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T&T GROUP TẶNG 100.000 SUẤT QUÀ 
TỔNG GIÁ TRỊ 30 TỶ ĐỒNG CHO NGƯỜI DÂN 
TP.HCM GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19

Chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san 
sẻ yêu thương” được triển khai từ 
ngày 17/8/2021 - 15/9/2021, với tổng 
kinh phí lên tới 160 tỷ đồng, trong đó 

riêng Tập đoàn T&T Group ủng hộ 30 tỷ đồng 
(tương đương 100.000 suất quà), hướng đến 
đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, 
chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ của TP.HCM 
(lao động tự do, bán hàng rong, thu gom rác, 
bốc vác, vận chuyển bằng xe ba gác, bán vé số; 
người lao động làm thuê thời vụ tại cơ sở kinh 
doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch và 
một số lĩnh vực phải tạm ngừng hoạt động…). 

Theo đó, mỗi người dân được hỗ trợ sẽ nhận 
1 suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm các 
mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu 
như: 5 kg gạo, dầu ăn, đường trắng, bột canh, 
nước tương, bí đỏ, khoai tây, trứng gà... nhằm 
đảm bảo có được những bữa cơm đủ chất dinh 
dưỡng trong những ngày dịch bệnh. Toàn bộ 
hàng hóa cung cấp trong chương trình đều 
được cung cấp bởi các doanh nghiệp uy tín, 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự kiến sau 1 tháng triển khai, chương trình 
“Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” sẽ trao 
tặng, hỗ trợ cho hơn 533.000 người dân lao 
động tự do tại TP.HCM, giúp họ nhanh chóng 
ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do dịch 
bệnh COVID-19 gây ra.

Chia sẻ về việc ủng hộ 30 tỷ đồng đồng hành 
cùng chương trình, đại diện lãnh đạo Tập đoàn 
T&T Group cho biết, đây là chương trình trách 
nhiệm xã hội có ý nghĩa thiết thực, kịp thời do 
Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì tổ chức 
trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, 
kéo dài và diễn biến phức tạp, và TP.HCM vừa 
quyết định giãn cách xã hội thêm 1 tháng nữa 
để cố gắng từng bước đưa thành phố trở về 
trạng thái bình thường mới.

“Thông qua chương trình, Tập đoàn T&T 
Group mong muốn được đóng góp 1 phần sức 
mình nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, vất vả 
đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 
- nhóm người dễ bị tổn thương nhất do dịch bệnh 

COVID-19. Đồng thời hi vọng có thể lan tỏa những 
giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần “tương thân 
tương ái” và cổ vũ, động viên người dân TP.HCM 
bình tâm, bình tĩnh, bình an và quyết tâm chiến 
thắng đại dịch”, đại diện lãnh đạo T&T Group 
nhấn mạnh.  

Lấy triết lý “Phát triển doanh nghiệp gắn 
với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam trong 
mọi hoạt động, hướng đến mục tiêu vì một Việt 
Nam an toàn, khỏe mạnh và chiến thắng đại 
dịch, Tập đoàn T&T Group luôn đi đầu, hưởng 
ứng lời kêu gọi của Chính phủ, tích cực đồng 
hành, ủng hộ, đóng góp sức mình cho cuộc 
chiến phòng chống dịch COVID-19 của đất 
nước. Kể từ khi cuộc chiến COVID-19 bùng phát 
đến nay, T&T Group là một trong những doanh 
nghiệp tư nhân có nhiều hoạt động tài trợ nhất. 
T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh 
thái đã ủng hộ 600 tỷ đồng cho công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19.

Không chỉ hỗ trợ công tác phòng, chống 
dịch, doanh nghiệp của “Bầu Hiển” còn dành 
sự quan tâm đến người nghèo - những người 

dễ tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
bởi dịch bệnh. Năm 2020, chương trình “Vững 
tin Việt Nam” do Tập đoàn T&T Group tổ chức 
với tổng giá trị hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng đã đến 
với hàng chục nghìn hộ nghèo tại 28 tỉnh, thành 
phố trên cả nước, trực tiếp trao những phần 
quà hỗ trợ kịp thời, động viên cả về mặt vật 
chất và tinh thần giúp người nghèo vượt qua 
khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với 
tiềm lực vững mạnh cùng chiến lược đầu tư bài 
bản, Tập đoàn T&T Group đã biến thách thức 
thành cơ hội, thực hiện thành công “mục tiêu 
kép”: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh 
tế như chủ trương mà Chính phủ đặt ra. Ngay 
cả những thời điểm cao điểm của dịch bệnh 
COVID-19, T&T Group vẫn khởi công xây dựng 
một loạt các dự án BĐS, điện mặt trời, điện gió 
tại Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Thuận, 
Gia Lai, Vĩnh Long, Quảng Trị… và thực hiện 
thành công nhiều thương vụ thu mua nông sản 
lớn tại thị trường thế giới.  

CHIA SẺ VỚI NGƯỜI DÂN TP.HCM ĐANG GẶP KHÓ KHĂN, TẬP ĐOÀN 
T&T GROUP ĐÃ QUYẾT ĐỊNH DÀNH 30 TỶ ĐỒNG ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CHƯƠNG TRÌNH “TẤM LÒNG MÙA DỊCH, SAN SẺ YÊU THƯƠNG” DO BỘ 
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC, TRAO TẶNG 100.000 SUẤT 
QUÀ (MỖI SUẤT TRỊ GIÁ 300.000 ĐỒNG) CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI CÓ 
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.  

QH

Tập đoàn T&T Group ủng hộ 100.000 suất quà với tổng 
trị giá 30 tỷ đồng cho chương trình “Tấm lòng mùa dịch, 

San sẻ yêu thương” để hỗ trợ người dân TP.HCM gặp 
khó khăn do COVID-19.

Mỗi suất quà bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm 
thiết yếu đang được gấp rút trao đến tận tay người dân 

TP.HCM.

Tập đoàn T&T Group hi vọng sự hỗ trợ kịp thời này 
sẽ cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để người dân TP.HCM 

nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thông qua chương trình, T&T Group mong muốn lan 
toả những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng. 

Những suất quà thay cho lời nhắn gửi, động viên của 
Tập đoàn T&T Group đến những người dân đang nơi 

“tâm dịch”: TP.HCM cố lên và chiến thắng!



Còn nhớ trong những ngày này, cách 
đây vừa tròn 76 năm về trước, trên 
Lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình 
lịch sử, trước đông đảo nhân dân, 

thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và 
toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay, 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 

Hồ Chủ tịch khẳng định: “Một dân tộc đã 
gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm 
nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía đồng 
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó 
phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! 
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc 

lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

76 năm qua là cả một quá trình phấn đấu 
hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả 
xương máu của cả dân tộc, vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ 
quốc Việt Nam hôm nay. Đất nước ta nay đã 
lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở 
thành một quốc gia có vị thế trên trường quốc 
tế. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tuy 
ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều nội dung 
bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân 
tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu 
sắc. Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở 
thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt 
Nam.

Ngày nay được sống trong một đất nước 
tự do, bình đẳng, toàn Đảng, toàn dân ta đang 
nỗ lực quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới 
toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và 
khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Sức 
mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc hơn lúc 
nào hết, đang được bồi đắp ở mức cao nhất khi 
chúng ta đang phải chiến đấu với một loại virus 
được ví như kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục 
biến hóa khôn lường. 

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến những 
trận dịch bệnh lớn, nhưng có lẽ chưa bao giờ 
chúng ta phải đối mặt với đại dịch khủng khiếp 
như dịch COVID-19 hiện nay. Tại Việt Nam, 
COVID-19 đã "tấn công" vào khu kinh tế trọng 
tâm phía Bắc và hiện nay là vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Diễn biến dịch phức tạp, kéo 
dài đã tác động tới kinh tế - xã hội và đời sống 
của nhân dân. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là 
trên hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tha 
thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
“Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; 
đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết 
tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân 
tộc muôn người như một”. Phát huy sức mạnh 
đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam không hoang 
mang trong cao điểm đại dịch, chúng ta vẫn 
ngày đêm kề vai sát cánh, đồng lòng khắc 
phục mọi khó khăn chiến đấu không mệt mỏi 
với COVID-19, giành giật từng mạng sống cho 
nhân dân.

