về định vị thị trường mục 
tiêu, các thị trường ngắn hạn và dài hạn, các thị 
trường có khả năng phát triển bền vững để từ 
đó thúc đẩy xúc tiến điểm đến.

Áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động 
cũng là điều bắt buộc phải làm, từng bước xây 
dựng mô hình khách sạn thông minh và triển 
khai tư vấn cho khách sạn.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch các tỉnh, TP cần kiểm 
soát việc phát triển cơ sở lưu trú quá nhiều, 
tránh lặp lại tình trạng phát triển nóng, cung 
vượt quá nhiều so với cầu, gây ra các hiệu ứng 
tiêu cực không đáng có.

KINH DOANH KHÁCH SẠN BAO GIỜ 

"hết khó"?
DỊCH BỆNH DAI DẲNG, NGÀY CÀNG PHỨC TẠP KHIẾN 

NHIỀU DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN RƠI 
VÀO TÌNH CẢNH "BẾ TẮC". DÙ ĐÃ TÌM MỌI BIỆN PHÁP 
PHỤC HỒI NHƯNG TÌNH HÌNH KHÔNG ĐƯỢC CẢI THIỆN, 
CHỈ CÒN CÁCH CHỜ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ "CỞI TRÓI".

Hoài Thương

Nhiều khách sạn giảm giá mạnh nhưng vẫn vắng 
khách.

Khách sạn cần chính sách hỗ trợ 
để vượt qua tình trạng “lay lắt”. 
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Thị trườngThị trường

Chiều 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó 
Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc 
họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa 
phương về tháo gỡ khó khăn trong 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các 
tỉnh biên giới phía Bắc.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến 
ngày 25/12/2021, Quảng Ninh còn 1.555 xe, 
Lạng Sơn 4.204 xe bị ùn tắc tại cửa khẩu, gây 
thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp và người 
dân, đặc biệt là mặt hàng nông sản (chiếm đến 
80% các mặt hàng đặc tính dễ hư hỏng)...

Biết ùn tắc, doanh nghiệp vẫn đưa 
hàng lên cửa khẩu

“Thủ tục giao nhận thực hiện chặt chẽ hơn, 
lái xe Việt Nam không được vào nội địa Trung 
Quốc. Quy trình kiểm dịch cũng phức tạp hơn”, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh 
cho biết về nguyên nhân khách quan của tình 
trạng ùn ứ.

Về nguyên nhân chủ quan, theo Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh, đây là những điểm yếu cố 
hữu của sản xuất và xuất khẩu nông sản của ta 
trong thời gian qua. Đó là sản xuất nông nghiệp 
không theo tín hiệu, nhu cầu thị trường, xuất 
khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân 
(tiểu ngạch), không xuất khẩu chính ngạch vào 
Trung Quốc…

Mặc dù, các bộ, địa phương biên giới 
liên tục có các khuyến cáo về tình 
hình ùn tắc tại các khu vực cửa 
khẩu nhưng các thương nhân 
vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa 
khẩu  dẫn đến tình trạng ùn 
tắc ngày càng nghiêm trọng 
hơn.

Lãnh đạo tỉnh Lạng 
Sơn cho biết, trong 1 
ngày chỉ thông quan 
được 88 xe hàng hóa 
qua cả 2 cửa khẩu Hữu 
Nghị và Chi Ma, trong 
khi cửa khẩu Tân 

Thanh thì chưa mở trở lại. Trung bình 1 giờ chỉ 
thông quan được khoảng 8 xe. Do đó, 1 tháng 
nay gây áp lực rất lớn về bố trí chỗ đỗ phương 
tiện, ăn ở, sinh hoạt cho hàng vạn người vô 
cùng khó khăn; bên cạnh đó là các vấn đề an 
ninh trật tự; rác thải, vệ sinh môi trường,...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng 
Diên cho rằng, các doanh nghiệp chưa chú 
trọng thị trường trong nước với 100 triệu dân. 
Mặc dù biết được tình trạng hàng hóa ùn ứ, 
các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đưa hàng hóa 
lên biên giới. Bộ đã chỉ đạo các cơ quan trực 
thuộc tăng cường năng lực tiêu thụ ở thị trường 
nội địa qua các kênh truyền thông như chợ, 
siêu thị và bằng cả thương mại điện tử. Các địa 
phương, hiệp hội, doanh nghiệp, nông dân phải 
khẩn trương chuyển đổi phương thức sản xuất, 
phải theo quy hoạch, kế hoạch và bảo đảm tiêu 
chuẩn chất lượng. “Sản xuất cái gì phải tính bán 
cho ai, ở đâu, tuân thủ tín hiệu thị trường”.

“Trong 1 tháng qua, hội đàm 50 cuộc các 
cấp từ huyện, ngành, bản thân tôi đã viết thư 
trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Tây để đề nghị 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trong 
thông quan hàng hóa”, Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nói.

Lạng Sơn đã thông tin trên trang điện tử 
từng ngày về thời gian, lượng xe thông quan; 
nhắn tin zalo với các doanh nghiệp, chủ hàng 
thường xuyên xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn về 
tình trạng hằng ngày. Nhưng mỗi ngày vẫn 60-
70 xe vẫn từ các địa phương lên Lạng Sơn.

Thiết lập vùng xanh
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê 

Văn Thành cho biết trước tình trạng 
ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, 
Chính phủ và các 

bộ ngành, địa phương đã kịp thời có nhiều chỉ 
đạo, song tình hình vẫn chưa được cải thiện. 
“Nếu tiếp tục đưa hàng hóa lên cửa khẩu thì 
càng thiệt hại. Vì vậy, cần có giải pháp cả trước 
mắt và dài hơi”, Phó Thủ tướng nói.

Trước mắt, ông Thành yêu cầu Bộ Ngoại giao, 
Bộ Công Thương, các cơ quan và địa phương 
biên giới làm việc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
với phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho thông quan hàng hóa. 

Về lâu dài, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan 
được giao bàn bạc để hình thành các “vùng 
xanh”, “luồng xanh” an toàn tại khu vực biên 
giới, nhằm đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng 
hóa.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các địa phương 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng 
hàng hóa gắn với thị trường, đảm bảo 
tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, truy 
xuất nguồn gốc hàng hoá.

Phó Thủ tướng quán triệt cần đẩy 
mạnh phân phối và tiêu thụ trong 
nước, khai thác triệt để các dư địa 
của thị trường nội địa rộng lớn với 
gần 100 triệu dân; tập trung mở 
rộng thị trường, hạn chế và 
tiến tới chấm dứt hoạt 
động thương mại 
đường mòn, 
lối mở.

LÝ DO KHIẾN HÀNG HÓA NGÀY CÀNG ÙN TẮC LÝ DO KHIẾN HÀNG HÓA NGÀY CÀNG ÙN TẮC 
NGHIÊM TRỌNG TẠI CÁC CỬA KHẨU?NGHIÊM TRỌNG TẠI CÁC CỬA KHẨU?

MẶC DÙ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BIÊN GIỚI LIÊN TỤC CÓ CÁC KHUYẾN 
CÁO VỀ TÌNH HÌNH ÙN TẮC TẠI CÁC KHU VỰC CỬA KHẨU, NHƯNG CÁC 
THƯƠNG NHÂN VẪN TIẾP TỤC ĐƯA HÀNG LÊN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG 
ÙN TẮC NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG HƠN.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

HM
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Bất chấp sự đi xuống của nền kinh 
tế, giao nhận có thể được xem là 
thị trường đón đầu “cơ trong nguy” 
giữa đại dịch, bởi nhu cầu mua sắm 

online tăng cao do toàn quốc phải giãn cách 
xã hội. Đến nay, mảng này tiếp tục trỗi dậy khi 
sức mua dần hồi phục, đặc biệt trước xu hướng 
mua sắm trực tuyến tăng cao.

Cơ hội không chỉ từ tăng trưởng 
quy mô

Và trong bức tranh tươi sáng đó, nếu giai 
đoạn 2011-2017 chỉ có 2 ứng dụng phát triển 
đó là Uber và Grab, cùng đơn vị độc quyền Now 
chuyên về thực phẩm, thì ngày nay cuộc chơi đã 
hoàn toàn khác - sôi động hơn, đông đúc hơn! 
Đặc biệt từ năm 2019, loạt đơn vị ồ ạt bung 
hàng, phải kể đến GoViet, Be, Fastgo, Grabfood, 
Loship, Gofood, Baemin… Sang năm 2021, thị 
trường tiếp tục đón nhận tân binh Borzo, cùng 
nhiều thương vụ M&A như Now chuyển thành 
ShopeeFood…

Trong đó, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam 
2021 là 7,3 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hàng 
năm gần 5% và dự kiến năm 2025 sẽ lên đến 
trên 8,8 tỷ USD. Điều này tác động rất lớn đến 
quy mô của ngành giao hàng dặm cuối (last-

mile delivery). Trong đó, nhóm hoạt động giao 
hàng tức thời hoặc trong ngày có tổng giá trị 
1,49 tỷ USD trong năm 2021, với CAGR xấp xỉ 
5,67%.

Riêng mảng giao thực phẩm trực tiếp từ nhà 
hàng (không thông qua platform), giá trị đang 
vào khoảng 292 triệu USD và dự tăng đến 480 
triệu USD trong năm 2025, tương đương phục 
vụ 18,2 triệu người dùng.

Không chỉ cơ hội từ quy mô được mở rộng, 
những xu hướng tiêu dùng cũng mở ra nhiều 
điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cùng khai thác, 
phát triển. Cụ thể, những năm gần đây chúng 
ta đã thấy sự hình thành của Quick-commerce 
(Q-commerce), và kỳ vọng sắp tới sẽ bùng nổ.

Mà còn đến từ các xu hướng tiêu 
dùng mới

Với sự gia tăng của đô thị hóa, số lượng các 
hộ gia đình nhỏ hoặc một người, nhu cầu nhận 
hàng tại nơi làm việc đang tăng mạnh. Điều này 
dẫn đến nhu cầu giao hàng với số lượng nhỏ 
tăng cao, thay vì mua nhiều mặt hàng với số 
lượng lớn với giá rẻ hơn, theo kiểu của TMĐT 
hoặc truyền thống.

Trong đó, E-commerce truyền thống cố gắng 
tối ưu hóa chi phí vận chuyển bằng nhiều cách, 

như khuyến khích người mua mua nhiều món 
hơn trong một đơn hàng và điều phối giao 
hàng thông qua các kho trung chuyển. Nhiều 
nhà bán hàng vẫn cố gắng xoay sở để giữ chân 
khách hàng bằng việc giảm giá, thậm chí miễn 
phí chi phí giao hàng bằng cách trên, nhưng có 
vẻ với một thế hệ mới gồm đa số người dùng 
trẻ, họ cần thêm thứ khác.

Trong khi đó, Gen Z tại Việt Nam, thế hệ sinh 
từ 1997 đến 2012 (theo số liệu thống kê 2019) 
đã chiếm đến 13 triệu và dự báo sẽ tăng đến 
15 triệu. Đây là thế hệ được mô tả với các đặc 
trưng liên quan đến “mong muốn tức thì”.

Như vậy, khác với vài năm gần đây, xu hướng 
Q-commerce buộc người bán chấp nhận sự 
thật rằng khách hàng ngày nay không chỉ muốn 
nhanh và rẻ, mà họ cần nhận hàng ngay lập tức 
bất cứ món hàng nào họ cần mua, bất kể họ 
đang ở đâu, một cách tiện lợi nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện Borzo nói 
thêm: “Thực tế, xu hướng Q-commerce đã xuất 
hiện khá lâu trên thế giới, nhưng chỉ gần đây, khi 
mô hình giao hàng bằng tài xế cộng đồng mới 
mang lại trải nghiệm đúng nghĩa cho người dùng. 
Những đơn vị đi đầu đã kịp có dữ liệu đủ lớn và 
công nghệ tiên tiến để phân tích, dự báo nhằm tối 
ưu việc giao tức thời mà không dư thừa tài xế, khai 
thác tối đa hiệu suất của toàn bộ cộng đồng tài xế, 
giúp bảo đảm thu nhập cho đối tác mà không làm 
tăng chi phí cho khách hàng”.

Trong đó, khu vực Đông Nam Á nói chung và 
Việt Nam nói riêng, với sự tham gia quyết liệt 
của những công ty công nghệ có nguồn vốn dồi 
dào, đã thực sự bắt nhịp ngay từ những ngày 
đầu của Q-commerce, ngay cả khi khái niệm 
này vẫn chưa phổ biến. Và như vậy, thị trường 
Q-commerce tại Việt Nam vẫn đang có một 
khoảng trống rất lớn dành cho những tay chơi 
nào có lợi thế về công nghệ.