Trong những tháng ngày không thể quên 
này, toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ 

trang nhân dân đang ra sức, hưởng ứng phong 
trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính phát động. Với quan điểm đặt 
tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên 
hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: 
Lấy phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là 
một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến 
sĩ” trong phòng, chống dịch  để kêu gọi, vận 
động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu 
cầu nhân dân không ra khỏi nhà khi không cần 
thiết, thực hiện “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với 
người, nhà với nhà, xã phường với xã phường. 
Nhất định không để người dân nào thiếu ăn, 
thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ 
về y tế. Các địa phương cần phải có chính sách 
hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực 
phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân 
thủ các quy định phòng chống dịch. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua do 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát 
động, các lực lượng tuyến đầu như cán bộ y tế, 
công an, bộ đội, những cán bộ ở cơ sở, những 
tình nguyện viên, các đội COVID-19 cộng 
đồng… đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, 
hy sinh bản thân mình, xa gia đình, người thân; 
bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm 
lặng, sự sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, chăm 
lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân 
dân.  

Trong thử thách gian nguy, lòng yêu nước 
và tinh thần đoàn kết của toàn dân ta lại càng 
vững vàng, bền chặt hơn bao giờ hết. Thật cảm 
động với những “siêu thị 0 đồng”, những “suất 
cơm nghĩa tình”, với từng mớ rau, củ, quả của 
đồng bào khắp mọi miền đất nước dù còn gặp 
vô cùng khó khăn, thiếu thốn vẫn dành tặng 
nhân dân vùng dịch. Hàng trăm tổ chức từ 
thiện đang đi đến khắp các ngõ ngách, khu phố 
ở Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp hàng hóa 
thiết yếu cho dân. Những đoàn xe, đoàn tàu, 
chuyến bay từ các tỉnh ở miền Bắc, đem theo 
vật dụng y tế, vaccine kịp thời chi viện cho đồng 
bào.  

Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 
- 2/9/2021) diễn ra trong một bối cảnh thật đặc 
biệt khi cả triệu trái tim cùng một ý chí, đoàn 
kết cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, 
quyết tâm, đồng lòng chiến đấu với “kẻ thù 
giấu mặt - COVID 19”, chúng ta hun đúc một 
niềm tin nhất định đất nước Việt Nam sẽ chiến 
thắng trong cuộc chiến này, đem lại bình an, 
ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

PHÁT HUY TINH THẦN ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG,
TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH 

KỶ NIỆM 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)
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Sự kiện

MỖI KHI ĐẾN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9, TRONG TRÁI TIM 
MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHÚNG TA LẠI BỪNG LÊN CẢM XÚC THIÊNG 
LIÊNG, NIỀM TIN KIÊU HÃNH VÀ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC. CHO ĐẾN 
NAY, NHỮNG BÀI HỌC QUÝ GIÁ VỀ LÒNG YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN ĐẠI 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU KHAI SINH ĐẤT NƯỚC VẪN 
CÒN NGUYÊN GIÁ TRỊ VÀ ĐƯỢC PHÁT HUY CAO ĐỘ, NHẤT LÀ TRONG 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
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Sự kiện

“Trước diễn biến phức tạp hiện nay của 
đại dịch COVID-19, tôi kêu gọi tinh thần 
đoàn kết, trách nhiệm chung của AIPA 
trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, 

nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ để 
kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19. Tôi đề 
nghị tăng cường hợp tác nội khối và với các đối 
tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công 
bằng vaccine, thuốc và trang thiết bị phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19”.

Đó là một trong 5 nội dung lớn được Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ trong phát 
biểu tại Đại hội đồng Liên nghị viện các nước 
ASEAN lần thứ 42 (AIPA 42), chiều 23/8.

Với Chủ đề của Đại hội đồng AIPA 42 là tập 
trung thúc đẩy hợp tác nghị viện trong lĩnh vực 
số, để phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của 
AIPA và các Nghị viện thành viên đẩy mạnh 
công cuộc chuyển đổi số, để ASEAN tiếp tục 
là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định 
và phát triển thịnh vượng ở khu vực, Chủ tịch 
Vương Đình Huệ chia sẻ 5 vấn đề.

Đầu tiên, các Nghị viện thành viên AIPA cần 
tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, gỡ 
bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách 
chuyển đổi số, tăng cường tiếp cận bình đẳng 
các dịch vụ số của người dân và doanh nghiệp, 
đẩy mạnh phổ cập số đối với các đối tượng yếu 
thế, cung cấp dịch vụ số công bằng, bình đẳng, 
phù hợp với mức thu nhập của người dân, thúc 
đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Vấn đề thứ hai ông Vương Đình Huệ chia sẻ 
là cần tích cực thúc đẩy và ủng hộ Chính phủ 
các nước ASEAN triển khai các chương trình, kế 
hoạch và chiến lược về số trong ASEAN, cũng 
như tăng cường hợp tác với các đối tác, các tổ 
chức quốc tế để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ 
thuật số, bảo đảm hệ sinh thái kỹ thuật số bao 
trùm, rút ngắn khoảng cách số.

“Tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách 
số giữa các quốc gia, các vùng, miền nhằm 
đảm bảo phát triển đồng đều, bền vững trong 
ASEAN. Đề nghị AIPA tích cực hỗ trợ Chính phủ 
các nước ASEAN đẩy mạnh triển khai các nội 
dung liên quan thúc đẩy kết nối số, phổ cập số 
ở các khu vực kém phát triển, trong đó có các 
tiểu vùng của ASEAN”, Chủ tịch Vương Đình Huệ 
nhấn mạnh.

Với chia sẻ thứ ba, lãnh đạo Quốc hội Việt 
Nam cho rằng cần khuyến khích các nguồn lực 
xã hội để phát triển hệ sinh thái số thông qua 
hình thức hợp tác công-tư, tạo môi trường vườn 
ươm doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp 
số, doanh nghiệp khởi nghiệp số. Đặc biệt, cần 
tạo điều kiện lồng ghép triển khai Khung phục 
hồi tổng thể ASEAN vào các kế hoạch của từng 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đổi 
mới, sáng tạo và chuyển đổi số nhằm ổn định 
và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tiếp theo, với chia sẻ thứ tư, Chủ tịch Quốc 
hội cho rằng cần tăng cường các chính sách 
và khung pháp lý, ủng hộ các sáng kiến trong 
khuôn khổ các kênh hợp tác của ASEAN cũng 
như với các đối tác về đảm bảo an ninh mạng, 
an toàn thông tin, dữ liệu, tạo lập niềm tin trong 
không gian số. Hạ tầng số hiện đại cùng với 
niềm tin số sẽ tạo ra một không gian mới rộng 
mở cho sự phát triển nhanh và bền vững của 
các nước ASEAN.

“Trước diễn biến phức tạp hiện nay của đại 
dịch COVID-19, tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết, 
trách nhiệm chung của AIPA trong hợp tác, 
chia sẻ kinh nghiệm, nhất là việc ứng dụng 
khoa học, công nghệ để kiểm soát hiệu quả 
đại dịch COVID-19; tôi đề nghị tăng cường hợp 
tác nội khối và với các đối tác trong nghiên 
cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vaccine, 
thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19. Tôi cũng đề nghị Nghị viện các nước 
trao quyền nhiều hơn cho các Chính phủ để chủ 
động, linh hoạt ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, 
giảm thiểu các thiệt hại và mau chóng phục hồi 
kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19 (như Quốc 
hội Việt Nam, khóa XV đã thực hiện trong kỳ 
họp đầu tiên vào tháng 7 vừa qua), đã trao cho 
Chính phủ đặc quyền, đặc thù và đặc cách để 
ứng phó với đại dịch COVID - 19”, Chủ tịch Quốc 
hội chia sẻ vấn đề cuối cùng.

Ông Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, mọi 
nỗ lực phục hồi và phát triển của các quốc gia 

sẽ không thể thiếu điều kiện tiên quyết, đó là 
môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 
vực. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của 
Chính phủ các nước ASEAN thời gian qua, với 
sự đồng hành và ủng hộ tích cực của các Nghị 
viện thành viên AIPA trong việc duy trì và thúc 
đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác, xây dựng 
lòng tin, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, 
góp phần gìn giữ hoà bình, an ninh, hợp tác và 
ổn định bền vững ở khu vực, trong đó có Biển 
Đông, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước 
Luật biển 1982, không có hành động làm phức 
tạp thêm tình hình, thực hiện DOC và sớm đàm 
phán để ký kết COC.

Chủ tịch Vương Đình Huệ chia sẻ tại Đại hội, 
Quốc hội Việt Nam vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới, 
đang nỗ lực không ngừng tự đổi mới, tự hoàn 
thiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động nhằm góp phần đưa Việt Nam đạt mục 
tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam) là nước đang phát 
triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm 
thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu 
nhập cao.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ khẳng định: “Quốc hội Việt Nam cam kết 
tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động và có 
trách nhiệm của AIPA, vì sự phát triển của ngoại 
giao nghị viện và quyền lợi của mọi người dân 
trong ASEAN”.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ 
AIPA CHIA SẺ CÔNG BẰNG 
VACCINE COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Đại hội đồng AIPA 42 từ điểm cầu Hà Nội.