Bài toán này đòi hỏi sự đầu tư lớn cho hệ 
thống chung, và cũng là lý do những đơn vị có 
hậu thuẫn từ công ty mẹ (mạnh vốn, hệ sinh 
thái hỗ trợ nhau, không chỉ hoạt động tại Việt 

NẾU GIAI ĐOẠN 2011-2017 CHỈ CÓ 2 ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN ĐÓ 
LÀ UBER VÀ GRAB, CÙNG ĐƠN VỊ ĐỘC QUYỀN NOW CHUYÊN VỀ THỰC 
PHẨM, THÌ NGÀY NAY CUỘC CHƠI ĐÃ HOÀN TOÀN KHÁC - SÔI ĐỘNG 
HƠN, ĐÔNG ĐÚC HƠN! ĐẶC BIỆT TỪ NĂM 2019, LOẠT ĐƠN VỊ Ồ ẠT 
BUNG HÀNG, PHẢI KỂ ĐẾN GOVIET, BE, FASTGO, GRABFOOD, LOSHIP, 
GOFOOD, BAEMIN… SANG NĂM 2021, THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC ĐÓN 
NHẬN TÂN BINH BORZO, CÙNG NHIỀU THƯƠNG VỤ M&A NHƯ NOW 
CHUYỂN THÀNH SHOPEEFOOD…

Tri TúcTHỊ TRƯỜNG GIAO NHẬN 
1 NĂM NHÌN LẠI
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UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, tính đến 
ngày 25/12, tổng số xe container chở 
hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại khu 
vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 4.204 xe, 

với 2.924 xe chở hoa quả xuất khẩu. Số xe này tập 
trung chủ yếu tại cửa khẩu Tân Thanh.

Hiện tại, cửa khẩu Tân Thanh vẫn đang dừng 
thông quan do phía Trung Quốc siết phòng dịch. 
Lạng Sơn đang tích cực trao đổi hội đàm, thống 
nhất quy trình khử khuẩn hàng hoá, phương tiện 
giao nhận hàng trên biên giới với Trung Quốc để 
việc thông quan sớm mở trở lại, giảm ách tắc cho 
khu vực cửa khẩu.

Trước tình hình ùn tắc kéo dài và ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lãnh đạo UBND 
tỉnh Lạng Sơn đã quyết định giảm phí sử dụng hạ 
tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu 
Tân Thanh.

Cụ thể, Lạng Sơn thực hiện giảm phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, mức giảm 10%  đối với phương tiện 
vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (bao 
gồm phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu và phương tiện vận tải chở các mặt hàng 
tạm nhập nguyên liệu để gia công cho đối tác nước 
ngoài, xuất sản phẩm gia công cho đối tác nước 
ngoài, nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, 
xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu trong và ngoài 
khu vực cửa khẩu; hàng tạm nhập tham gia hội chợ, 
triển lãm, tạm nhập tái xuất để sửa chữa).

Phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh 
theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất 
tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước 
ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá 
cảnh, hàng hóa chuyển cảng; hàng hóa có nguồn 
gốc nước thứ ba được giảm 5%.

Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang 
tải tại bến bãi không đi vào nội địa và các phương 
tiện khác giảm tương ứng theo loại hình hàng hóa 
xuất, nhập khẩu tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

1 Nghị quyết 17, ngày 28/10. Mức giảm được thực 
hiện từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/1/2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 
Quyết định 2515 ngày 25/12/2021 tiếp tục 
giảm 20% giá dịch vụ xe ra, vào bến xe đối với tất 
cả các loại phương tiện tại Quyết định số 2752 ngày 
30/12/2019 của UBND tỉnh quy định tạm thời giá 
dịch vụ xe ra, vào bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu 
cửa khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải 
Thương mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh, 
huyện Văn Lãng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 
thời gian thực hiện từ 25/12 đến 31/3/2022.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Công ty Cổ 
phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên hỗ trợ giảm 
giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu ngày, đêm tại 
bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân 
Thanh cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này sẽ chỉ được thu 80% phí lưu 
bến trong hai ngày, đêm đầu tiên. Từ ngày thứ 3 
đến thứ 10, mức thu là 50%. Xe lưu tại bến từ ngày 
thứ 11 trở đi, mức thu phí lưu bến bãi là 30%. Công 
ty này và Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh sẽ 
cung cấp nước đóng bình miễn phí, 1.000 thùng mỳ 
cho toàn bộ lái xe khi hàng bị ùn ứ ở cửa khẩu.

Trên thực tế, tình trạng ùn tắc xe chở hàng xuất 
nhập khẩu, phần lớn là nông sản, tại các cửa khẩu 
Lạng Sơn đã kéo dài gần 1 tháng qua. Trước đó, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
cũng đã làm việc trực tiếp với Hải quan Trung Quốc 
nhưng nước bạn cho biết, tình hình kiểm soát hàng 
hoá liên quan tới dịch bệnh là quy định chung cần 
phải thực hiện.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiến nghị 2 bên 
sớm ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối 
với 8 loại hoa quả còn lại để giảm bớt các thủ tục 
kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu.

Bộ Công Thương khuyến nghị các tỉnh, thành 
hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, việc chuyển nhanh, 
chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch và xây 
dựng các kho lạnh bảo quản hàng nông sản gần 
cửa khẩu.

Hà Trần

Nam) chiếm ưu thế. Hoặc hai bên 
bắt tay và tận dụng thế mạnh của 
nhau theo quan hệ win - win.

Riêng Borzo, trong năm 2021, 
thời gian giao hàng trung bình cho 
một đơn hàng kể từ lúc khách hàng 
tạo đơn đến khi hoàn thành đang 
là 35 phút. Công ty mẹ Dostavista 
cũng là đơn vị tiên phong dự án 
Hyperlocal để nhân rộng ra các 
nước khác, nên ngay từ đầu Borzo 
đã được hỗ trợ rất nhiều. Tính từ 
đầu năm nay, Borzo đã phục vụ 
hơn 30.000 khách hàng B2B, chiếm 
hơn 1 triệu đơn hàng trong tổng 
số đơn hàng trên hệ thống, trải dài 
trong các ngành hàng từ bách hóa, 
thực phẩm chế biến, thực phẩm 
tươi sống, rau củ quả, quà tặng... 
Công ty cũng lên kế hoạch tuyển 
dụng số lượng lớn nhân viên kinh 
doanh và nhân viên hành nhằm 
đạt được mục tiêu tăng trưởng 7 
lần vào năm 2022.

Và thách thức trước nhu 
cầu giao hàng không tiếp 
xúc

Trở lại với thị trường, không chỉ 
Q-commerce, gần đây khi tình hình 
COVID-19 phức tạp, người dùng lại 
có thêm nhu cầu mới: giao hàng 
không tiếp xúc. Đây là một phần 
của xu hướng giao nhận trong bối 
cảnh “bình thường mới”. Và như 
vậy, các tay chơi trong ngành phải 
dùng công nghệ mới, quy chuẩn 
mới để cùng phát triển với xu 
hướng mới này.

Thích ứng, các đơn vị đã bắt 
đầu cho tài xế túc trực tại khu vực, 
tính lương theo giờ, hoặc tự động 
bằng cách cho tài xế linh động 
chọn, thay đổi khung giờ, khu vực 
ngay trên ứng dụng. Về cơ bản thì 
mục đích cuối vẫn là làm sao để 
không dư thừa tài xế mà vẫn bảo 
đảm thời gian nhận và giao hàng là 
nhanh nhất.

Nhìn chung, thị trường bán lẻ 
năm 2021 ghi nhận sự chuyến 
rất lớn từ offline sang online, đặc 
biệt sau đợt dịch lớn kéo dài nhiều 
tháng ở tất cả các thành phố lớn. 
Người dùng cuối đã xem việc mua 
sắm online là lựa chọn an toàn và 
tiện lợi so với việc đi mua sắm trực 
tiếp như trước đây. Đây là điều 
đáng mừng và bất ngờ cho tất cả 
các bên, gồm người bán, người 
mua, và đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ.

Có thể nói đợt dịch đó, cùng với 
cuộc sống bình thường mới đã kích 
hoạt thương mại điện tử và các 
ngành liên quan đến chuỗi cung 
ứng, cụ thể là giao hàng công nghệ 
nhảy vọt sang một bước phát triển 
mới trong thói quen mua sắm của 
người dân, tiết kiệm rất nhiều chi 
phí và thời gian trong việc chuyển 
hướng người dùng từ offline sang 
online.

HÀNG NGHÌN CONTAINER ÙN Ứ Ở CỬA KHẨU HÀNG NGHÌN CONTAINER ÙN Ứ Ở CỬA KHẨU 
LẠNG SƠN ĐƯỢC GIẢM PHÍ LƯU KHO BÃILẠNG SƠN ĐƯỢC GIẢM PHÍ LƯU KHO BÃI

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LẠNG SƠN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH GIẢM PHÍ SỬ DỤNG 
HẠ TẦNG CÁC CỬA KHẨU, GIẢM GIÁ DỊCH VỤ TẠI CỬA KHẨU TÂN THANH.

Ảnh minh họa.
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Titan là gì?
Titan (hay titanium) là một kim loại có màu 

trắng bạc, khối lượng nhẹ, độ bền cao và không 
bị ăn mòn. Titan bền và cứng tương đương thép 
nhưng khối lượng thì nhẹ hơn thép đến 45%. 
Trong khi đó, tian nặng hơn nhôm 50% nhưng 
lại có độ cứng gấp 6 lần.

Titan được nhà khoa học có tên William 
Gregor phát hiện ở Cornwall, Anh năm 1791, và 
nó được đặt tên theo tên Titan trong thần thoại 
Hy Lạp. Titan xuất hiện trong các tích tụ khoáng 
sản và phân bố rộng khắp trong vỏ Trái Đất và 
thạch quyển. Titan cũng được tìm thấy trong 
hầu hết các sinh vật sống, vực nước, đá, và đất.

Titan chịu nhiệt rất tốt kể cả nóng hay lạnh. 
Titan chỉ nóng chảy hoàn toàn trước nhiệt độ 
1.668oC và không bị thay đổi tính chất ở bất kì 
nhiệt độ nào dưới 600 độ. Titan còn chịu được 
lạnh, không bị giòn khi gặp lạnh như nhiều kim 
loại khác.

Ứng dụng của titan
Vì các tính chất vượt trội hơn hẳn so với các 

kim loại khác, chính vì thế mà titanium được 
ứng dụng rất nhiều trong đời sống con người. 
Cụ thể, do không thể bị ăn mòn bởi nước biển 
hay axit, titan thường được dùng làm các động 
cơ dưới nước, ví dụ như chân vịt, tàu thủy, hoặc 
bọc các ống dẫn dưới nước.

Với khả năng kéo dãn tốt (kể cả khi nhiệt độ 
cao), nhẹ, chống ăn mòn tốt, và khả năng chịu 
đựng nhiệt độ rất cao, hợp kim titan được dùng 
chủ yếu trong hàng không, xe bọc thép, tàu hải 
quân, tàu vũ trụ và tên lửa, áo chống đạn.

Trước đây, máy bay được làm từ thép. Tuy 
nhiên, với những vật liệu mới nhẹ hơn, bền 
hơn, người ta sử dụng chúng để kéo dài tuổi 
thọ của máy bay và giúp tiết kiệm năng lượng 
hơn. Titan cứng như thép nhưng nhẹ hơn 45%. 
Nó có thể chịu được thời gian dài tiếp xúc với 

nước muối trong không khí trên biển.
Độ bền của titan làm cho hợp kim này khó 

hàn, khiến giá thành cao hơn so với thép và 
nhôm. Việc tìm các vật liệu khác để thay thế cho 
titan vẫn là điều khó khăn bởi hầu như không 
phải kim loại nào cũng chịu được áp lực lớn của 
chuyến bay ở độ cao lớn và phải thường xuyên 
tiếp xúc liên tục với các nguyên tố khác.

Titan là một thế mạnh lớn của Nga. Công ty 
sản xuất độc quyền titan Nga VSMPO-Avisma là 
công ty cung cấp hơn 1/3 titan cho ngành công 
nghiệp máy bay thế giới, tương ứng 70% sản 
phẩm cho thị trường toàn cầu. Tập đoàn này 
cung cấp 40% titan cho nhà sản xuất Boeing và 
60% cho Airbus. Có thể nói, Mỹ rất phụ thuộc 

vào titan và đặc biệt nguồn 
cung titan từ Nga.

Ý tưởng nghiên cứu 
đưa titan vào các 

ngành công nghiệp 
tại Mỹ và Liên 

Xô bắt đầu từ 
những năm 

1950. Tuy 
nhiên, chỉ 

có Nga 
m ớ i 
t h à n h 

c ô n g 
trong việc 

sản xuất các 
hợp kim titan 

chất lượng cao.

Việt Nam 
khai thác và 

xuất khẩu quặng 
titan
Theo số liệu trong năm 

2019 và năm 2020, Australia, Trung Quốc và 
Nam Phi là những nước sản xuất tinh quặng 
titan hàng đầu trong khi Trung Quốc tiếp tục là 
nước sản xuất và tiêu thụ tinh quặng titan dẫn 
đầu thế giới.

Vào năm 2020, tổng trọng lượng nhập khẩu 
tinh quặng titan của Trung Quốc là khoảng 
3 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2019. Tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc, đã bắt đầu đưa vào 
đưa dây chuyền sản xuất quặng titan lên đến 
200.000 tấn mỗi năm.

Theo USGS, tính đến tháng 
10/2020,  Mozambique (36%), Australia (14%), 
Việt Nam (11%) và Kenya (11%) là những nguồn 
cung cấp tinh quặng titan hàng đầu cho Trung 
Quốc. Tại Ả Rập Xê Út, do các vấn đề kỹ thuật và 
lo ngại về đại dịch COVID-19, việc vận hành dự 
án sản xuất xỉ titan lên tới 500.000 tấn mỗi năm 
đã bị trì hoãn đến năm 2021.

Các dự án khác về titan đang được phát triển 
ở Australia, Trung Quốc, Malawi, Mozambique, 
Na Uy, Senegal và Tanzania.

Theo trang OEC (dự án của Viện Công nghệ 
Massachusetts, Mỹ), tính đến năm 2019,  Việt 
Nam là quốc gia xuất khẩu titan oxit thứ 11 thế 
giới.

Những điểm đến chính của xuất khẩu titan 
Việt Nam là Nhật Bản (trị giá 11,6 triệu USD), 
Trung Quốc (8,84 triệu USD), Indonesia (448 
nghìn USD), Hàn Quốc (379 nghìn USD) và Ấn 
Độ (254 nghìn USD).

Những thị trường phát triển mạnh nhất của 
titan oxit Việt Nam từ năm 2018 tới năm 2019 là 
Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia.

Có thể thấy, tiềm năng khai thác và xuất 
khẩu các sản phẩm khoáng chất liên quan tới 
titan của Việt Nam vẫn còn rất lớn và đủ sức 
cung cấp cho những thị trường tiêu thụ mạnh 
nhất thế giới, ví dụ như Trung Quốc và Mỹ.

Thị trườngThị trường

VIỆT NAM LÀ QUỐC GIA XUẤT 
KHẨU QUẶNG TITAN NHIỀU THỨ 
3 SANG TRUNG QUỐC.

Tất Đạt

Ảnh minh họa.

Kim loại titan của Nga được dùng trong việc chế tạo các linh kiện 
cho máy bay Mỹ. Ảnh: RT

TIỀM NĂNG KHAI THÁC TITAN TIỀM NĂNG KHAI THÁC TITAN 
Ở VIỆT NAM CÒN RẤT LỚN  Ở VIỆT NAM CÒN RẤT LỚN  
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Bất động sảnBất động sản

Với những diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19, thị trường cho thuê 
văn phòng tiếp tục gặp thách thức. 
Đảm bảo an toàn, đẩy mạnh hoạt 

động kinh doanh trong bối cảnh bình thường 
mới là vấn đề các chủ đầu tư quan tâm.

Xu hướng khách thuê thay đổi
Thực tế thị trường ghi nhận phần lớn khách 

thuê văn phòng đang thay đổi thói quen sử 
dụng bất động sản sau 2 năm COVID-19 bùng 
phát. Các doanh nghiệp thuê mặt bằng có xu 
hướng tái cơ cấu không gian làm việc theo mô 
hình kết hợp giữa văn phòng truyền thống và 
văn phòng ảo, từ đó điều chỉnh giảm mật độ 
chỗ ngồi nhân viên tại nơi làm việc.

Nhân viên văn phòng cũng linh hoạt hơn khi 
có thể xử lý công việc ở mọi nơi, giúp doanh 
nghiệp tiết kiệm chi phí, duy trì hiệu quả hoạt 
động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Những thay đổi này kéo theo sự “đổi chỗ” 
của các tiêu chí lựa chọn văn phòng cho thuê. 
Nếu trước đây giá thuê, trang thiết bị… được đặt 
lên hàng đầu thì hiện nay, các yếu tố giúp đảm 
bảo sức khỏe được thêm vào danh mục ưu tiên. 
Đây là lý do khiến các không gian văn phòng mở 

(co-working) hay không gian văn phòng xanh 
(green office)… trở nên phổ biến hơn.

Tính chuyên nghiệp và khả năng tổ chức, 
ứng phó với dịch của các đơn vị cho thuê cũng 
được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Các 
hoạt động vệ sinh, khử khuẩn khu vực công 
cộng, đo thân nhiệt khách ra/vào, khai báo y tế 
nhanh chóng, giải pháp ứng phó khi có dịch… 
dần trở thành yêu cầu cơ bản thúc đẩy doanh 
nghiệp thuê mặt bằng ra quyết định cuối cùng.

Thay đổi, thích ứng trong bối cảnh 
mới

Giới chuyên gia nhận định, với những thay 
đổi “khẩu vị” cốt lõi này, đơn vị cho thuê BĐS 
ở phân khúc bất kỳ sẽ chiếm ưu thế khi chứng 
minh được khả năng đáp ứng trong bối cảnh 
mới, cùng các chính sách linh hoạt dành cho 
khách thuê.

Bà Tạ Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công 
ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL, một 
thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam 
với 25 năm xây dựng và phát triển, chung nhận 
định: “Những cao ốc văn phòng cho thuê chất 
lượng cao đang trở thành địa điểm đáng tin cậy 
của khách hàng nhờ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 được xây dựng bài bản và chuyên 
nghiệp. Trạng thái “bình thường mới” đặt ra 
những yêu cầu khắt khe hơn về không gian mua 
sắm, làm việc an toàn, sạch sẽ, văn minh, cũng 
như dễ dàng kiểm soát và truy vết những dấu 
hiệu nghi nhiễm”.

Trên thực tế, TNL là một trong những doanh 
nghiệp tiên phong thay đổi theo xu thế thị 
trường, nâng cấp tài sản, dịch vụ tiện ích và 
chuẩn bị nhiều phương án cho thuê tại các dự 
án trực thuộc. Là doanh nghiệp sở hữu chuỗi 
cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại trải 
khắp cả nước, tọa lạc ở vị trí trung tâm với vị thế 
dẫu đầu thị trường, các dự án trực thuộc đang 
hưởng lợi từ bước đi tiên phong này.

Đơn cử, việc áp dụng công nghệ, số hóa cũng 
được TNL nhanh chóng triển khai như các tour 
thực tế ảo tại TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh 
giúp khách hàng chủ động xem mặt bằng thực 
tế, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển và đảm 
bảo an toàn giãn cách.

Một điểm cộng khác giúp đơn vị này thu hút 
khách hàng doanh nghiệp là các chính sách cho 
thuê linh hoạt. Tòa nhà văn phòng hạng A - TNR 
Tower (54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) hiện có 
ưu đãi lên đến “12 tháng miễn phí tiền thuê”, 
thời gian thuê linh hoạt theo nhu cầu khách 
hàng. TNL còn cùng đối tác chiến lược ngân 
hàng MSB triển khai những gói vay với lãi suất 
hấp dẫn, hỗ trợ khách thuê.

“Việc chủ đầu tư và khách thuê chung tay 
vượt qua khó khăn là cách giảm thiểu thiệt hại 
cho cả đôi bên, tạo cơ hội đồng hành chiến lược 
song phương về lâu dài”, bà Hằng khẳng định 
thêm.

Ở diễn biến chung, thị trường văn phòng cho 
thuê được nhận định sẽ duy trì đà phục hồi và 
“ấm” lên, nhờ độ phủ vắc xin và những thay đổi 
trong phương thức phòng chống dịch.

Chia sẻ tại hội thảo “Nhận diện nhân tố mới 
trên thị trường văn phòng cho thuê” tổ chức, 
nhiều chuyên gia dự báo trong thời điểm quý I 
năm 2022, nhu cầu thuê văn phòng của những 
doanh nghiệp công nghệ thông tin, chứng 
khoán, bảo hiểm sẽ gia tăng. Đặc biệt, những 
mặt sàn trên 1.000m2 tại các tòa nhà trung tâm 
Hà Nội luôn được chú ý, săn tìm.

Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, 
Savills Hà Nội Hoàng Nguyệt Minh nhận định, 
thị trường sẽ có nhiều gam màu tươi sáng trong 
năm tới. “Chúng tôi vẫn ghi nhận sự quan tâm 
khá lớn từ các chủ đầu tư trong nước và nước 
ngoài tới thị trường văn phòng với kỳ vọng mức 
tăng trưởng và giá thuê sẽ phục hồi và phát 
triển trong 1-2 năm tới”, bà Minh cho biết.

SAU 2 NĂM ĐẠI DỊCH COVID-19 
BÙNG PHÁT, THỰC TẾ THỊ TRƯỜNG 
GHI NHẬN PHẦN LỚN KHÁCH 
THUÊ VĂN PHÒNG ĐANG THAY ĐỔI 
THÓI QUEN SỬ DỤNG. CÁC DOANH 
NGHIỆP THUÊ MẶT BẰNG CÓ XU 
HƯỚNG TÁI CƠ CẤU KHÔNG GIAN 
LÀM VIỆC THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP 
GIỮA VĂN PHÒNG TRUYỀN THỐNG 
VÀ VĂN PHÒNG ẢO, TỪ ĐÓ ĐIỀU 
CHỈNH GIẢM MẬT ĐỘ CHỖ NGỒI 
NHÂN VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC...

Nguyễn Trang

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG 
CHO THUÊ THÍCH ỨNG TRONG 
BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI
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Bất động sản

F0 hồ hởi “lướt sóng”
Vài tháng gần đây, anh Nguyễn Quang Hạnh 

- chủ một cửa hàng ẩm thực tại Hà Nội, cho biết 
do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến việc kinh 
doanh trở nên khó khăn. Cùng đó, hàng ngày 
đọc thông tin trên mạng xã hội và chứng kiến 
bạn bè của anh giàu lên từ bất động sản, anh 
Hạnh cũng quyết tâm tìm hiểu, tham gia thị 
trường với hy vọng “lướt sóng” thành công bù 
lại những ngày tháng cửa hàng anh phải nghỉ 
dịch, không có thu nhập.

“Kinh doanh trong 2 năm nay gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng từ COVID-19, đặc biệt là 
năm 2021 gần như tôi không kiếm được đồng 
nào. Thấy thị trường bất động năm nay quá 
nóng nên tôi quyết định tham gia, gần Tết rồi 
nên cũng muốn kiếm được tiền tiêu Tết”, anh 
Hạnh cười nói.

Mới đây, anh Hạnh mua một lô đất rộng 
100m2 tại Việt Yên, Bắc Giang với mức giá 2,8 tỷ 
đồng, tức 28 triệu đồng/m2. Chỉ sau gần 2 tuần, 
đến nay mảnh đất của anh đã được bán lại với 
mức giá 3,2 tỷ đồng, lãi 400 triệu đồng so với 
thời điểm xuống tiền.

Tương tự anh Quang Hạnh, anh Trần Văn Hà 
- chủ một công ty du lịch tại Hà Nội, cũng bắt 
đầu bước chân vào thị trường bất động sản tìm 
kiếm cơ hội. Do một mình chưa có kinh nghiệm 
và không đủ lực nên anh đã rủ thêm một người 
bạn cùng tham gia góp vốn.

Sau khi góp được hơn 3 tỷ đồng, anh và 
người bạn đã chốt mua một mảnh đất tại Mê 
Linh có diện tích 110m2 với mức giá 29 triệu 
đồng/m2, tổng gần 3,2 tỷ đồng. Sau hơn 1 tuần, 
mảnh đất của anh đã được sang tay cho một 

nhà đầu tư khác với mức giá 33 triệu đồng/m2, 
tổng là hơn 3,6 tỷ đồng, lãi hơn 400 triệu đồng 
so với thời điểm xuống tiền.

Cẩn trọng “gãy sóng”
Thực tế, khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp, 

nhiều ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng 
nề thì thị trường ghi nhận xu hướng chuyển dịch 
sang bất động sản. Điều này kéo theo không ít 
nhà đầu tư F0 chưa có nhiều kinh nghiệm tham 
gia thị trường nhằm tận dụng cơ hội khi thị 
trường đang “sôi động”.

Làn sóng nhà đầu tư tham gia vào thị trường 
bất động sản không phải mới mà đã thể hiện 
rõ nét trong những năm qua, nhất là đầu năm 
2021. Thường nhóm này dù ít kinh nghiệm 
nhưng có tâm lý muốn kiếm được khoản lợi 
nhuận trong thời gian ngắn, do đó, khi thị 
trường đã sôi động và có sự tham gia của nhóm 
F0 sẽ càng trở nên “nóng” hơn.

Khi được hỏi vấn đề đầu tư đất nền trong 
giai đoạn này, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh 
tế nói: “Đã đầu tư là có rủi ro. Không có hoạt 
động đầu tư nào không có rủi ro cả. Chính vì 
vậy, chúng ta phải tìm hiểu và kiểm soát, chứ 
không phải vì rủi ro mà không đầu tư. Tôi vẫn 
khuyên các nhà đầu tư là nên biết mình - biết 
người. Biết mình là phải xác định mình thuộc 
nhóm nhà đầu tư nào: e ngại rủi ro, trung dung 
hay thích mạo hiểm”.

Theo TS. Lực, đối với tiêu chí đầu tư bất động 

sản nói chung và đất nền nói riêng, ông vẫn 
khuyên nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ pháp lý có 
ổn không, quy hoạch, hạ tầng - an ninh - cảnh 
quan như thế nào, nhất là trong bối cảnh dịch 
bệnh thì môi trường sống và cảnh quan cũng 
rất quan trọng. Một yếu tố nữa là chủ đầu tư, 
những chủ đầu tư đứng đắn, làm ăn nghiêm túc 
sẽ đỡ rủi ro hơn rất nhiều.

Thanh khoản bất động sản rất quan trọng, 
tiếp theo là cách sử dụng đòn bẩy tài chính. 
Cuối cùng, đầu tư bất động sản nói chung và 
đất nền nói riêng là khoản đầu tư trung và dài 
hạn, đầu tư lướt sóng sẽ rủi ro trong năm 2022.

Còn theo TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc 
cấp cao Savills Việt Nam, nhận định, sóng thì 
luôn có điểm thấp và điểm cao, hoặc điểm tiệm 
cận dưới và điểm tiệm cận trên.

“Đối với thị trường bất động sản Việt Nam, 
sau những đợt khủng hoảng về tài chính, kinh 
tế, dịch bệnh thì dường như sức nén về đầu tư 
sẽ được bung ra rất nhiều. Như chúng ta thấy, 
hiện tại dịch bệnh và các khu vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ rất khó khăn, do vậy dòng tiền 
sẽ chảy vào khu vực chứng khoán. Trong khi 
đó, khu vực chứng khoán và bất động sản được 
xem là bình thông nhau”, ông Khương nói.