 THÔNG ĐIỆP NÀY ĐƯỢC CHỦ 
TỊCH QUỐC HỘI VIỆT NAM, ÔNG 
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TRUYỀN TẢI 
TỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN NGHỊ 
VIỆN CÁC NƯỚC ASEAN (AIPA) 
LẦN THỨ 42.
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Sự kiện

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU, “CÁC BỘ 
TRƯỞNG PHẢI VÀO CUỘC NGAY, 
KHÔNG CHẬP CHỜN” ĐỂ THỰC 
HIỆN NGAY CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG 
TÂM CÙNG VỚI TP.HCM VÀ MỘT 
SỐ TỈNH MIỀN NAM CHỐNG DỊCH 
COVID-19.

Phân loại toàn bộ 312 xã, phường 
tại TP.HCM theo mức nguy cơ “xanh, 
đỏ, vàng”

Tối 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ 
trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính 
phủ với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng 
Nai, Long An về phòng chống dịch COVID-19.

Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ, 
ngành và lãnh đạo TP.HCM thống nhất, công 
tác phòng chống dịch sẽ chuyển từ tập trung 
cao độ ở cấp TP sang “hai mũi” vừa tập trung, 
vừa phân tán xuống đến tận từng phường, xã 
của TP.

Chính phủ và thành phố bảo đảm mọi nhu 
cầu để mỗi xã phường là một pháo đài trong 
mọi khâu.

Dứt khoát thực hiện “ai ở đâu ở đó”, quản 
lý giãn cách, phong toả nghiêm ngặt; bảo đảm 
an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân, bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn, an dân; tăng cường xét 
nghiệm để nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách 
nguồn lây khỏi cộng đồng, điều trị F0 ngay tại xã 
phường, tuyến trên chủ yếu chữa trị cho những 
trường hợp nặng.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở phân tích tình 
hình thực tiễn và thống nhất của các bộ, ngành, 
địa phương, Thủ tướng yêu cầu, đánh giá tình 
hình, phân loại toàn bộ 312 xã phường tại 
TP.HCM theo mức nguy cơ “xanh, đỏ, vàng” để 
giữ vững, mở rộng các xã phường “vùng xanh”, 
cô lập, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng”.

Để thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất 
hơn Chỉ thị 16 tại TP.HCM, để 312 xã, phường 
tại TP thực sự là 312 pháo đài phòng chống 
dịch, Thủ tướng yêu cầu thực hiện bằng được 
các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thực hiện  cách ly triệt để giữa 
người với người, gia đình với gia đình, xã phường 
với xã phường.

Nếu thiếu lực lượng, bảo đảm công an, quân 
đội sẽ đáp ứng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
phối hợp với TP.HCM triển khai nhiệm vụ này.

Huy động các cấp tham gia động viên, giải 
thích, tuyên truyền, hỗ trợ người dân để thực 
hiện cách ly nghiêm ngặt.

Nghiên cứu, tính toán khả năng di 
dời một bộ phận người dân ra khỏi 
một số địa điểm để giãn cách

Thủ tướng yêu cầu,  không để người dân 
thiếu ăn, thiếu mặc. Dưới sự chỉ huy thống nhất 
của địa phương, với sự phối hợp của các lực 
lượng khác, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, 
thực phẩm cho người dân, đồng thời hết sức 
uyển chuyển, linh hoạt, tận dụng các biện pháp 

khác để cung ứng lương thực, thực phẩm với 
điều kiện tiên quyết là bảo đảm tuyệt đối an 
toàn.

Về bảo đảm về y tế, Thủ tướng yêu cầu tăng 
cường năng lực y tế cho cấp xã phường về oxy y 
tế, trang thiết bị, vật tư, y tá, bác sĩ, điều dưỡng… 
bổ sung ngay cho những xã, phường còn thiếu 
để điều trị cho người bệnh ngay tại xã, phường.

Chuẩn bị sẵn sàng các xe cấp cứu, trung tâm 
cấp cứu tại từng quận, huyện để đáp ứng khi 
cần. Ba tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19: tại 
xã phường, tại quận huyện và thành phố, trong 
đó tuyến trên chủ yếu lo cho những trường hợp 
nặng.

Tiếp tục thí điểm điều trị tại nhà các F0 không 
có triệu chứng và tiếp tục nghiên cứu nhiều biện 
pháp phù hợp khác như điều trị tại bất cứ nơi 
nào tốt nhất, có không gian thoáng mát, kết hợp 
Đông y và Tây y, tăng cường hướng dẫn điều trị 
qua các phương tiện thông tin đại chúng… làm 
giảm tối đa các trường hợp tử vong.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng 
cường lực lượng Công an để bảo đảm an ninh 
trật tự, an toàn, an dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi, 
giải thích để người dân hiểu rõ việc thực hiện 
các biện pháp phòng chống dịch là quyền lợi, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng giao Bộ LĐ 
-TB&XH chủ trì, tiếp tục bám sát tình hình và 
yêu cầu thực tế để không bỏ sót đối tượng cần 
cứu trợ; lực lượng Công an cơ sở tăng cường 
nắm tình hình để cùng các lực lượng cung cấp 
lương thực, thực phẩm cho người vô gia cư, 
lang thang…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tổ chức xét 
nghiệm “thần tốc” theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
với các hình thức phù hợp, kể cả đến tận nhà 
xét nghiệm, phát hiện F0 nhanh nhất, tuyệt đối 
không bỏ sót, phân loại điều trị ngay, bóc tách 
F0 ra khỏi cộng đồng. Bộ Y tế chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ này.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tính toán khả 
năng di dời một bộ phận người dân ra khỏi một 
số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người 
tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm 
đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc và 
sử dụng doanh trại quân đội, trường học, cơ sở 
lưu trú…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh tiếp tục thúc đẩy ngoại giao vaccine.  Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách, chỉ đạo 
chung về công tác phòng chống dịch và y tế. 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phụ trách, chỉ đạo 
chung về công tác cung ứng hàng hóa.

Các Bộ trưởng theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao, phải thực hiện nhiệm 
vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì 
nhân dân. Thủ tướng yêu cầu “các Bộ trưởng 
phải vào cuộc ngay, không chập chờn” để thực 
hiện các nhiệm vụ nói trên.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan 
Văn Giang  cho biết, quân đội sẵn sàng triển 
khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và 
yêu cầu của TP.HCM, các tỉnh, trong đó có lực 
lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, 
cung ứng hàng hóa tới người dân...

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ, 
ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa 
phương để tính toán phương án chi tiết cung 
ứng hàng hóa cho nhân dân TP và các tỉnh, cố 
gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu “muôn 
hình vạn trạng” trong thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn 
Sơn  khẳng định, Bộ sẵn sàng huy động lực 
lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham 
gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi 
viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho 
biết, trong những ngày tới có thể chi viện thêm 
3.000 nhân lực cho TP.HCM và các tỉnh phía 
Nam.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho 
hay, thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn từ 
15/8 đến 31/8 phải giảm tối đa trường hợp tử 
vong, không để xảy ra trường hợp F0 chuyển 
nặng không được tiếp nhận điều trị; kiểm soát 
được tình hình dịch bệnh tại một số quận, 
huyện.

Thành phố sẽ triển khai các biện pháp với dự 
kiến từ ngày 1/9 đến ngày 15/9 duy trì kiểm soát 
được lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Tư lệnh TP, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng thành phố sẽ thành lập khoảng 
200 đội công tác đặc biệt để kiểm soát việc thực 
hiện giãn cách, hỗ trợ lương thực, thực phẩm 
đến tận tay người dân...

TP đề nghị hỗ trợ thêm hàng nghìn cán bộ 
y tế, hàng trăm đội lấy mẫu, xét nghiệm; một 
số xe xét nghiệm lưu động... Với tốc độ tiêm 
vaccine hiện nay, đến cuối tháng 8, TP có thể 
đạt tỷ lệ 70% dân số được tiêm.

Thủ tướng: Quân đội chủ trì 
lo lương thực cho người dân TP.HCM

Quang cảnh buổi họp.

Hoàng Đan
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Vào sáng ngày 23/8, Phó 
Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam, Trưởng 
ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 đã có 
buổi làm việc với lãnh đạo Quận 
ủy, UBND Quận 4, TP.HCM về việc 
kiểm tra việc thực hiện tăng cường 
giãn cách xã hội và thực hiện 
nghiêm ngặt các biện pháp phòng 
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, báo cáo với đoàn công 
tác, Chủ tịch UBND Quận 4 Lê Văn 
Chiến cho biết, luỹ tính đến nay, 
địa bàn hiện có 6.390 trường hợp 
F0, trong đó, số ca nhiễm mới phát 
hiện trong khu phong tỏa, khu cách 
ly là 3.039 người và có 104 điểm, 
khu vực còn phong toả.