Theo ông Khương, bất động sản vẫn là kênh 
đầu tư có nhiều cơ hội, bởi chứng khoán không 
phải ai đầu tư cũng thắng.

“Đón sóng không dễ và không phải ai đầu 
tư cũng thành công”, ông Khương nhấn mạnh.

BÊN CẠNH NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ LÃO LUYỆN THAM GIA THỊ 
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ LÂU, NHỮNG THÁNG CẬN TẾT NGUYÊN 
ĐÁN, THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC ĐÓN NHẬN LÀN SÓNG ĐỔ BỘ CỦA 
NHÀ ĐẦU TƯ F0 VỚI MONG MUỐN “LƯỚT SÓNG” ĂN CHÊNH.

Hoàng Thùy

Đất nền là khoản đầu tư trung và dài hạn.

LÀN SÓNG F0 
TIẾP TỤC ĐỔ BỘ THỊ TRƯỜNG 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ "LƯỚT SÓNG"
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Tháng 4/2021, chị Ngọc Anh dự tính 
mua căn nhà tại dự án Gemek Tower 
trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, 
Hoài Đức, Hà Nội. Thời điểm đó, một 

căn hộ khoảng 75m2 có giá khoảng 1,4 tỷ đồng. 
Dự án đã 6 năm đi vào sử dụng, một số hạng 
mục bắt đầu xuống cấp. Chị Ngọc Anh lăn tăn 
vì mức giá. Đến cuối tháng 4, dịch bệnh bắt đầu 
bùng phát, chị Ngọc Anh dự tính đợi qua dịch, 
kỳ vọng mức giá đi xuống.

Tuy nhiên, trái với dự tính của chị Ngọc Anh, 
đến tháng 11/2021, khi nhờ môi giới tìm giúp 
căn nhà khác, mức giá đã không còn là 1,4 tỷ 
đồng. Nhiều căn hộ có diện tích tương đương 
đã nâng giá tới 1,6 tỷ đồng. Mức giá trung bình 
cho căn trên 70m2 tại dự án Gemek Tower 
khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó, căn hộ có diện 
tích bé nhất, hơn 55m2 cách đây 6 tháng chỉ 1,3 
tỷ đồng thì nay đã được đẩy giá lên tới 1,4 tỷ 
đồng.

Anh Minh (môi giới chuyên căn hộ chung 
cư khu vực phía Tây Hà Nội) cho biết, chỉ trong 
vòng khoảng hơn 1 năm trở lại đây, những căn 
hộ đã qua sử dụng tại Gemek Tower tăng mạnh, 
khoảng 15-20%.

 ”Một là do dự án Vinhomes Smart City hoàn 
thiện làm tăng giá mặt bằng chung căn hộ xung 
quanh. Điển hình như dự án Golden An Khánh, 
Gemek 2, Thăng Long Vicory… đều tăng nhẹ. 
Hai là giá căn hộ mới tại khu đô thị Vinhomes 
Smart City tăng liên tục, từ 29 triệu đồng/m2 
đến hơn 40 triệu đồng/m2. Điều này cũng đẩy 
giá căn hộ dự án xung quanh tăng theo”, anh 
Minh chia sẻ.

Anh Minh nói thêm, ở khu vực phía Tây Hà 
Nội chỉ có một số dự án đã qua sử dụng tăng 
giá. Thực tế, nhiều dự án cũ nằm ở khu vực Hà 
Động vẫn neo ở mức giá cũ. Nhiều chủ nhà còn 
cắt lỗ nhẹ để đẩy hàng nhanh. 

“Khả quan, giá căn hộ đã qua sử dụng tại dự 
án tốt vẫn sẽ tiếp tục tăng giá bởi hiện tại nguồn 
cung căn hộ mới thấp trong khi giá lại rất cao. 
Hầu hết là dự án có giá trên 40 triệu đồng/m2. 
Trong khi nhu cầu tìm kiếm căn hộ khoảng hơn 
1 tỷ đồng rất lớn”, môi giới này nhận định.

Một báo cáo mới đây của Batdongsan.com.
vn ghi nhận, mức độ quan tâm tới sản phẩm 
chung cư đều tăng ở tất cả các phân khúc. 
Trong đó phân khúc bình dân tăng cao nhất, 
với mức tăng 43% trong tháng 11 so với tháng 

trước đó. Tuy nhiên, lượng dự án căn hộ thương 
mại có mức giá trung bình dưới 25 triệu đồng/
m2 trên thị trường Hà Nội vô cùng khan hiếm. 
Dự báo trong năm 2022, phân khúc chung cư 
vẫn có mức độ quan tâm duy trì ổn định, nhu 
cầu thuê tăng lên.

Trong khi đó, theo báo cáo của CBRE, do sự 
ảnh hưởng của COVID-19 và những khúc mắc 
trong quá trình xin giấy phép thực hiện dự án, 
thị trường căn hộ bán Hà Nội đang phải chứng 
kiến nguồn cung mới giảm dần, giá bán sơ cấp 
vẫn tiếp tục tăng ở cả hai thành phố. 

Giám đốc cấp cao CBRE nhấn mạnh giá bán 
căn hộ sơ cấp tiếp tục đà tăng trong tương lai. 
Giá dự kiến tiếp tục tăng do chi phí đất tăng, 
chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm 

mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và 
nguồn cung tạm thời còn hạn chế. Cụ thể, giá 
bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 16%.

Nguồn cung mới khan hiếm, cộng với giá bán 
căn hộ sơ cấp luôn có xu hướng tăng, nhu cầu 
căn hộ bình dân lại không hề suy giảm, càng 
đẩy cung - cầu lệch pha nhau. 

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi 
giới Bất động sản Việt Nam, việc giá chung cư 
bị đẩy lên quá nhanh khiến cơ cấu cung - cầu 
mất cân bằng, tiềm ẩn nguy cơ phát triển thiếu 
bền vững. 

Vị chuyên gia bất động sản này đặt ra lo ngại 
với đà tăng giá của căn hộ chung cư như hiện 
tại trong khi thu nhập của người dân sụt giảm 
mạnh do bệnh dịch. 

Bất động sản

Căn hộ chung cư hơn 70m2 cuối năm 2020 được rao với giá 1,35 tỷ đồng;
 đến năm 2021, giá đã lên 1,5 tỷ đồng.

TÌM CĂN HỘ ĐÃ QUA SỬ DỤNG, NGƯỜI MUA CHẦN CHỪ 
XUỐNG TIỀN TIẾC NUỐI KHI GIÁ TĂNG QUÁ MẠNH

THỊ PHẦN CĂN HỘ ĐÃ QUA SỬ 
DỤNG GHI NHẬN MỨC GIÁ TĂNG 
MẠNH TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN CHUNG 
CƯ TRƯỚC BỐI CẢNH NGUỒN CUNG 
CĂN HỘ BÌNH DÂN KHAN HIẾM, 
NHU CẦU VỀ NHÀ Ở CHƯA CÓ DẤU 
HIỆU HẠ NHIỆT.

Việt Khoa
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Từ quyết tâm đưa Bình Chánh lên 
thành phố vào năm 2025…

Hiện Bình Chánh đang rà soát lại các tiêu 
chí lên thành phố để xác định phân kỳ đầu tư 
trong 4 năm tới. Thay vì lộ trình lên Quận thông 
thường như các huyện còn lại của TP.HCM, Bình 
Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ 
máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn, trở 
thành cực đối trọng của Thủ Đức.

Mới đây, tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Bình 
Chánh nhấn mạnh, sẽ quyết tâm để “phía Đông 
có thành phố Thủ Đức, phía Tây Nam có thành 
phố Bình Chánh”. Lập tức thông tin này gây sự 
chú ý với thị trường BĐS khu Tây Nam Sài Gòn.

Theo vị Bí thư này, hiện Bình Chánh đang rà 
soát lại các tiêu chí lên thành phố để xác định 
phân kỳ đầu tư trong 4 năm tới. Thay vì lộ trình 
lên quận thông thường như các huyện còn lại 
của TP.HCM, Bình Chánh sẽ là thành phố phát 
triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái 
cơ cấu hoàn toàn, trở thành cực đối trọng của 
Thủ Đức.

“Huyện đã rà soát các tiêu chí để lên thành 
phố, cơ bản đạt nhiều, hiện chỉ còn một số tiêu 
chí, nếu từ nay đến năm 2025 phấn đấu sẽ đạt 
được”, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn 
Nam nhấn mạnh trước đó. Theo UBND huyện 
Bình Chánh, hiện tại tình hình dịch bệnh đã 
được kiểm soát trên địa bàn. Bình Chánh đã 
hoàn thành 100% tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 đạt 
96,6% cho người 18 tuổi trở lên. Đây là tiền đề 
quan trọng để Bình Chánh triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phục hồi 
phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương 
trong thời gian đến.

Vào tháng 3/2021, Sở Nội vụ TP.HCM cũng 
có tờ trình gửi UBND TP.HCM về công tác chuẩn 
bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành 
quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 
2021-2030. Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 
2021-2025, 3 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, 
Nhà Bè sẽ thành quận (hoặc thành phố thuộc 
TP.HCM); giai đoạn 2025-2030. Thông tin này 
từng gây hiệu ứng tích cực cho thị trường BĐS 
nơi đây một thời gian.

….Đến sự nhộn nhịp của thị trường 
bất động sản

Thời điểm cuối năm, bất động sản Bình 
Chánh lại lần nữa rục rịch theo thông tin quy 
hoạch. Một số dự án tại khu vực này “bắt nhịp” 
với thông tin tích cực, giới thiệu sản phẩm mới 
và tìm kiếm khách hàng dịp cận Tết.

Chẳng hạn như, dự án Westgate tại trung 
tâm Bình Chánh của Tập đoàn An Gia đang ra 
mắt 30 căn hộ sân vườn. Đây được xem là một 
trong số rất ít những dự án tại TP.HCM hiện nay 
đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương 
lai. Dự án này có quy mô gần 2.000 căn hộ với 4 
tòa tháp đang chào bán với mức giá chỉ khoảng 
40 triệu đồng/m2 - mức thấp nhất so với giá 

bán bất động sản trung bình ở thị trường sơ cấp 
hiện nay là trên 61 triệu đồng/m2.

Hay, Nam Long Group cũng đang ra mắt 
39 căn biệt thự khu phức hợp ven sông The 
Mizuki thuộc Khu đô thị Mizuki Park 26 ha (Bình 
Chánh, TP.HCM), sau khi chào bán 2 tháp MP9 
và MP10. Chào thị trường thời điểm cuối năm, 
dự án quy mô này đang nhận được nhiều sự 
quan tâm của thị trường BĐS. Đây cũng là sản 
phẩm đánh dấu ở phân khúc hạng sang tại của 
doanh nghiệp này sau một thời gian dài gắn bó 
với những dòng nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM 
và các tỉnh lân cận. Dù chưa tiết lộ rõ mức giá 
chào bán nhưng đủ thấy, dòng sản phẩm này 
đang đánh vào túi tiền của giới thượng lưu sống 
sang chảnh với cuộc sống biệt lập ven sông.

NHỮNG THÔNG TIN VỀ QUY 
HOẠCH, QUYẾT TÂM ĐỂ “PHÍA 
ĐÔNG CÓ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 
PHÍA TÂY NAM CÓ THÀNH PHỐ 
BÌNH CHÁNH” MÀ BÍ THƯ HUYỆN 
UỶ BÌNH CHÁNH NHẤN MẠNH 
TRONG CUỘC HỌP MỚI ĐÂY LẬP 
TỨC TẠO NÊN NHỮNG HIỆU ỨNG 
TÍCH CỰC CHO THỊ TRƯỜNG BĐS 
KHU VỰC NÀY. 

TỪ QUYẾT TÂM ĐƯA BÌNH CHÁNH LÊN THÀNH PHỐ 
TRONG NĂM 2025 ĐẾN NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” 
CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS CUỐI NĂM

Hạ Vy

Theo Colliers Việt Nam, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Bình Chánh hiện đang rất cao, 
gấp khoảng 2 lần giai đoạn giãn cách xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bất động sản20
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Theo khảo sát, giá đất tại các huyện Nhà 
Bè, Hóc Môn, Bình Chánh… đang rục rịch 
trở lại thời gian gần đây. Trong đó, giá cả có 
nhiều biến động và đang thu hút nhiều NĐT 
tìm hiểu, mua bán. Bên cạnh các thông tin 
về việc lên quận, có thể thấy do quỹ đất còn 
lớn nên các khu vực này thu hút rất đông 
NĐT tham gia.

Ghi nhận thị trường cho thấy, đất nền 
huyện Bình Chánh hiện đang sôi động. 
Những ngày này, chạy xe máy dọc Tỉnh lộ 
10, đường Vĩnh Lộc, qua địa bàn các xã Lê 
Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện 
Bình Chánh) cho thấy sự biến động về 
giá đất cũng như nhu cầu tăng nhịp trở 
lại. Điển hình nhất là hai xã Vĩnh Lộc A và 
Vĩnh Lộc B, giá đất nông nghiệp giá tăng 
vụt. Khoảng giữa năm 2020, giá mỗi công 
đất nông nghiệp tại khu vực này dao động 
khoảng 3,5-4 tỉ đồng/1000m2 nhưng hiện 
nay không còn khung giá đó mà dao động 
tăng khoảng từ 5-7 tỷ trên 1 công 1000m2.

Tương tự, giá đất gần Khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân (xã Lê Minh Xuân), hay đất 
nền ở xã Phạm Văn Hai, dọc theo Tỉnh lộ 10 
đã có giá từ 40-45 triệu đồng/m2; đất mặt 
tiền ở các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B có giá 
gần 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên cũng có 
những khu vực chỉ từ 10-15 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, BĐS Bình Chánh 
cuối năm rục rịch trở lại theo các thông tin 
quy hoạch, hạ tầng tích cực. Tuy vậy, nguồn 
cung dự án “mới tinh” khá khan hiếm, chỉ 
một vài dự án quy mô của CĐT lớn trên thị 
trường BĐS. Đa số các doanh nghiệp này đã 
có quỹ đất khá lâu tại khu vực này. Với kết 
nối hoàn thiện cùng nhiều dự án hạ tầng 
trọng điểm được đẩy mạnh đầu tư công 
đang tạo nên sức bật cho khu vực này.

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc 
Colliers Việt Nam, trong tình hình hiện nay 
thì cũng có thể nhìn nhận một cách tương 
đối rằng nếu khu Đông - Nam có nhiều dự 
án BĐS cao cấp phục vụ giới đầu tư và tầng 
lớp trung lưu thì Bình Chánh và khu Tây lại 
là nơi cung cấp các dự án “vừa tầm” hơn với 
sức mua của đông đảo người dân có nhu 
cầu ở thực.

 Vị chuyên gia này cho rằng, nhu cầu về 
nhà ở cao, hạ tầng giao thông được đầu tư 
bài bản, dân số cơ học đông là lý do BĐS 
Bình Chánh có biên độ tăng giá tốt. Theo 
khảo sát, giá bình quân căn hộ tại tại Bình 
Chánh hiện ở mức 35-45 triệu đồng/m2. 
Nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Bình Chánh hiện 
đang rất cao, gấp khoảng 2 lần giai đoạn 
giãn cách xã hội.  Nhiều nhà đầu tư đang 
giành sự quan tâm hơn vào Bình Chánh 
nhằm “đón đầu” thị trường khi mà biên độ 
tăng giá còn cao, hệ thống cơ sở hạ tầng 
đang phát triển mạnh. Mặt khác, người 
mua ở thực đổ về đây tìm kiếm chốn an cư 
ngày càng nhiều chính là lợi thế để BĐS khu 
vực này gia tăng giá trị.

Mặt khác, theo ông David Jacskon, khi 
lộ trình lên thành phố của Bình Chánh đã 
định được mốc thời gian rõ ràng thì nhiều 
khả năng giá BĐS nơi đây sẽ tăng trưởng 
mạnh. Trong đó, khu hành chính với sự 
hoàn thiện về quy hoạch, tiện ích công dự 
báo sẽ có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị 
BĐS.

Theo Chiến lược phát triển nhà ở 
quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2045 vừa được Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành ký quyết định 

phê duyệt, mục tiêu cụ thể đến 2025, diện tích 
nhà ở bình quân đầu người cả nước phấn đấu 
khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích 
nhà ở bình quân đầu người tại đô thị đạt 28m2 
sàn/người, nông thôn đạt 26m2 sàn/người.

Đến 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên 
cố trên toàn quốc đạt 85-90%, trong đó tại đô 
thị đạt 100% nhà kiên cố, nông thôn 75-80%, 
không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên toàn 
quốc, đặc biệt là khu vực đô thị.

  Cùng với đó, 90% nhà ở có hệ thống cấp 
điện, cấp nước, thoát thải đồng bộ và được đấu 
nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung.

Chiến lược đẩy mạnh phát triển nhà ở xã 
hội, đáp ứng nhu cầu của đối tượng chính sách 
khó khăn.

Đối với hộ nghèo ở nông thôn, vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo ở các địa 
phương nghèo có khó khăn về nhà ở, sẽ hỗ trợ 
theo hướng: Hỗ trợ từ ngân sách; tăng cho vay 
ưu đãi, đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ 
các nguồn xã hội hóa...

Đối với hộ có nhà ở trong vùng thường 
xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí 
hậu, sẽ hỗ trợ theo hướng cho vay ưu đãi để 
xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng 
căn nhà. Đối với một số khu vực nguy hiểm, sẽ 

hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại các 
khu vực an toàn, từ ngân sách Nhà nước.

Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp 
phát triển nhà ở, gồm: Hoàn thiện thể chế, 
chính sách về nhà ở; quy hoạch, phát triển quỹ 
đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự 
án; phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển 
nhà ở quốc gia; kế hoạch của địa phương; giải 
pháp phát triển thị trường bất động sản; thủ 
tục đầu tư...

Để phát triển nhà ở, chiến lược thông qua 
nhiều hình thức huy động nguồn vốn xã hội 
hoa, như vốn của doanh nghiệp, ngân hàng, 
quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái 
phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm 
tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn 
định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách 
Nhà nước.

Hoàn thiện chính sách kinh doanh bất động 
sản nói chung và chính sách liên quan đến giao 
dịch, kinh doanh nhà ở, dự án nhà ở nói riêng,  
như kinh doanh nhà ở có sẵn, kinh doanh nhà 
ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng 
để tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, chuyển 
nhượng dự án, một phần dự án nhà ở... Đồng 
thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy 
trình đầu tư, phát triển nhà ở từ bước lựa chọn 
chủ đầu tư, giao đất, đầu tư xây dựng dự án, 
cấp giấy chứng nhận sở hữu... 

M.Hằng

TÍNH THEO KHU VỰC, DIỆN TÍCH NHÀ Ở ĐẦU NGƯỜI TẠI ĐÔ THỊ ĐẠT 
28M2 SÀN/NGƯỜI, KHU VỰC NÔNG THÔN 26M2 SÀN/NGƯỜI.

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025, MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025, 
DIỆN TÍCH NHÀ Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DIỆN TÍCH NHÀ Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 
ĐẠT KHOẢNG 27M2/NGƯỜIĐẠT KHOẢNG 27M2/NGƯỜI

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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Mặc dù, đại dịch COVID- 19 đã làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức 
các hoạt động truyền thông trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác 

tổ chức các hội nghị tư vấn, tuyên truyền vận 
động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, chính 
sách về BHXH, BHYT thường xuyên có sự điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung đã làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả công tác tuyền thông phát triển người 
tham gia BHXH tự nguyện. 

Mặt khác, một số cấp ủy, chính quyền địa 
phương, đơn vị sử dụng lao động chưa thực sự 
quan tâm, chưa phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan 
BHXH để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
xem việc tổ chức tuyên truyền thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT là của cơ quan BHXH; ý thức 
chấp hành chính sách pháp luật BHXH, BHYT 
của một số người sử dụng lao động còn chưa 
cao; một bộ phận nhân dân chưa nhận thức 
đầy đủ về chính sách pháp luật BHXH, BHYT 
còn nhầm lẫn với loại hình bảo hiểm thương 
mại nên trong quá trình tuyên truyền, vận động 
tham gia còn hạn chế nhất định.

Có thể nói, trong năm 2021, BHXH tỉnh đã 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 
kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính 
quyền địa phương và các sở, ban, ngành tổ chức 
tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 
triển khai việc cài đặt, sử dụng VSSID-BHXH số; 
triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19,… các văn bản chỉ 

đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch…

Ngoài ra, tham mưu, phối hợp với Thành ủy, 
UBND thành phố ban hành các văn bản, triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của 
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Thanh 
Hóa.

Đặc biệt BHXH tỉnh đã làm tốt công tác tham 
mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT. Đến nay, 27/27 huyện, thị xã, 
thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 
chính sách BHXH, BHYT cấp huyện. Đồng thời 
tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham 
gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.

Kết quả thực hiện mục tiêu về nhân lực cho 
thấy, 100% cán bộ viên chức, người lao động 
làm công tác tuyên truyền tại BHXH của tỉnh 
và BHXH các huyện, thị xã, thành phố được 
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về 
kiến thức BHXH và nghiệp vụ thông tin, truyền 
thông. Theo đó, 100% các tổ chức dịch vụ do 
BHXH Việt Nam ủy quyền (các đại lý thu BHXH, 
BHYT…) trên địa bàn tỉnh được tham gia các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH và 
nghiệp vụ thông tin, truyền thông.

Điều đáng ghi nhận là 100% cán bộ, đảng 
viên được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan 
trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính 
sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW và 
các luật, NQ mới của Quốc hội, Chính phủ cụ 
thể hóa nội dung cải cách.

Cùng với những cố gắng trên công tác phối 
hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội được duy trì và phát huy có 
hiệu quả.  Tổng số đơn vị đã phối hợp tuyên 
truyền 62 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị thực 
hiện ký kết quy chế, chương trình phối hợp 
tuyên truyền theo từng giai đoạn. Toàn tỉnh tổ 
chức 1.366 hội nghị tuyên truyền, tổng số người 
tham dự là 40.760 người. Trong đó BHXH tỉnh 
tổ chức 26 hội nghị truyên truyền, tư vấn chính 
sách BHXH,BHYT, hướng dẫn cài đặt và sử dụng 
VSSID với 926 người tham dự…

Các sở, ngành, đơn vị trong công tác tuyên 
truyền luôn được xác định là giải pháp quan 
trọng hàng đầu, đã thu hút sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và nâng cao vai trò chỉ đạo 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong 
việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ngoài 
ra BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ 
quan truyền thông báo, đài trung ương và địa 
phương ký kết hợp đồng truyên truyền thường 
niên, nhằm cổ vũ, động viên nhân dân và người 
lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng 
tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Trên tinh thần thực hiện các giải pháp linh 
hoạt và đồng bộ, BHXH Thanh Hóa đã khẳng 
định vai trò quan trọng của chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN trong đời sống nhân dân và người 
lao động, đồng thời hạn chế tình trạng trốn, nợ 
đóng BHXH, BHYT, BHTN,… Từ đó, củng cố niềm 
tin của nhân dân, người lao động với chính sách 
BHXH, BHYT.

Với cách làm hay, hình thức tuyên truyền 
hiệu quả, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 
nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền 
linh hoạt và đa dạng. Nhiều mô hình hay, cách 
làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền tại các 
địa phương đã mang lại hiệu quả cao trong năm 
2021, được dư luận đồng tình và đánh giá cao.

Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa: 
CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ CAO 
TỪ CÔNG TÁC TRUYÊN TRUYỀN

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỀ 
CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN 
THÔNG NĂM 2021; KẾ HOẠCH 
VỀ TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN 
NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM 
XÃ HỘI (BHXH), BẢO HIỂM Y 
TẾ (BHYT), CÔNG TÁC TUYÊN 
TRUYỀN CỦA BHXH TỈNH 
THANH HÓA ĐƯỢC TRIỂN KHAI 
ĐỒNG BỘ VÀ HIỆU QUẢ, TẠO 
SỰ CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG 
VỀ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH 
QUYỀN, CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN 
THỂ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - 
XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC LÃNH 
ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT. 
ĐỒNG THỜI, NÂNG CAO NHẬN 
THỨC CỦA MỌI TẦNG LỚP NHÂN 
DÂN VỀ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, 
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI 
CỦA VIỆC THAM GIA BHXH, 
BHYT, BHTN.

Yến Hoàng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.
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Những gian hàng chất đầy hàng hóa 
ngoài chợ từ lâu vốn là địa điểm 
mua sắm phổ biến của người dân 
Việt Nam. Song, đại dịch COVID-19, 

cùng với những rào cản đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài, đã tạo ra cơ hội cho một trong 
những đơn vị vận hành siêu thị lớn nhất Nhật 
Bản - AEON, có thể tiếp cận người tiêu dùng Việt 
Nam dễ dàng hơn.

Nikkei Asia đưa tin, AEON lên kế hoạch mở 
khoảng 100 siêu thị MaxValu tại Việt Nam vào 
năm 2025, tăng so với chỉ 4 siêu thị ở Hà Nội 
hiện nay. Tập đoàn bán lẻ cũng không phải đối 
mặt với quá nhiều đối thủ cạnh tranh tương tự 
tại Hà Nội, trong khi đó hầu hết các đối thủ của 
họ có thể sẽ là chợ truyền thống.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang khiến số 
lượng người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa từ 
các chợ truyền thống ngày càng giảm đi đáng 
kể.  Một số người mua sắm, như chị Nguyễn 
Thị Lan, cho rằng mặc dù siêu thị đắt hơn một 
chút, nhưng lại hợp vệ sinh hơn. Chị Lan chia 
sẻ, chị mua sắm tại siêu thị “nhiều gấp đôi” so 
với trước đây.

AEON sẽ mở thêm các cửa hàng lớn hơn, 
với diện tích sàn từ 500m2  trở lên. Ông Soichi 
Okazaki, Giám đốc điều hành phụ trách kinh 
doanh Đông Nam Á của tập đoàn cho biết: “Việt 
Nam là thị trường quan trọng nhất trong chiến 
lược mở rộng ra nước ngoài của chúng tôi”.

Trong đó, siêu thị là một phần trong tầm 

nhìn phát triển của tập đoàn. AEON Mall đang 
lên kế hoạch tăng số lượng trung tâm thương 
mại tại Việt Nam lên 16 trung tâm vào năm 
2025, từ mức 6 trung tâm hiện tại.

Xét về quy mô, AEON sẽ cạnh tranh 
với Masan Group (Việt Nam) và Central Group 
(Thái Lan).