Quận 4 cũng đã thành lập 5 
cơ sở cách ly điều trị F0 với trên 
1.000 giường; có 1.153 trường hợp 
F0 khỏi bệnh đã xuất viện về nhà 
tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ. 
Đồng thời tổ chức lấy mẫu tầm soát 
COVID-19 trong cộng đồng 110.069 
trường hợp và triển khai tiêm 
vaccine được 116.760 người dân. 
Công tác chăm lo cho người nghèo, 
người yếu thế được quận triển khai 
chu đáo với hàng trăm nghìn phần 
quà gồm nhu yếu phẩm, hỗ trợ 1 
phần kinh phí giúp người dân yên 
tâm ở nhà chống dịch…

Chủ tịch UBND Quận 4 Lê Văn 
Chiến cho biết khó khăn lớn nhất 
của địa phương là có những khu 
vực, hẻm nhỏ, nhà cửa san sát 
nên khó kiểm soát việc tuân thủ 
nghiêm quy định giãn cách. Bên 
cạnh đó, nhiều phường của Quận 4 
có đường ngang, ngõ tắt rất nhiều 
nên gặp không ít khó khăn trong 
cung ứng lương thực, thực phẩm, 
nhu yếu phẩm cho người dân cũng 
như hỗ trợ y tế cần thiết.

Về vấn đề này, các thành viên 
Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ 
đề nghị Quận 4 phải rà soát kỹ, nếu 
cần thiết thì đề xuất lực lượng chi 
viện để bảo đảm tuần tra, giữ gìn 
an ninh trật tự, thực hiện nghiêm 
giãn cách trên địa bàn; hỗ trợ đầy 
đủ lương thực, thực phẩm, trợ giúp 

y tế kịp thời cho người dân.
Thượng tướng Võ Minh Lương, 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ 
trưởng Tổ Công tác đặc biệt của 
Chính phủ đề nghị Quận 4 phải 
đảm bảo công tác tuần tra, kiểm 
soát chặt từng con đường góc phố, 
đến chăm lo chu đáo cho từng hộ 
dân; phân phối hàng hoá, nhu yếu 
phẩm làm sao để tránh không lây 
nhiễm, đặc biệt tới điểm cuối là các 
hộ dân. Đồng thời phải đẩy nhanh 
hơn nữa công tác xét nghiệm diện 
rộng, quét sạch F0 còn lang thang 
trong cộng đồng, tiếp đó là có 
giải pháp điều trị tích cực cho các 
trường hợp F0 đang điều trị, theo 
dõi tại nhà.

Thượng tướng Võ Minh Lương 
nhấn mạnh: “Toàn bộ lực lượng 
quân đội đã chuẩn bị và luôn sẵn 
sàng công tác; chính quyền địa 
phương phải phối hợp nhuần 
nhuyễn với bộ đội chăm lo chu đáo 
cho dân, quyết tâm không để ai bị 
thiếu ăn, thiếu thuốc điều trị”.

Sáng nay trước khi vào làm việc 
với Quận 4, Trung tướng Nguyễn 
Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an 

đã đi khảo sát một số tuyến đường 
chính trên địa bàn và nhận thấy 
vẫn còn số ít người lang thang tá 
túc nơi gầm cầu, góc phố, đây là các 
đối tượng có nguy cơ dễ lây nhiễm 
bệnh ra cộng đồng. “Đề nghị Quận 
4 phải làm ngay được việc này, đưa 
bà con đến nơi ở chu đáo, lo từng 
miếng ăn giấc ngủ cho họ”, Trung 
tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Tôi đề 
nghị kiểm tra lại toàn bộ lực lượng 
lang thang, dứt khoát phải đưa vào 
nơi ổn định tạm thời trong chiến 
dịch này. Dứt khoát trong hôm nay, 
đối tượng lang thang, cơ nhỡ phải 
được quản lý toàn bộ”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho biết, công tác phòng, chống 
dịch rất phức tạp nhưng có những 
nguyên lý rất căn bản như để ngăn 
dịch lây lan thì điều kiện tiên quyết 
là phải giãn cách thật nghiêm ngặt. 
Đến giờ phút này, các lực lượng 
chống dịch trên địa bàn Quận 4 
cũng như toàn thành phố đã làm 
nghiêm nhưng phải duy trì trong 
suốt cả “chiến dịch”, không được 

để tình trạng “nghiêm những ngày 
đầu sau đó lại lỏng dần”.

“TP.HCM đang chống dịch rất 
phức tạp, do đó tuyệt đối không 
được để xảy ra chống dịch lúc đầu 
rất nghiêm, nhưng thời gian sau thì 
buông lỏng. Cá nhân, tập thể nào 
thiếu trách nhiệm, không đủ năng 
lực thì đứng qua một bên, phải kỷ 
luật nghiêm để dịch không dây dưa 
mãi” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, muốn vậy 
phải thực hiện “người cách ly người, 
nhà cách ly nhà”; tiếp đó chăm lo 
100% cho tất cả người dân, người 
lang thang cơ nhỡ. Đối với người 
dân không may bị mắc bệnh thì 
phải kịp thời có y bác sĩ đến ngay 
để hỗ trợ, tư vấn, thăm khám và 
điều trị; có 100% người dân từ 18 
tuổi trở lên trên địa bàn được tiêm 
vaccine COVID-19.

“Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND 
quận đã hứa và khẳng định đến 
ngày 15/9 cơ bản khống chế được 
dịch, tôi tin tưởng và đề nghị các 
đồng chí khi thực hiện phải làm 
đâu chắc đó”, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam kết luận.

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM: 
“CÁ NHÂN, TẬP THỂ NÀO KHÔNG ĐỦ 
NĂNG LỰC THÌ ĐỨNG QUA MỘT BÊN”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra thực tế tại TP. Hồ Chí Minh.

BÊN CẠNH ĐÓ, PHÓ 
THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO 
TP.HCM PHẢI KIỂM TRA 
LẠI VÀ QUẢN LÝ TOÀN 
BỘ ĐỐI TƯỢNG LANG 
THANG, CƠ NHỠ PHẢI 
ĐƯỢC, ĐƯA VÀO NƠI ỔN 
ĐỊNH TẠM THỜI TRONG 
HÔM NAY.

Quỳnh Anh
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Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 5 - 
Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM 
có 1.700 giường; trong đó khoa điều 
trị bệnh nhân nặng 180 giường, 

khoa điều trị bệnh nhân nhẹ 550 giường, khu 
bệnh nhân chờ ra viện là 300 giường. Nơi đây 
đang điều trị bệnh nhân của thành phố và tỉnh 
Bình Dương.

Trong buổi thăm và làm việc, Đại tướng Phan 
Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, 
chúng ta từng trải qua cuộc trường chinh bảo 
vệ Tổ quốc bằng vũ khí, bây giờ không bằng vũ 
khí nhưng cũng là cuộc trường chinh mới. Đại 
tướng nhận định, đây là trận chiến, không thắng 
không về: “Để hỗ trợ, chúng tôi sẽ sản xuất với 
cường độ cao 5.000 tấn lương khô. Dùng máy 
bay quân đội chở vào và cả bằng phương tiện 
đường bộ, đường sắt” - ông Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thêm: 
“Dịch mấy tháng trời, chúng ta mệt với nó. Nếu 
không quyết tâm, kinh tế sẽ đi xuống, đời sống 
nhân dân sẽ xuống. Xác định lại quyết tâm và 
quyết tâm hơn nữa. Tôi biết ở trong này một giờ 
khổ hơn ở chỗ khác nhiều giờ”.

Trong buổi làm việc còn có Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành. Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành chia sẻ: “Chính phủ rất 
quan tâm và sẽ bảo đảm an sinh xã hội, tăng 
cường lực lượng thầy thuốc cho TP. Tôi đánh 
giá rất cao Bộ Quốc phòng chủ động phát huy 
truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, của Quân đội 
nhân dân Việt Nam, điều động lực lượng y tế, 
bác sĩ. Bệnh viện dã chiến đã chuẩn bị rất kỹ 
càng qua hình ảnh trực tiếp mà tôi thấy.

Trong lúc này, Chính phủ tập trung cao. Bộ 
Quốc phòng chủ động triển khai sớm, góp phần 
để bệnh nhân F0 có điều kiện tiếp cận y tế, giảm 
thiệt hại” - Phó thủ tướng nói và cho rằng diễn 

biến dịch bệnh khó lường, từng cán bộ, chiến sĩ 
cần làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng phải giữ được 
lực lượng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng cùng đoàn công tác kiểm tra tình 
hình ở chung cư Linh Trung (TP Thủ Đức) và 
chốt giao thông cầu Đồng Nai - TP.HCM, đây là 
1 trong 12 chốt lớn đi vào TP.

ĐỘI XE CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ Y TẾ, HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19 TẠI HÀ NỘI SẼ CHỞ MIỄN PHÍ CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ KHI 
LÀM NHIỆM VỤ CHỐNG DỊCH COVID-19.

Grab Việt Nam cho biết, bắt đầu từ 
ngày 23/08, đơn vị này đã triển khai 
40 xe GrabCar Y tế để chuyên chở 
miễn phí nhân viên y tế vận chuyển 

mẫu sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 từ Trung 
tâm y tế các quận, huyện, thị xã đến các đơn vị 
xét nghiệm và đưa nhân viên y tế đến các điểm 
lấy mẫu tập trung trên địa bàn thành phố Hà 
Nội.

GrabCar Y tế sẽ hoạt động tương tự dịch vụ 
GrabCar thông thường: nhân viên y tế khi có 
nhu cầu sử dụng sẽ đặt xe GrabCar Y tế trên 
ứng dụng Grab hoặc dùng tính năng GrabNow 
để kết nối trực tiếp với tài xế.

Đối tác tài xế tham gia đội xe GrabCar Y tế 
trên tinh thần xung phong tình nguyện hỗ trợ 

cộng đồng, trong bối cảnh dịch vụ GrabCar đã 
tạm ngưng hoạt động tại Hà Nội từ ngày 24/7 
theo chỉ thị, thực hiện giãn cách xã hội phòng 
chống dịch.

Bên cạnh đó, đại diện Grab Việt Nam, cũng 
cho biết đang làm việc với Sở Giao thông vận 
tải Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội để lên kế hoạch 
triển khai đội xe GrabCar cấp cứu nhằm hỗ trợ 
di chuyển miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 
cần đi đến bệnh viện và từ bệnh viện trở về nhà. 
Theo dự kiến, GrabCar Cấp cứu sẽ được triển 
khai tại Hà Nội vào tháng 9/2021.

Trước đó, từ ngày 20/8/2021, Grab Việt Nam 
cũng cho biết, doanh nghiệp bắt đầu triển khai 
100 xe GrabCar Y tế nhằm chuyên chở miễn phí 
nhân viên y tế (bác sĩ, y tá, điều dưỡng, đội ngũ 

phục vụ …) từ bệnh viện về nhà, chở bệnh nhân 
COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh, được phép 
xuất viện về nơi cư trú và thực hiện một số yêu 
cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch 
COVID-19 của cơ quan chức năng.

Toàn bộ kinh phí cho hoạt động và vận hành 
của đội xe GrabCar Y tế, bao gồm các trang, 
thiết bị y tế và hỗ trợ đối tác tài xế... sẽ do Grab 
chịu trách nhiệm. Đối tác tài xế tham gia đội 
xe GrabCar Y tế là những người đã được tiêm 
ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 và sẽ được Sở 
Y tế ưu tiên sớm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng 
COVID-19.

Ngoài thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo, 
các xe sẽ được trang bị màn chắn trên xe, tặng 
trang thiết bị bảo hộ y tế. Tài xế có gói bảo hiểm 
để an tâm làm việc.

Grab cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu trú 
và ăn uống tại khách sạn trong suốt quá trình 
hoạt động cho đối tác tài xế.

Hoàng Linh

“ĐÂY LÀ TRẬN CHIẾN KHÔNG THẮNG KHÔNG VỀ”

Xe công nghệ chở miễn phí nhân viên y tế 
bắt đầu hoạt động ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đang kiểm tra chốt giao thông cầu 
Đồng Nai. Ảnh T.Thương

ĐÓ LÀ NHẬN ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BÔ QUỐC PHÒNG PHAN VĂN 
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Kinh tế

Trang Ng

Theo số liệu thống kê của Cục PVTM, 
tính đến hết tháng 6/2021, Việt Nam 
đã bị các nước khởi xướng điều tra 
207 vụ việc PVTM đối với nhiều mặt 

hàng xuất khẩu như sắt thép (chiếm 32% tổng 
số vụ việc), sợi (chiếm 8% tổng số vụ việc), nông 
sản, gỗ, lốp xe...

Riêng 6 tháng đầu năm, bên cạnh các vụ việc 
đã khởi xướng trước đó đang trong quá trình 
điều tra và các vụ việc rà soát hành chính hàng 
năm, rà soát cuối kỳ, Cục PVTM còn xử lý các 
vụ việc mới khới xướng, như: Úc điều tra chống 
bán phá giá (CBPG) ống đồng, Pakistan điều tra 
CBPG thép cán nguội, Philippines điều tra CBPG 
xi măng, Ấn Độ điều tra CBPG pin năng lượng 
mặt trời, Hoa Kỳ điều tra CBPG mật ong, Thổ 
Nhĩ Kỳ điều tra CBPG sợi kéo dãn toàn phần.

Theo nhận định của Cục PVTM, trong giai 
đoạn hiện nay các mặt hàng tăng trưởng xuất 
khẩu nhanh, cạnh tranh với ngành sản xuất của 
nước nhập khẩu đều có thể trở thành đối tượng 
bị điều tra PVTM.

Trước tình hình trên, để thúc đẩy xuất khẩu 
hàng hóa, theo Cục PVTM, thời gian qua, Bộ 
Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, 
hiệp hội và doanh nghiệp liên quan triển khai 
các giải pháp ứng phó, xử lý hiệu quả với các vụ 
kiện PVTM nước ngoài như: Cung cấp thông tin 
cập nhật, kịp thời giúp doanh nghiệp nắm được 
diễn biến vụ việc; tập huấn, tư vấn các vấn đề 
pháp lý, quy trình thủ tục điều tra, quy định/
thông lệ điều tra của nước khởi kiện và hướng 
xử lý cho doanh nghiệp tham gia hợp tác, trả lời 
bản câu hỏi điều tra liên quan đến Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Công Thương thường xuyên 
thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị kiện CBPG, 
đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi gian 
lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn 
tránh biện pháp PVTM. Trong đó, định kỳ hàng 
quý, Cục PVTM đều gửi danh sách cảnh báo 
sản phẩm có nguy cơ bị điều tra PVTM, điều tra 
lẩn tránh thuế PVTM cho các cơ quan quản lý 
trung ương và địa phương, các hiệp hội, doanh 
nghiệp và các bên liên quan khác.

Đáng chú ý, Cục PVTM cho biết, kể từ thời 
điểm lần đầu tiên Bộ Công Thương công bố 
danh sách cảnh báo (tháng 7/2019) tới nay, đã 

có các sản phẩm nằm trong danh sách bị điều 
tra PVTM, điều tra chống lẩn tránh PVTM, cụ 
thể: sản phẩm gỗ dán cứng, đệm mút, lốp xe ô 
tô, ống đồng, mật ong do Hoa Kỳ điều tra; sản 
phẩm thép chống ăn mòn (thép CORE và thép 
CRS) do Hoa Kỳ và Canada điều tra.

Cùng với việc đẩy mạnh cảnh báo sớm, Cục 
PVTM còn thường xuyên phối hợp với Cục Xuất 
nhập khẩu (Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
triển khai kiểm tra thực tế các trường hợp nghi 
ngờ lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ. 
Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động cung 
cấp thông tin cho các đối tác thương mại lớn 
(như Hoa Kỳ, EU) về công tác phòng chống lẩn 
tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ và trao 
đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ về đề 
xuất xây dựng cơ chế cung cấp thông tin, phối 
hợp giữa hai bên trong quá trình đấu tranh với 
hành vi lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ.

Đồng thời, Bộ Công Thương còn tăng cường 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát 
và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng 
chống lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất 
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Tích cực cung 
cấp thông tin, khuyến nghị cộng đồng doanh 
nghiệp không tiếp tay cho các doanh nghiệp có 
ý định, hành vi giả mạo, gian lận xuất xứ Việt 
Nam, lẩn tránh biện pháp PVTM.

Ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục 
PVTM nhấn mạnh, với sự tích cực, chủ động 
trong việc ứng phó các với các vụ việc điều tra, 
nhờ đó, trong một số vụ việc, các nước đã chấm 
dứt điều tra, không áp thuế hoặc áp thuế PVTM 
thấp đối với doanh nghiệp Việt Nam so với 
doanh nghiệp của các nước khác cùng bị điều 
tra.

Điển hình phải kể tới các vụ việc có kết quả 
tích cực trong 6 tháng đầu năm như Hoa Kỳ 
không áp thuế CBPG đối với các doanh nghiệp 
lớn xuất khẩu lốp xe ô tô, cá tra - basa của 
Việt Nam; Ấn Độ chấm dứt điều tra CBPG ván 
gỗ MDF, không áp thuế CBPG với xơ sợi staple 
nhân tạo của Việt Nam; Malaysia chấm dứt điều 
tra CBPG nhựa PET của Việt Nam; Úc kết luận 
sơ bộ ống thép chính xác của Việt Nam không 
bán phá giá và không nhận trợ cấp; Indonesia 

không áp dụng biện pháp CBPG đối với tôn lạnh 
Việt Nam; Canada chấm dứt điều tra trợ cấp đối 
với một số doanh nghiệp xuất khẩu ghế bọc 
đệm của Việt Nam...