Giới chuyên gia nhận định, Đông Nam Á là 
khu vực có tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn. 
Thực phẩm chế biến tại khu vực này được kỳ 
vọng sẽ tăng trưởng khoảng 60% từ năm 2016 
đến năm 2026, đạt khoảng 112,7 tỷ USD, theo 
Euromonitor. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có 
tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 6 nước, 
đạt mức 90% trong giai đoạn này. Nghiên cứu 
cũng nhấn mạnh, thực phẩm sẽ là một trong 
những lĩnh vực đáng chú ý nhất thời điểm hiện 
tại.

Cùng với việc là thành viên của Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), Việt Nam được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nhiều 
rào cản cho đầu tư bán lẻ trực tuyến, trong đó 
bao gồm việc các nhà bán lẻ nước ngoài phải 
xin phê duyệt của địa phương nếu muốn mở 
các cửa hàng mới với diện tích từ trên 500 m2. 
Việc chấm dứt quy định này sẽ tạo ra một “làn 
gió” thuận lợi cho các nhà bán lẻ đa quốc gia 
như AEON. 

Nikkei Asia đánh giá, AEON - nhà bán lẻ có 
doanh thu vượt Seven & I tại Nhật Bản, đang có 
tham vọng mở rộng ra nước ngoài nhiều hơn. 

AEON đặt mục tiêu tăng tỷ trọng đầu tư ra 
nước ngoài trong tổng đầu tư lên 25% đến năm 
tài chính 2025, cao gần gấp đôi so với trước đó. 
Mức đầu tư này cũng sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận 
hoạt động hàng năm của AEON tại châu Á 
(không tính Nhật Bản), lên hơn 100 tỷ yên (875 
triệu USD). AEON cũng có kế hoạch mở thêm 
siêu thị tại  Indonesia, Campuchia và các quốc 
gia khác trong khu vực.

AEON không phải là tập đoàn Nhật Bản duy 
nhất đang tập trung vào tệp khách hàng là 
người tiêu dùng Đông Nam Á.

Sumitomo cũng đang có kế hoạch mở thêm 
chuỗi siêu thị phong cách Nhật Bản FujiMart tại 
Việt Nam, cùng sự hợp tác với tập đoàn BRG.

FujuMart hiện đang có 3 cửa hàng tại Hà 
Nội. “Với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, 
nhiều siêu thị đã thu hút được một lượng khách 
hàng lớn, bởi họ coi đây là địa điểm mua sắm an 
toàn”,  ông Keisuke Hitotsumatsu,  người đứng 
đầu liên doanh này cho hay.

Đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng Don Don 
Donki, Pan Pacific International Holdings, đặt 
mục tiêu tăng doanh số bán hàng ở các thị 
trường nước ngoài lên mốc 1 nghìn tỷ yên vào 
thời điểm tháng 6/2030, tăng gấp khoảng 6 lần 
so với mức của năm tài chính trước đó.

Don Don Donki bán nhiều mặt hàng thực 
phẩm phong cách Nhật Bản, chẳng hạn như 
cơm hộp, sushi tươi... Công ty có kế hoạch mở 
khoảng 10 cửa hàng tại Đông Nam Á trong năm 
tài chính này, nâng tổng số lượng lên 20  cửa 
hàng.

Nhà điều hành cửa hàng tiện lợi FamilyMart 
đã mở rộng sang 5 quốc gia Đông Nam Á, cũng 
như điều chỉnh dòng sản phẩm của mình cho 
phù hợp với nhu cầu và thị hiếu địa phương.

VIỆT NAM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ QUỐC GIA “QUAN TRỌNG NHẤT” 
TRONG CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG RA NƯỚC NGOÀI CỦA 
NHÀ BÁN LẺ NHẬT BẢN NÀY.

"ÔNG LỚN" BÁN LẺ AEON 
MUỐN MỞ 100 SIÊU THỊ VÀ 16 TTTM 

TẠI VIỆT NAM VÀO NĂM 2025
Hà Trần
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Rao bán, nhận tiền khi chưa hoàn 
thiện

Tên chính xác của dự án này là Khu dân cư 
Đức Hòa Đông do Công ty Cổ phần Bất động 
sản Đức Hòa Đông làm chủ đầu tư, theo Quyết 
định chủ trương đầu tư số 423/QĐ-UBND ngày 
29/01/2019 của UBND tỉnh Long An và Quyết 
định 588/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc 
cho phép Công ty Cổ phần Bất động sản Đức 
Hòa Đông thuê đất và giao đất (đợt 1). Trong 
khi đó, khi quảng cáo rao bán, dự án biến thành 
Dragon Pearl quy mô gần 49ha với gần 1.800 
sản phẩm đất nền.

Trên thực tế, tại thời điểm mở bán (giữa 
tháng 12/2021), dự án Dragon Pearl vẫn đang 
là một bãi đất trống, cây mọc um tùm, cơ sở hạ 
tầng, các hạng mục của dự án vẫn ngổn ngang, 
chưa được hoàn thiện. Thậm chí, nhiều vị trí tại 
dự án còn chưa được san lấp mặt bằng, ngoại 
trừ những tuyến đường được bơm cát, đổ đá để 
làm đường đi...

Thế nhưng, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động 
sản Phúc Thịnh Land (Phúc Thịnh Land) là đơn 
vị phân phối độc quyền đã quảng bá rầm rộ và 
rao bán, thu tiền của khách hàng qua “Giấy xác 
nhận tiền thành ý” hay “Phiếu đăng ký quyền ưu 
tiên mua sản phẩm dự án Khu dân cư Đức Hòa 
Đông” với mỗi nền là 50 triệu đồng. 

Trả lời với chúng tôi về giấy phép mở bán 
dự án Dragon Pearl, ông Vy Minh Trường, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất 
động sản Phúc Thịnh Land cho biết dự án chưa 
được phép mở bán. Công ty cũng không mở 
bán thu tiền mà chỉ giao dịch đặt chỗ cho khách 
hàng muốn có vị trí tốt!

Theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 
29/01/2019 của UBND tỉnh Long An về chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư 
Đức Hòa Đông là yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn 
chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây 
dựng nhà ở để bán. 

Không có cái gọi là “Giấy xác nhận 
tiền thành ý”

Doanh nghiệp không thực hiện việc lập hợp 
đồng chuyển nhượng, mua bán mà lập các loại 
hợp đồng khác (Giấy xác nhận tiền thành ý - PV) 
để thu tiền trước của khách hàng, có đúng luật 
hay không? Liên quan đến vấn đề này, Luật sư 
Trần Đình Dũng, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh 
cho biết, do điều kiện nghiêm ngặt của pháp 
luật buộc các chủ đầu tư phải hoàn tất mới có 
quyền xác lập hợp đồng kinh doanh nên hiện 
nay nhiều doanh nghiệp cố tình “lách luật” để 
huy động vốn. Đó là các loại giao dịch ký hợp 
đồng giữ chỗ, hợp đồng hợp tác, ký quỹ, đặt cọc, 

mua bán tương lai… hoặc các hình thức bằng 
văn bản giao dịch khác nhưng thực chất đối 
tượng giao dịch là mua bán đất nền trong dự 
án. Tất cả các loại hình thức giao dịch như thế 
khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, đều trái 
pháp luật.

Luật sư Trần Đình Dũng cho biết thêm, chỉ 
có loại Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, mua 
bán nhà ở - tài sản khác gắn liền với đất, mua 
bán căn hộ, khi đủ điều kiện đưa sản phẩm 
bất động sản vào giao dịch, là đúng quy định 
pháp luật. Còn lại các loại hợp đồng, văn bản 
giao dịch khác khi chưa đủ điều kiện như nói 
trên, đều là trái quy định pháp luật. Trong kinh 
doanh dự án bất động sản, không có loại văn 
bản nào xác lập để nhận tiền gọi là “Giấy xác 
nhận tiền thành ý” cả. 

Cũng theo luật sư, nếu các dự án chưa đủ 
điều kiện giao dịch mà cố tình xác lập giao dịch 
nhằm huy động vốn, thì cơ quan chức năng cần 
thanh tra dự án, xác minh làm rõ các sai phạm 
để xử lý nghiêm, đảm bảo một thị trường kinh 
doanh bất động sản minh bạch, lành mạnh, 
tránh rủi ro cho người mua.

Không bán nhưng… nhận tiền!
Theo Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản, 

điều kiện của  bất động sản  hình thành trong 
tương lai được đưa vào kinh doanh quy định: 
“Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết 
kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải 
có giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc 
hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương 
ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung 
cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành 
trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu 
đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. 
Trước khi bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành 
trong tương lai thì phải có văn bản thông báo cho 
cơ quan Nhà nước cấp tỉnh về việc nhà đủ điều 
kiện bán, cho thuê mua”.

Tuy nhiên, trên thực tế không ít doanh 
nghiệp bất chấp quy định này, huy động vốn 
trái phép. Cụ thể, những ngày cuối năm 2021, 
dự án Dự án Dragon Pearl tại xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa (Long An) do Công ty Cổ phần 

Dự án Khu dân cư Đức Hòa Đông (Long An):

“Chiêu mới” 
HUY ĐỘNG VỐN KHI 
CHƯA ĐƯỢC PHÉP MỞ BÁN!

DỰ ÁN DRAGON PEARL DO 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 
SẢN ĐỨC HÒA ĐÔNG LÀM CHỦ 
ĐẦU TƯ, CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC 
THỊNH LAND PHÂN PHỐI, 
ĐANG CHO QUẢNG CÁO RẦM 
RỘ VÀ KÝ NHẬN ĐẶT CỌC GIỮ 
CHỖ BẰNG “GIẤY XÁC NHẬN 
TIỀN THÀNH Ý”. ĐÂY CHÍNH 
LÀ “CHIÊU MỚI” ĐỂ HUY ĐỘNG 
VỐN KHI DỰ ÁN CHƯA ĐƯỢC 
PHÉP MỞ BÁN…

Văn Dương - Hồng Ân

Bảng thông tin dự án Khu dân cư Đức Hòa Đông.
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bất động sản Đức Hòa Đông làm chủ đầu tư, 
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phúc 
Thịnh Land phân phối, được quảng cáo rầm rộ 
và ký nhận đặt cọc giữ chỗ bằng hình thức “Giấy 
xác nhận tiền thành ý”. Đây rõ ràng là “chiêu mới” 
để huy động vốn khi dự án chưa được phép mở 
bán vì tại thời điểm này, chưa có bất kỳ hạng 
mục nào của dự án được triển khai. Mọi việc 
còn ngổn ngang, thậm chí gần như… bỏ hoang 
vì cây cỏ mọc lan tràn ngay trên đất dự án.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Vy Minh 
Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh Land khẳng 
định, dự án đang trong quá trình hoàn thiện 
giấy tờ pháp lý, chưa được phép mở bán. Do 
không được phép bán nên việc thu tiền chỉ là 
giao dịch đặt chỗ cho khách hàng muốn có vị trí 
tốt! Dù vậy, ông Trường cũng không đưa ra một 
khuyến cáo nào tới những khách hàng đang có 
ý định mua đất nền tại dự án về hình thức đặt 
chỗ này.

Dự án khu dân cư Đức Hòa Đông với tên gọi 
Dragon Pearl nói trên chỉ là một trong hàng loạt 
dự án có dấu hiệu huy động vốn trái phép trên 
địa bàn tỉnh Long An. Phóng viên Tạp chí Doanh 
nghiệp và Tiếp thị đã nhiều lần điện thoại cho 

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, nhưng ông 
Giám đốc không nghe máy và không phản hồi 
lại thông tin.

Theo các chuyên gia BĐS, trên thực tế, việc 
các chủ đầu tư dự án  BĐS  chưa hoàn thành 
thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng, thậm chí là chưa 
được triển khai nhưng đã quảng cáo rầm rộ và 
rao bán trên thị trường đang diễn ra rất phổ 
biến. Nguyên nhân có thể do thiếu năng lực 
tài chính nên chủ đầu tư buộc phải “lách luật” 
mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện nhằm huy 
động vốn. “Chiêu” mà các chủ đầu tư thực hiện 
để huy động vốn trái phép là đưa ra những lời 
quảng cáo “có cánh”, hứa hẹn những khoản lợi 
nhuận khổng lồ khi tham gia mua nhà, đất nền 
góp vốn rồi quảng cáo rầm rộ, công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều 
khách hàng thiếu hiểu biết đã đầu tư số tiền lớn 
tham gia dự án để rồi nhận lấy rủi ro về mình. 

Theo luật gia Đỗ Minh Chánh (Trung tâm Tư 
vấn pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh - Hội Phổ biến 
và Tham vấn pháp luật Việt Nam), về chế tài xử 
phạt hành vi huy động vốn trái phép tại các dự 
án bất động sản, theo Điểm a, Khoản 3, Điều 57 
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 

dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh 
vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 
thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà 
ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, với hành vi 
vi phạm trên, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 250 
triệu đồng đến 300 triệu đồng. Theo đó, cần 
phải có những chế tài nghiêm minh hơn nữa 
dành cho chủ đầu tư vi phạm. Bởi, mức phạt 
hiện tại là quá thấp so với số tiền mà chủ đầu tư 
huy động được từ việc rao bán dự án. 

Có thể thấy, tình trạng “bán lúa non”, huy 
động vốn trái phép bằng mọi hình thức tại các 
dự án kinh doanh bất động sản đã không còn 
là chuyện mới. Tuy nhiên, do sự thiếu giám sát, 
thậm chí làm ngơ của cơ quan chức năng đã 
đẩy tình trạng này đến mức báo động. Hậu quả 
cuối cùng là khách mua vì tin lời bên bán và sự 
“bảo chứng” của các loại giấy tờ pháp lý chung 
mà quên đi những điều kiện khắt khe của pháp 
luật về mở bán, vô hình trung trở thành nạn 
nhân khi dự án gặp trục trặc hoặc chủ dự án 
“lật kèo”. Chính vì vậy, khách hàng cần rất tỉnh 
táo khi tham gia đầu tư mua nhà, đất tại các 
dự án bất động sản để tránh rơi vào tình trạng 
“tiền mất, tật mang”.

Dự án Khu dân cư Đức Hòa Đông đang được quảng cáo và rao bán rầm rộ, 
trên thực tế đang là một bãi đất trống, cây mọc um tùm, cơ sở hạ tầng, các 
hạng mục của dự án Dragon Pearl vẫn ngổn ngang chưa được hoàn thiện.

Mô phỏng chi tiết dự án và “Phiếu đăng ký quyền ưu tiên mua sản phẩm dự án Khu dân cư Đức Hòa Đông” với mỗi nền là 50 triệu đồng được ông Vy Minh 
Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Phúc Thịnh Land giới thiệu và cung cấp cho phóng viên về tham khảo.

Nhiều vị trí tại dự án còn chưa được san lấp mặt bằng, hiện chỉ là những tuyến 
lộ bơm cát, đổ đá để làm đường đi…
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Theo đơn, bà Lan cho biết: Nguyên 
nguồn gốc nhà đất nói trên do con 
gái bà nhận chuyển nhượng hợp 
pháp từ ông Nguyễn Xuân Hợp. Đến 

ngày 11/6/1994, chị Lê Thị Hoài Thương được 
cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 
I00675/QĐ190/PQ với tổng diện tích là 5.120 
m2, bao gồm 2.900m2 thuộc thửa đất 124, tờ 
bản đồ số 02, và 2.200m2 thuộc thửa đất 134, 
tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại ấp Cây Thông Trong 
xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 
Phần đất này do ông Lê Hoàng Sơn tự khai 
phá canh tác, sau đó đến năm 1993, ông Sơn 
chuyển nhượng toàn bộ diện tích thửa đất nói 
trên cho vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hợp và bà 
Nguyễn Thị Rèng, có ranh giới rõ ràng. Cụ thể, 
hướng Đông giáp đất bà Hai Miên, hướng Nam 
giáp lộ lớn Cây Thông Trong, hướng Tây và Bắc 
giáp suối. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia 
đình con gái bà có trồng trọt trên đất và khai 
phá thêm để sử dụng nên tổng diện tích lúc này 
là 7.969m2. 

Ngày 26/11/1997, do hoàn cảnh gia đình gặp 
khó khăn, con gái bà Lan phải đi xa một thời 
gian nên ở nhà, chồng bà là ông Lê Bá Hướng 
đã tự ý viết giấy tay chuyển nhượng cho bà Hồ 
Thị Duyên một phần diện tích đất là 2.900m2 
thuộc thửa đất 124, tờ bản đồ số 02 với giá 
5.900.000 đồng và giao Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho bà Duyên để làm thủ tục tách 
thửa, tách sổ riêng. Bà Duyên sau đó không thể 
làm thủ tục tách thửa vì không có chữ ký của 
người đứng tên trên Giấy chứng nhận là con gái 
bà. Từ đó, bà Duyên cố tình chiếm dụng luôn 
toàn bộ diện tích đất (bao gồm 2.900m2 đã 
nhận chuyển nhượng và phần diện tích còn lại 
của gia đình chị Thương là 5.799,9m2 và thửa 
134 có diện tích 2.200m2, nằm ngoài diện tích 
2.900m2 thuộc thửa đất 124, tờ bản đồ số 02. 

Vụ việc kéo dài trong nhiều năm, trải qua 
nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc 
thẩm vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong đơn, bà 
Lan trình bày có một số điểm mâu thuẫn trong 
vụ việc như sau:

1. Căn cứ Công văn 250/CV-UBND của 
UBND xã Cửa Dương (BL290) đã xác định bà 
Duyên không có khai phá thêm diện tích đất, 
giấy nộp thuế thể hiện ông Hợp nộp thuế hai 
thửa đất. Điều này chứng tỏ thửa đất trước đó 
đã được ông Hợp đóng thuế nên hoàn toàn 
không có cơ sở để bà Duyên tự khai thác.

2. Căn cứ Bản án Dân sự sơ thẩm số 
13/2009/DSST ngày 09/04/2009 tại trang 4  của 
Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc đã nhận 
định: “Bà Duyên, ông Khá không xuất trình 
được chứng cứ nào có ghi rõ tứ cận mảnh đất 

do ông Hướng chuyển nhượng và cũng không 
xuất trình được chứng cứ nào chứng minh diện 
tích đất ngoài 2.900m2 là do vợ chồng ông tự 
khai phá".

3. Căn cứ Bản án Dân sự phúc thẩm 
đã có hiệu lực pháp luật số 143/2009/DSPT 
ngày 10/06/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Kiên Giang đã tuyên xử: Công nhận Hợp đồng 
chuyển nhượng Quyền sử dụng đất ngày 
26/11/1998, diện tích 2.900m2, thửa 124, theo 
sơ đồ đo vẽ ngày 23/01/2008, của Phòng TNMT 
huyện Phú Quốc xác lập. Sơ đồ đo vẽ đã thể 
hiện rõ thửa đất 124 có vị trí: Mặt lộ Cây Thông 
Trong 53.16m và nằm phía bên trái phần đất 
5.799,9m2 đang tranh chấp. Điều này hoàn 
toàn mâu thuẫn với lời khai của bà Duyên khi 
bà xác định ngoài phần diện tích 2.900m2, gia 
đình bà tự khai khẩn thêm phần lấn xuống suối 
(nằm ngược hướng với phần đất tranh chấp).

4. Tại mục 3, trang 5 của Bản án Dân sự 
sơ thẩm số 32/2020/DS-ST, ngày 23/09/2020, 
Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc đã ghi nhận 
lời khai của ông Hợp: “Hai thửa đất nằm trên 
một vùng đất liền kề, giáp ranh nhau, có tứ cận: 
Nam giáp lộ, Đông giáp đất bà Hai Miên, Tây 
và Bắc giáp suối. Tháng 6/1994 vợ chồng tôi 
chuyển nhượng cho Lê Thị Hoài Thương toàn 
bộ diện tích đất trên...” và tại giấy làm chứng 
ký ngày 15/4/2021, ông Nguyễn Xuân Hợp cũng 
xác định đã bàn giao toàn bộ đất và cây trồng 
cho con gái bà Lan, ông cho rằng thửa đất đã 
bao gồm hai thửa 124 và 134. Như vậy, ông Hợp 
đã khẳng định rõ thửa đất còn lại của gia đình 
bà Lan nằm liền kề và giáp ranh với thửa đất 
mà chồng bà đã chuyển nhượng cho bà Duyên, 
có tứ cận là Nam giáp lộ thì rõ ràng phần đất 
không thể nằm bên phía đất của ông Thụy được 
mà chính là phần đất đang tranh chấp.

5. Tại trang 5 Bản án dân sự sơ thẩm số 
13/2009/DSST, ngày 09/04/2009 của Tòa án 
nhân dân huyện Phú Quốc đã ghi nhận lời khai 
của ông Lê Hoàng Sơn (chủ đất đầu tiên): “Phần 
đất mà ông Nguyễn Xuân Hợp được UBND 
huyện Phú Quốc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất năm 1994, đất này có nguồn gốc 
do ông Sơn tự khai hoang để trồng tiêu từ năm 
1990, sau đó ông Sơn sang nhượng thành quả 
trên đất cho ông Hợp... Phần đất của ông Sơn 
liền nhau, có tứ cận: Nam giáp lộ, Đông giáp đất 
bà Hai Miên (lúc đó), Tây giáp đất Nguyễn Văn 
Thụy, Bắc giáp suối (nằm bên trái đường, tính 
từ ngoài vào). Như vậy, lời khai của ông Sơn 
hoàn toàn phù hợp với lời khai của ông Hợp và 
lời trình bày của gia đình bà Lan.

6. Việc UBND TP. Phú Quốc trả lời tại Công 
văn số 384/UBND-NCPC ngày 17/05/2021, cho 

rằng: “Tại sơ đồ 14, tờ bản đồ số 02, thửa đất 
134, diện tích 2.200m2, ấp Cây Thông Trong xã 
Cửa Dương, TP. Phú Quốc đứng tên Nguyễn 
Xuân Hợp thể hiện có hai cạnh tiếp giáp thửa 
135, đứng tên Nguyễn Văn Thụy, hai cạnh còn 
lại giáp đường và đất Nhà nước quản lý. Tuy 
nhiên, vị trí đất nêu trên do ông Nguyễn Văn 
Thụy và bà Trần Thị Mực sử dụng từ năm 1980 
đến nay” là hết sức vô lý. Vậy thì thửa đất số 
134, tờ bản đồ số 02, diện tích 2.220m2 của con 
gái bà Lan đang nằm ở đâu? Trách nhiệm của 
cơ quan cấp giấy sai vị trí “đất một đường, cấp 
một nẻo” gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Lan như thế 
nào?.

7. Tại trang 9, Bản án dân sự phúc thẩm 
số 120/2021/DS-PT, ngày 16 tháng 7 năm 2021 
của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang có nhận 
xét: “Do đó cũng cần đặt ra vấn đề với thửa đất 
số 134 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất của ông Hợp là thửa đất không có thật 
trên thực tế sử dụng; nhưng khi chị Thương 
nhận chuyển nhượng của ông Hợp thì giữa chị 
Thương, ông Hợp có sự nhầm lẫn trong việc 
giao dịch chuyển nhượng diện tích đất theo 
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và diện 
tích thực tế”. Đây là nhận định hết sức vô lý, từ 
lời khai của người chủ khai phá đất là ông Lê 
Hoàng Sơn cho đến người được cấp Giấy chứng 
nhận là ông Nguyễn Xuân Hợp cùng với tất cả 
người dân sinh sống quanh đây đều xác nhận 
rõ phần đất diện tích do ông Sơn khai phá là 
hơn 5.000m2, trên đó còn trồng vô số hoa màu, 
cây ăn trái và hơn 500 cây bụi tiêu… 

Vụ việc đã và đang bị tòa án các cấp bỏ qua 
nhiều tình tiết quan trọng, xác thực của các 
nhân chứng dẫn đến kết luận trong hàng loạt 
bản án không thống nhất, có dấu hiệu sai lệch 
sự thật và gây thiệt hại nghiêm trọng cho quyền 
và lợi ích hợp pháp gia đình bà Lan. Bà Lan cho 
biết, hiện tại con gái bà đang có dấu hiệu bệnh 
lý về tâm thần phân liệt. Tạp chí Doanh nghiệp 
và Tiếp thị kính chuyển toàn bộ nội dung đơn 
thư của bà Lan đến cơ quan chức năng để xem 
xét, giải quyết thấu tình đạt lý.

PV

Đơn kêu cứu của bà Phan Thị Lan 
gửi tới Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị.

LỜI KÊU CỨU CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
VỪA QUA, PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ 

NHÂN ĐƯỢC ĐƠN CỦA BÀ PHAN THỊ LAN, SINH NĂM 1950 LÀ MẸ 
CỦA LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG, SINH NĂM 1975, NGỤ TẠI ẤP CÂY 
THÔNG TRONG, XÃ CỬA DƯƠNG, TP. PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. 
CHỊ THƯƠNG LÀ NGUYÊN ĐƠN TRONG VỤ KIỆN “TRANH CHẤP 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT” TẠI THỬA ĐẤT CÓ GCNQSDĐ SỐ I00675 
QSD/QĐ190/PQ (GỒM THỬA 124 DIỆN TÍCH 2.900M2 VÀ THỬA 134 
LÀ 2.200M2) TẠI TỜ BẢN ĐỒ SỐ 02, DO UBND HUYỆN PHÚ QUỐC 
(NAY LÀ TP. PHÚ QUỐC) CẤP NĂM 1994.
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Xã hội

Từ ngày 09/9 - 17/9/2021, Hội Doanh 
nghiệp thành phố Long Khánh đã tổ 
chức trao 1.500 phần quà đến người 
dân tại 15 phường, xã có hoàn cảnh 

khó khăn, lao động thất nghiệp, mỗi phần quà 
gồm: gạo, mì tôm, cháo ăn liền, sữa tươi, nước 
mắm, nước tương và 200.000 đồng tiền mặt. 
Tổng trị giá các phần quà trên 800.000.000 
đồng.

Không những thế, ngay từ những ngày đầu 
của đợt dịch COVID-19 thứ 4, Hội Doanh nghiệp 
thành phố Long Khánh đã hỗ trợ Trung tâm Y tế 
thành phố Long Khánh 3.000 bộ kít xét nghiệm 
nhanh COVID-19 với tổng kinh phí gần 500 triệu 
đồng. Những việc làm thiết thực và kịp thời của 
Hội Doanh nghiệp thành phố trong thời gian 
qua đã góp phần cùng với chính quyền địa 
phương hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch bệnh.