Công tác ứng phó với các vụ việc PVTM do 
nước ngoài điều tra và áp dụng đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam đã góp phần quan 
trọng trong việc giữ vững các thị trường xuất 
khẩu, tăng sức cạnh tranh cho các nhà sản xuất, 
xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc Việt Nam đối 
mặt với nhiều vụ kiện PVTM là điều tất yếu, 
không thể tránh khỏi khi tham gia vào các FTA, 
do kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 
nhanh. Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác 
kháng kiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
Chính phủ và hiệp hội, DN, thậm chí là cả đối 
tác nhập khẩu. 

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ chủ động cung 
cấp thông tin để các DN nâng cao kiến thức, 
không bị động khi vụ việc xảy ra. Về vấn đề này, 
Bộ Công Thương cũng đang xây dựng hệ thống 
cảnh báo sớm để theo dõi thông tin, cập nhật 
số liệu nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời cho DN 
xuất khẩu có giải pháp phòng ngừa vụ việc. 
Công tác phối hợp giữa các bên liên quan, cơ 
quan quản lý nhà nước, kể cả hệ thống các cơ 
quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, với hiệp 
hội, ngành hàng cũng sẽ được đẩy mạnh.

Cục PVTM khuyến nghị các DN xuất khẩu 
trong quá trình xuất khẩu phải luôn theo dõi 
sát thông tin, thường xuyên trao đổi với đối tác 
nhập khẩu, kể cả là cả những thông tin về rào 
cản thương mại có nguy cơ áp dụng lên hàng 
hóa nhập khẩu như: Rào cản hành chính, rào 
cản kỹ thuật trong thương mại để nắm bắt 
thông tin sớm về khả năng bị kiện, vận động 
sớm để cơ quan điều tra không khởi xướng vụ 
việc, hoặc đề nghị nhà nhập khẩu bình luận, bày 
tỏ ý kiến được cơ quan điều tra xem xét…

Dự báo thời gian tới các nền kinh tế toàn 
cầu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
COVID-19, ngành sản xuất trong nước của Việt 
Nam cũng như hầu hết các quốc gia đều gặp 
khó khăn, vì vậy khối lượng công việc về PVTM 
trong các tháng cuối năm 2021 sẽ nhiều hơn và 
nặng nề hơn.

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
(PVTM) - BỘ CÔNG THƯƠNG CHO 
BIẾT, VIỆC CÁC NƯỚC GIA TĂNG 
ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG CÁC BIỆN 
PHÁP PVTM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG TRỞ NGẠI 
LỚN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT 
KHẨU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY.

GIỮ VỮNG THỊ TRƯỜNG XUẤT GIỮ VỮNG THỊ TRƯỜNG XUẤT 
KHẨU TRƯỚC “CƠN BÃO” ĐIỀU TRA KHẨU TRƯỚC “CƠN BÃO” ĐIỀU TRA 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠIPHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Các sản phẩm thép là đối tượng của nhiều vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với Việt Nam.
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Sửa đổi, bổ sung khi thực sự cần 
thiết

Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và 
Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN - Bộ Tài chính), 
theo thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đã 
trình Chính phủ ban hành 6 nghị định hướng 
dẫn, đảm bảo đồng bộ và kịp thời triển khai 
Luật Quản lý nợ công có hiệu lực thi hành từ 
1/7/2018; trong đó có Nghị định số 97/2018/
NĐ-CP (Nghị định số 97) về cho vay lại vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Đánh giá 2 năm thực hiện, về cơ bản Nghị 
định số 97 đã bám sát chủ trương, các nghị 
quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản 
lý nợ công, quản lý cho vay lại; tăng phân cấp 
gắn với trách nhiệm, tăng dần tỷ lệ cho vay lại 
chính quyền địa phương và đơn vị sự nghiệp 
công lập phù hợp hơn với mức độ tự chủ của 
đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời có các 
giải pháp tăng cường quản lý rủi ro cho vay lại. 
Cùng với cơ chế tăng cường cho vay lại, các địa 
phương, đơn vị sự nghiệp công lập đã quan tâm 
hơn đến hiệu quả dự án, quy mô đầu tư, thẩm 
định dự án, từng bước xây dựng năng lực quản 
lý nợ chính quyền địa phương, góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lý rủi ro tài khóa và ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Lâm - Trưởng 
phòng Song phương 1, Cục QLN&TCĐN, qua 
quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị 
định sửa đổi Nghị định số 97 cho thấy, về cơ 
bản Nghị định số 97 vẫn phù hợp nên cần kế 
thừa để đảm bảo tính ổn định trong việc thực 
hiện quy định pháp luật. Tuy nhiên, cần tiếp tục 
cải tiến cơ chế cho vay lại như: tỷ lệ cho vay lại, 
tài sản đảm bảo cũng như một số thủ tục chuẩn 
bị cho vay lại.

Đơn cử về tỷ lệ cho vay lại, một số địa phương 

có khó khăn về ngân sách, phải nhận trợ cấp từ 
ngân sách Trung ương trên 70% nếu áp dụng tỷ 
lệ cho vay lại 30%, thì những địa phương đó khó 
có khả năng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài do 
hết dư địa cho vay lại, đồng thời khó có nguồn 
thu để trả nợ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 
số 97 chỉ quy định cho vay lại cho đơn vị tự chủ 
toàn bộ chi thường xuyên và tự chủ toàn bộ 
hoặc một phần chi đầu tư (tỷ lệ vay lại là 100% 
và 50% vốn vay nước ngoài). Thực tế đơn vị chỉ 
đảm bảo được một phần chi thường xuyên cần 
được hỗ trợ các dự án đầu tư từ nguồn vốn 
nước ngoài, nếu áp dụng tỷ lệ cho vay nói trên 
thì có khó khăn trong việc trả nợ…

Chia sẻ trách nhiệm trả nợ theo tỷ 
lệ phù hợp

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Bình Minh, Bộ Tài chính đã hoàn 
thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban 
hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP (Nghị định 
số 79) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97 về cho 
vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 
của Chính phủ.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Phạm Bình Minh, Nghị định số 79 đã bổ 
sung quy định: “Đối với một số chương trình, 
dự án liên quan đến phát triển bền vững thích 
ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương 
vùng đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ 
cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị 
quyết số 41/NQ-CP ngày 1/4/2021 sẽ do Chính 
phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không 
thấp hơn 10%”.

Ngoài ra, các trường hợp không yêu cầu bảo 
đảm tiền vay bao gồm: Cho UBND cấp tỉnh vay 
lại; Các khoản vay do ban quản lý dự án thuộc các 
bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho UBND cấp tỉnh.

Theo đại diện Cục QLN&TCĐN, Nghị định 
số 79 được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho 
một số địa phương có khó khăn nhất về ngân 
sách có đủ dư địa tài khóa để vay lại nguồn vốn 
vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 
đồng thời tăng cường chia sẻ trách nhiệm trả 
nợ giữa ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập có nguồn thu theo tỷ lệ phù hợp.

Nghị định số 79 cũng được xây dựng trên 
quan điểm tăng cường quản lý nợ công, quản 
lý rủi ro tài khóa của ngân sách Trung ương, 
ngân sách địa phương phát sinh từ hoạt động 
vay về cho vay lại; đồng thời có các quy định 
minh bạch, rõ ràng trong việc xác định cơ chế 
tài chính, tỷ lệ cho vay lại… tạo điều kiện thuận 
lợi cho các địa phương, đơn vị sự nghiệp công 
lập trọng điểm tiếp cận nguồn vốn vay ODA, vay 
ưu đãi nước ngoài của Chính phủ với tỷ lệ vay 
lại rõ ràng, phù hợp, đồng thời đảm bảo kỷ luật 
tài chính trong hoạt động đi vay và cho vay, thu 
hồi nợ.

Trên quan điểm và mục tiêu như trên, Nghị 
định số 79 đã tập trung sửa đổi, bổ sung về một 
số nội dung, như: tỷ lệ cho vay lại, tài sản đảm 
bảo đối với khoản vay, thời điểm thẩm định cho 
vay lại chính quyền địa phương, tài khoản tập 
trung doanh thu… Cụ thể, đối với địa phương có 
tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 
so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 
70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại giảm từ 30% theo 
quy định cũ xuống 10% vốn vay ODA, vay ưu 
đãi. Đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối 
từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối 
ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ 
lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi 
(thay vì 40% như quy định cũ).

Thế Thanh

Ảnh minh họa.

CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2021/NĐ-CP 

VỚI MỤC TIÊU TẠO THUẬN LỢI 
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP TRỌNG ĐIỂM TIẾP 
CẬN NGUỒN VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI 

NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VỚI TỶ LỆ VAY 
RÕ RÀNG, PHÙ HỢP. ĐỒNG THỜI ĐẢM BẢO KỶ LUẬT TÀI 

CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐI VAY VÀ CHO VAY, THU HỒI NỢ.

CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH 
TẠO THÊM TẠO THÊM 

THUẬN LỢI THUẬN LỢI 
KHI VAY LẠI KHI VAY LẠI 

VỐN ODAVỐN ODA
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Mới chỉ hai năm trước, 
tương lai của đầu 
tư dường như ngày 
càng ít người tham 

gia. Các nhà đầu tư bán lẻ đổ xô 
vào các quỹ chỉ số thụ động, loại 
hình quỹ theo dõi các rổ cổ phiếu 
với chi phí thấp.

Các nhà quản lý quỹ chủ động, 
cho dù là bậc thầy quỹ phòng hộ 
phóng khoáng hay những ông chủ 
quỹ tương hỗ điềm đạm, đều “thất 
sủng” khi các quỹ chỉ số và quỹ định 
lượng tăng vọt. Tự động hóa dường 
như là điều không thể tránh khỏi. 
Một tương lai đang đến rất gần, nơi 
mà các nhà đầu tư gần như không 
còn, thay vào đó là là những cỗ 
máy mạnh mẽ, trao đổi cổ phiếu 
nhanh như tốc độ ánh sáng.

Nhưng không hẳn mọi thứ đã 
diễn ra như vậy. Rất nhiều nhà 
đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đã tham gia 
vào thị trường chứng khoán Mỹ và 
trở thành 1 lực lượng “hung hãn” 
trong hơn một năm qua. Họ đổ xô 
vào đánh cược chứng khoán phái 
sinh ngắn hạn của Tesla, một nhà 
sản xuất xe điện và đẩy tăng giá cổ 
phiếu của Hertz, công ty cho thuê 
ô tô, sau khi công ty này phá sản.

Đầu năm 2021, họ cật lực hồi 
sinh cổ phiếu của GameStop, nhà 
bán lẻ trò chơi điện tử, khiến cổ 
phiếu này tăng 2.000% trong chưa 
đến hai tuần. Giá cổ phiếu biến 
động quá lớn và dòng chảy lớn đến 
mức hệ thống thanh toán cổ phiếu 
gần như bị phá vỡ.

Khó có thể lý giải những nguyên 
nhân xác đáng nhất đằng sau sự 
phục hưng của các nhà đầu tư nhỏ 
lẻ. Sự tẻ nhạt của việc bị phong tỏa 
và các séc kích thích thường được 
cho là động lực cho các nhà bán lẻ 
chủ động. Nhưng đại dịch đã nhanh 
chóng kéo theo một cuộc chiến về 
giá vào tháng 10/2019. Các công ty 
môi giới lớn nhất của Mỹ đều “bắt 
chước” Robinhood, một công ty kỹ 
thuật số mới nổi, thực hiện giao 
dịch không có hoa hồng.

Ngoài ra, khả năng tiếp cận của 
nhà đầu tư cá nhân với các công 
cụ giao dịch tinh vi, như đòn bẩy 
và các công cụ phái sinh, từ lâu đã 
tăng lên. Từ tháng 10/2019 đến 

2/2020, khối lượng giao dịch tại các 
công ty môi giới bán lẻ từ mức thấp 
gần như tăng gấp đôi, trước khi 
tăng gấp đôi thêm lần nữa trước 
phong tỏa.

Gần hai năm sau cuộc chiến giá 
cả, sẽ hợp thời hơn nếu quan sát 
thị trường chứng khoán và dành 
thời gian cho những mánh lới trao 
đổi trên Reddit hơn là đầu tư thụ 
động. Nhưng thực sự thì sự thay 
đổi này lớn đến đâu? Thụ động bây 
giờ phải chăng đã lỗi thời?

Câu hỏi này có thể được trả lời 
theo ba cách.

Cách thứ nhất là khảo sát số 
lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vào năm 
2019, khoảng 59 triệu người Mỹ có 
tài khoản ở một trong 7 nhà môi 
giới lớn nhất. Con số này đã tăng 
lên 95 triệu kể từ khi 17 triệu tài 
khoản mới được mở vào năm 2020 
và 20 triệu tài khoản mới được 
thiết lập trong năm 2021.

Tiếp theo cần xem xét các luồng 
giao dịch để thấy được một sự tăng 
trưởng đột biến. Từ quan sát đã 
cho thấy một sự gia tăng đột biến. 
Tỷ trọng khối lượng giao dịch của 

các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tăng từ 
khoảng 1/4 lên 1/3 vào đầu năm 
2020 và đạt đỉnh hơn 40% trong 
quý đầu tiên của năm 2021. Phần 
lớn giao dịch hiện nay đến từ các 
nhà đầu tư nhỏ lẻ, không phải các 
tổ chức hay ngân hàng.

Cách thứ ba là nhìn vào việc 
nắm giữ tài sản. Theo Ngân hàng 
Goldman Sachs, tỷ lệ cổ phiếu Mỹ 
do các hộ gia đình nắm giữ trực 
tiếp đã giảm trong nhiều thập kỷ 
do việc đầu tư thống trị bởi các 
chuyên gia.

Trong những thập niên 70 - 80, 
quỹ hưu trí đã tăng nổi bật, trước 
khi các quỹ tương hỗ chủ động 
giành được thị phần trong những 
năm 1990 - 2000. Nhưng trong 
thập kỷ qua, các quỹ thụ động đã 
ngốn hết tài sản. Lượng cổ phiếu 
do các hộ gia đình nắm giữ trực 
tiếp bắt đầu ổn định vào khoảng 
năm 2015 và đang tăng mạnh trở 
lại. Từ cuối năm 2019 đến tháng 
3/2021, tỷ trọng cổ phiếu do các hộ 
gia đình nắm giữ đã tăng từ 36% 
lên 38%.

Tất cả những điều này làm cho 

thị trường bán lẻ chủ động gia 
tăng. Nhưng có hai điều cần cân 
nhắc. Thứ nhất, sự trỗi dậy của các 
nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ động không 
làm lệch tốc độ tăng trưởng của 
các nhà đầu tư thụ động.

Tỷ trọng các cổ phiếu trong chỉ 
số S&P 500 được nắm giữ trong 
các quỹ ETF và quỹ tương hỗ đã 
tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm 
kể từ năm 2019, lên 18,3%. Đó là 
chậm hơn so với những năm trước, 
nhưng vẫn đang không ngừng đi 
lên.

Hơn nữa, không phải ai đã mở 
tài khoản môi giới kể từ năm 2019 
đều là người giao dịch trong ngày. 
Trung bình, 32 triệu chủ tài khoản 
tại Charles Schwab (gần đây đã 
hợp nhất với TD Ameritrade) giao 
dịch khoảng bốn lần một tháng. 
Các khách hàng của Vanguard có 
vẻ nhàn rỗi (3/4 trong số họ không 
có giao dịch gì trong một năm), 
nhưng 1,5 triệu khách hàng của 
Interactive Brokers thực hiện 34 
giao dịch mỗi tháng.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ rõ ràng là 
một lực lượng cần được tính đến. 
Và nếu sự đi lên của họ được thúc 
đẩy bởi những thay đổi căn bản về 
khả năng tiếp cận giao dịch thay vì 
chỉ là một xu hướng nhất thời sau 
đại dịch, thì đó là điều rất đáng lưu 
tâm.

Kinh tế

Quỹ chỉ số và đầu tư thụ động 
phải chăng đã lỗi thời?

HIỆN TẠI SẼ “HỢP THỜI” HƠN NẾU THEO DÕI SÁT SAO THỊ TRƯỜNG CHỨNG 
KHOÁN VÀ DÀNH THỜI GIAN CHO NHỮNG MÁNH LỚI TRAO ĐỔI TRÊN REDDIT 
HƠN LÀ ĐẦU TƯ THỤ ĐỘNG. NHƯNG THỰC SỰ THÌ SỰ THAY ĐỔI NÀY LỚN ĐẾN 
ĐÂU?

Khánh Ly

Ảnh minh họa.
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Kinh tế

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình 
hình thanh toán từ đầu năm đến 
ngày 31/7 mới đạt 169.335,05 tỷ 
đồng, như vậy, giải ngân vốn kế 

hoạch năm 2021 mới đạt 36,71% kế hoạch Thủ 
tướng Chính phủ giao, thấp hơn gần 4% so với 
cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn 
ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài rất thấp, đạt 7,52%, thấp hơn cùng kỳ gần 
10%.