Có thể nói, tinh thần dân tộc với tấm lòng “lá 
lành đùm lá rách” đã được thể hiện rõ nét khi 
dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhiều gia đình lâm 
vào hoàn cảnh khó khăn. Có những tấm lòng 
nhân ái, những “trái tim hồng” luôn sẵn sàng 
giúp đỡ cộng đồng. Và ngay tại TP. Long Khánh, 
Đồng Nai, một đôi vợ chồng trẻ đã trở thành 
tấm gương sáng trong hoạt động vì cộng đồng.

Nhằm hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong 
công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 

3/8/2021 đến ngày 5/9/2021, ông Bùi Chí Cường 
cùng vợ là bà Phạm Thị Thùy Dung (chủ cơ sở 
Thịt heo sạch Thùy Dung, có địa chỉ tại hẻm 100 
Lê Hữu Trác, P. Phú Bình, TP. Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai) đã hỗ trợ 5 kg/ngày thịt heo cho 10 
xã, phường trên địa bàn thành phố để phục vụ 
bữa ăn hàng ngày cho lực lượng tuyến đầu, với 
tổng cộng 2 tấn thịt heo trị giá 200 triệu đồng. 
Riêng tại phường Phú Bình, vợ chồng ông Cường 
đã hỗ trợ 168 kg thịt heo để phục vụ các suất ăn 
cho các chốt kiểm soát trên địa bàn phường với 
số tiền 16.800.000 đồng.

Ngoài ra, vợ chồng ông Cường còn hỗ trợ 4 
tấn gạo trị giá 60 triệu đồng, 3.000 quả trứng gà 
trị giá 7.500.000 đồng, hỗ trợ 20 thùng sữa trị 
giá 4.200.000 đồng cho chính quyền địa phương 
để góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó 
khăn. Không những thế, trong mùa Tết Trung 
thu vừa qua, thấu hiểu những khó khăn mất 
mát do dịch bệnh, vợ chồng ông Cường đã 
đứng ra giúp Đoàn Thanh niên phường tổ chức 
Vui hội trăng rằm Tết Trung thu cho các cháu 
thiếu nhi trên địa bàn phường.

Dịch bệnh khiến việc kinh doanh của gia đình 
gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tâm suy nghĩ 
cho cộng đồng, những hoàn cảnh đang gặp khó 
khăn, ông vẫn trực tiếp cùng UBND phường 
Phú Bình đến thăm hỏi và trao tiền mặt cho các 
hộ nhà trọ tại 2 khu phố, mỗi hộ 200.000 đồng, 

tổng số tiền 20.000.000 đồng.
Như vậy, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng 

phát, ông Cường và gia đình đã hỗ trợ các 
phường, xã trên địa bàn thành phố, trao tặng 
lương thực, thực phẩm, tiền mặt đến tay người 
dân có hoàn cảnh khó khăn một cách kịp thời, 
với tổng số tiền 308.500.000 đồng. Những cống 
hiến của ông Bùi Chí Cường đã được Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận, tuyên dương 
gương sáng “Người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 
2021”.

Trước đó, trong mùa lụt lịch sử năm 2020, 
đôi vợ chồng trẻ này cùng với người thân trong 
gia đình đã không quản ngại khó khăn, nguy 
hiểm đã thực hiện nhiều chuyến xe chở lương 
thực và hàng chục tấn gạo, hàng chục ngàn quả 
trứng, mỳ tôm, áo ấm, đem đến niềm vui cho 
người dân miền Trung. 

Với tinh thần tương thân tương ái đó vợ 
chồng ông Cường bà Dung luôn là tấm gương 
sáng về tình người cho thế hệ trẻ mai sau.

NHẰM CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI NGƯỜI DÂN TRONG THỜI 
GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH COVID-19, HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ LONG 
KHÁNH CÙNG NHIỀU CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐÃ PHỐI HỢP VỚI 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GỬI ĐẾN NGƯỜI DÂN NHIỀU 
PHẦN QUÀ Ý NGHĨA.

Châu Phụng - Trần Thủy

NHỮNG “trái tim hồng” 
TRONG MÙA DỊCH

Ngoài việc cung cấp thịt heo miễn phí để phục vụ bữa ăn cho các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, vợ chồng 
ông Cường còn tổ chức bán thịt bình ổn giá cho người dân địa phương.

Làm từ thiện là tâm nguyện cũng là niềm vui 
của vợ chồng anh Cường.

Trứng, gạo... những thực phẩm thiết yếu mà gia đình 
ông Cường chuẩn bị để chuyển đến người dân miền 

Trung trong mùa lũ lịch sử năm 2020.

TẠP CHÍ

27
Số 68 (108) Số 68 (108)  Thứ 5, 30/12/2021 Thứ 5, 30/12/2021



Quán triệt thực hiện chỉ đạo của 
Đảng ủy Công an tỉnh, Lãnh đạo 
Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban 
nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch  COVID-19 huyện, toàn 

lực lượng Công an huyện Xuân Lộc từ các đội 
nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn đã tổ chức trực 
chiến 100% quân số và là lực lượng tiên phong 
tham gia trên tuyến đầu, không ngại khó khăn, 
gian khổ, hiểm nguy, triển khai hiệu quả các 

mặt công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo 
đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và 
có những đóng góp rất quan trọng trong nhiệm 
vụ phòng, chống dịch tại địa phương.

Phát huy hơn nữa tinh thần chiến sĩ Công 
an nhân dân, Công an huyện Xuân Lộc đã thực 
hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động, 
tiếp nhận và trao tặng 2.025 phần quà trị giá 
948.750.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, trao 
tặng các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn 
trên 4 tấn gạo; trao tặng 10 máy tính bảng, 110 

Xã hội

Công an huyện Xuân Lộc:  
LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG 
TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19 

Thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc (cầm bó hoa).

Trung tá Bùi Xuân Thành, Đội trưởng an ninh, Công an huyện Xuân Lộc (bìa phải) cùng lực lượng Công an tại một chốt phòng chống COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cùng lực lượng phòng chống 
dịch COVID-19 tại Gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhân dân.

TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC (ĐỒNG NAI), TINH 
THẦN ĐOÀN KẾT CỦA DÂN TỘC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HUY TRIỆT 
ĐỂ, TRONG ĐÓ PHẢI KỂ ĐẾN CÁC LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU 
CHỐNG DỊCH NHƯ CÁC Y BÁC SĨ, LỰC LƯỢNG CÔNG AN, DÂN 
QUÂN…

Châu Phụng
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CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 
KINH DOANH MỚI CỦA VPBANKđiện thoại smartphone, với tổng giá trị 

230.900.000 đồng cho các cháu học 
sinh là con của cán bộ chiến sĩ Công an 
huyện, Công an các xã, thị trấn (Công an 
chính quy), Công xã bán chuyên trách, 
lực lượng dân phòng, lực lượng xã đội, 
lực lượng y tế phối hợp với lực lượng 
Công an tham gia phòng, chống dịch; 
tặng quà cho các cháu học sinh có cha, 
mẹ tham gia tuyến đầu phòng chống 
dịch  COVID-19, có cha hoặc mẹ mất 
do dịch  COVID-19... có hoàn cảnh khó 
khăn, thành tích học tập tốt để động 
viên, giúp các em có điều kiện được tiếp 
cận những bài học trực tuyến trong thời 
điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Công an huyện cũng đã 
tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện 
pháp phòng, chống dịch trong Công an 
huyện, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 
các hoạt động của toàn lực lượng và 
sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời 
thường xuyên quan tâm thực hiện kịp 
thời các chế độ, chính sách, động viên 
cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ Công an huyện đã hỗ trợ 500 suất ăn 
khuya tổng trị giá 10.000.000 đồng cho 
cán bộ chiến sỹ, các lực lượng trực chốt 
kiểm soát dịch, khu cách ly, bệnh viện 
dã chiến và 10 xe đạp, 15 học bổng và 
20 phầm quà cho học sinh nghèo dân 
tộc Châu Ro với tổng trị giá 33.500.000 
đồng.

Thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng 
Công an huyện Xuân Lộc cho hay: 
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng 
chống đại dịch, đảm bảo an toàn cho 
người dân, chúng tôi đã tham mưu 
Lãnh đạo Công an huyện ban hành 
các quyết định, phương án, kế hoạch, 
công văn chỉ đạo liên quan phòng, 
chống dịch bệnh  COVID-19 trên địa 
bàn huyện. Trực tiếp tham gia Tổ truy 
vết nhanh COVID-19 của huyện truy vết 
nhanh 422 trường hợp F1, 5910 trường 
hợp F2 liên quan đến các trường hợp 
dương tính trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, với tinh thần chiến sĩ lực 
lượng Công an, trong thực hiện công 
tác phòng chống dịch, Trung tá Bùi 
Xuân Thành, Đội trưởng an ninh, Công 
an huyện Xuân Lộc đã phát hiện, báo 
cáo kịp thời Lãnh đạo Công an huyện 
chỉ đạo bắt quả tang 1 đối tượng sử 
dụng giấy tờ nghi giả, mạo danh cán bộ 
Cục A03 - Bộ Công an đến khu cách ly 
đối với 5 người Trung Quốc nhập cảnh 
trái phép đang cách ly y tế để gặp người 
Trung Quốc. 

Trung tá đã trực tiếp gặp gỡ các 
chức sắc, chức việc tại các cơ sở tôn 
giáo, dân tộc để tuyên truyền, vận động 
chấp hành nghiêm việc phòng, chống 
dịch  COVID-19. Với những thành tích 
đạt được, Trung tá Thành đã được Bộ 
trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen 
“Có thành tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 góp phần 
bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an 
toàn xã hội”.



Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn 
biến phức tạp, Agribank chi nhánh 
tỉnh Thanh Hóa áp dụng các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh hiệu 

quả tại ngân hàng mà vẫn phải đảm bảo giao 
dịch thông suốt, an toàn: Tăng cường quầy 
giao dịch, lượng tiền mặt đáp ứng nhu cầu giao 
dịch của khách hàng trực tiếp, thực hiện đúng 
quy trình khi giao dịch. Chi nhánh luôn không 
ngừng cải tiến, triển khai các biện pháp đáp 
ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng tại ngân 
hàng. Hiện nay toàn chi nhánh đã lắp đặt được 
41 máy ATM, 230 máy POS hoạt động 24/7, đảm 
bảo tiền mặt phục vụ khách hàng khi rút tiền; 
thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự 
cố xảy ra trong thời gian sớm nhất, đảm bảo 

hệ thống camera giám sát hoạt động thường 
xuyên. Đồng thời bố trí giao dịch viên hướng 
dẫn khách hàng, giải quyết những khó khăn 
vướng mắc của khách hàng trong quá trình giao 
dịch tại ngân hàng và tại các máy ATM/CDM. 
Song song với công tác đảm bảo an toàn cho 
khách hàng tại ngân hàng, Agribank chi nhánh 
tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các chi nhánh loại 2 
và phòng giao dịch trực thuộc quán triệt đến 
từng cán bộ, nhân viên thực hiện đúng văn hóa 
Agribank, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
nâng cao chất lượng trong giao dịch. 

Bên cạnh đó, chi nhánh tích cực phát triển 
các dịch vụ tiện ích trên nền tảng thiết bị di 
động, Internet Banking: chuyển khoản; thanh 
toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước viễn 
thông, nộp thuế điện tử... đảm bảo giao dịch 
thông suốt, nhanh chóng, an toàn nhằm hạn 
chế giao dịch bằng tiền mặt trong mùa dịch. Đặc 
biệt, trong năm 2021, Agribank chi nhánh tỉnh 
Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình 
hấp dẫn: Chính sách miễn, giảm phí chuyển 
tiền trong nước tại tất cả các chi nhánh, phòng 
giao dịch và cả các kênh ngân hàng điện tử của 
Agribank đối với khách hàng cá nhân và tổ chức 
có tài khoản thanh toán tại Agribank; mở tài 
khoản trực tuyến ngay trên ứng dụng Agribank 
E-Mobile Banking trên điện thoại của khách 
hàng mà không cần phải đến quầy giao dịch, 
vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm thời gian đi 
lại, cũng như mang đến những trải nghiệm hiện 
đại cho khách hàng. Thêm vào đó là việc triển 
khai kết hợp cho vay thấu chi/hạn mức tín dụng 
để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ, khắc phục tình trạng tài khoản không có tiền 
khi đến kỳ thanh toán hóa đơn…

Ngoài việc đảm bảo cho khách hàng giao 
dịch nhanh chóng, thuận lợi, an toàn; Agribank 
chi nhánh tỉnh Thanh Hóa luôn cảnh báo khách 
hàng nêu cao tinh thần cảnh giác trước các hành 
vi lừa đảo tinh vi để bảo vệ tài sản cho chính 
mình. Khách hàng giữ bí mật thông tin bảo mật 
các dịch vụ ngân hàng: mã PIN thẻ, mật khẩu 
truy cập ứng dụng, mã OTP... dưới bất kỳ hình 
thức nào. Đồng thời khi phát hiện tài khoản, 
thẻ phát sinh gian lận hoặc có bất kỳ khó khăn 
vướng mắc nào khách hàng cần liên lạc ngay với 
các chi nhánh phòng giao dịch của Agribank chi 
nhánh tỉnh Thanh Hóa để được xử lý kịp thời.

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM LÀ 
THỜI ĐIỂM NHU CẦU KHÁCH 
HÀNG GIAO DỊCH QUA NGÂN HÀNG 
TĂNG MẠNH. VÌ VẬY, AGRIBANK 
CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA 
ĐÃ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP 
TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA TỔ 
CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH, ĐẢM BẢO GIAO DỊCH ĐƯỢC 
NHANH CHÓNG, AN TOÀN VÀ HIỆU 
QUẢ.
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