Như vậy, còn 2/3 số vốn Thủ tướng Chính 
phủ giao, tương đương trên 290.000 tỷ đồng 
cần phải giải ngân trong giai đoạn nước rút... 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
ký Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp. Cùng với đó, Nghị 
định 79 sửa đổi quy định về việc cho vay lại vốn 
vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cũng vừa được 
Chính phủ ban hành. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu 
tỉ lệ giải ngân năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch 
theo tinh thần Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 
29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, góp phần 
quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền 
kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành địa 
phương phải xác định việc giải ngân vốn đầu 
tư công là 
n h i ệ m 
v ụ 

chính trị trọng tâm; rà soát, phân bổ vốn 
đảm bảo không dàn trải, kéo dài; xử lý trách 
nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cố tình 
làm chậm tiến độ giải ngân; thành lập ngay Tổ 
công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 
công do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và Chủ 
tịch UBND các cấp đứng đầu, chịu trách nhiệm 
trước Thủ tướng về kết quả thực hiện được; tập 

trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi 
công, tháo gỡ các khó khăn trong thủ tục 

nghiệm thu thanh toán, điều chuyển 
vốn ngay cho các dự án giải ngân 

tốt.
Trao đổi tại hội nghị triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Nguyễn Văn Thể 
cũng bày tỏ sự lo lắng 
khi bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 vẫn đang 
tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường. 
Song, không thể đổ 
lỗi chậm giải ngân 
vì đại dịch COVID-19 
diễn biến dai dẳng, 
mà nhiều năm qua, 

“căn bệnh” chậm giải 
ngân vốn đầu tư công 

đã trở thành căn bệnh 
kinh niên của nền kinh tế.

Để đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công 

giai đoạn về đích, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 
chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải 
bổ sung các mũi thi công để đẩy nhanh tiến 
độ các công trình, đặc biệt là đối với các dự án 
trọng điểm quốc gia. Vụ Kế hoạch và Đầu tư 
phải thường xuyên rà soát, kiểm điểm các dự 
án giải ngân chậm, để điều hòa vốn cho các dự 
án có tiến độ giải ngân tốt hơn hoặc thiếu vốn. 
Mục tiêu phải hoàn thành kế hoạch giải ngân 
năm 2021.

Bộ GTVT mới đây cũng đã đề nghị các địa 
phương tạo thuận lợi cho các luồng vận chuyển 
nguyên vật liệu đến các công trình. Đồng thời, 
đại diện Bộ Giao thông vận tải cũng khẳng định 
sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân nếu để 
tình trạng chậm giải ngân xuất phát từ phía chủ 
quan.

Ông Đỗ Đình Phan, Trưởng phòng Giám sát 
2, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao 
thông Hà Nội, cho biết: “Đối với dự án chậm 
tiến độ vướng mặt bằng không khởi công được 
thì điều chỉnh, điều hoà cho các dự án có khối 
lượng khởi công đặc biệt, như cầu Vĩnh Tuy giai 
đoạn 2 đã bố trí 600 tỷ đồng, đến nay chúng tôi 
đã giải ngân 100% và nay đến cuối năm chúng 
tôi tiếp tục thi công trong mùa lũ vượt nắng 
thắng mưa và dự kiến giải ngân thêm 300 tỷ để 
bù được giải ngân chậm của các dự án khác”.

Ông Lê Linh, Giám đốc Ban Điều hành dự án 
Công ty Trung Chính, gợi ý sau khi thi công xong 
thì lập hồ sơ và phối hợp với các bên để tiến 
hành nghiệm thu thanh toán. Việc giải ngân kịp 
thời giúp cho dòng tiền của các nhà thầu lưu 
thông và sẽ đáp ứng được tiến độ thi công tổng 
thể.

CẦN GIẢI NGÂN CẦN GIẢI NGÂN 
TRÊN 290.000 TỶ ĐỒNG TRÊN 290.000 TỶ ĐỒNG 
TRONG GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚTTRONG GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT

TRONG BỐI CẢNH NHIỀU ĐỊA 
PHƯƠNG PHẢI GIÃN CÁCH XÃ HỘI 
VÌ DỊCH BỆNH, 7 THÁNG ĐẦU NĂM 
NAY, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 
MỚI ĐẠT GẦN 37%. DO ĐÓ TRONG 
GIAI ĐOẠN TIẾP THEO, CẦN TĂNG 
TỐC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI 
NGÂN THEO KẾ HOẠCH.

Thúc giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn nước rút.

An Mai
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Một loạt dự án đã được Tổng cục 
Thống kê chỉ ra như những năng 
lực mới của nền kinh tế trong 7 
tháng đầu năm nay.

Năng lực mới tăng của nền kinh tế là kết quả 
của hoạt động đầu tư tạo ra từ việc xây mới nhà 
cửa, vật kiến trúc, đầu tư tài sản cố định không 
qua xây dựng cơ bản và đầu tư cho sửa chữa tài 
sản cố định (mở rộng, khôi phục, nâng cấp năng 
lực sản xuất của tài sản cố định) biểu hiện dưới 
hình thái hiện vật là các công trình xây dựng, 
các phương tiện, thiết bị máy móc và các loại 
tài sản cố định khác dùng cho sản xuất được 
đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong kỳ 
nghiên cứu.

“Nhờ có những năng lực mới tăng trong từng 
giai đoạn, nền kinh tế được tăng cường nguồn 
lực thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh 
doanh. Do đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, 7 tháng năm nay, sản xuất 
công nghiệp ở một số địa phương vẫn duy trì 
tốc độ tăng so với 7 tháng năm trước”, Tổng cục 
Thống kê nhận định.

Những năng lực mới tăng ở một số địa 
phương (hoàn thành trong quý IV/2020) được 
bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 
2021 như sau:

(1) Hưng Yên: Nhà máy TPTech với năng lực 
thiết kế 32 nghìn tấn/năm; nhà máy sản xuất 
khuôn đúc, sản phẩm đúc của TSUKUBA Việt 
nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A với năng lực 
thiết kế 1.800 tấn/năm; Nhà máy Nikkiso Việt 
Nam II với năng lực thiết kế 4.200 sản phẩm/
năm; dự án Texco Việt Nam giai đoạn I với 400 
nghìn sản phẩm/năm.

(2) Sơn La: Nhà máy may xuất khẩu Mường 
La với 2 triệu sản phẩm/năm.

(3) Lai Châu: Công trình thủy điện Nậm So 2 
với 0,3 MW/năm.

(4) Thanh Hóa: Trang trại bò sữa Organic 
Vinamilk – Thanh Hóa với năng lực thiết kế 2000 
con bò sữa/năm; Trung tâm chế biến nông sản 
thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn 100 nghìn 
tấn sản phẩm/năm; Nhà máy luyện cán thép 
Nghi Sơn 2 triệu tấn phôi thép/năm.

(5) Nghệ An: Xây dựng nhà máy gỗ MDF của 
công ty cổ phần gỗ MDF Nghệ An với năng lực 
thiết kế 180 nghìn m3 sản phẩm/năm.

(6) Hà Tĩnh: Nhà máy may mặc xuất khẩu 
apparel tech Đức Thọ với năng lực thiết kế 100 
nghìn sản phẩm/năm.

(7) Quảng Nam: Nhà xưởng sản xuất vải 
mành polyester của Cty TNHH HYOSUNG Quảng 
Nam với 19.200 tấn/năm; Nhà xưởng sản xuất 
túi khí công ty TNHH HYOSUNG Quảng Nam với 
3.895 tấn/năm; Nhà xưởng sản xuất vải mành 
nylong công ty TNHH HYOSUNG Quảng Nam 
với 7.200 tấn/năm.

(8) Ninh Thuận: Điện gió Phước Minh với 27 
MW/năm; trang trại điện mặt trời SP-infra Ninh 
Thuận với 50 MW/năm; dự án khu kinh tế muối 
công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ 300 nghìn 
tấn/năm.

(9) Đắk Lắk: Dự án điện gió của Thổ Nhĩ Kỳ 
với năng lực 70 MW/năm; dự án điện Xuân 
Thiện EA Sup (giai đoạn 1) với 600 MW/năm

(10) Bình Dương bổ sung KCN Bàu Bàng; 
KCN Mỹ Phước 1,2,3; KCN Thới Hòa; nhà máy 
sản xuất vải lưới – Công ty TNHH Paihong Việt 
Nam; Nhà máy chế biến gỗ gia dụng – Công ty 
TNHH chế biến gỗ Mộc Xuyên; Công ty TNHH 
Ecco sản xuất giày với năng lực thiết kế 6 triệu 
sản phẩm/năm; Nhà xưởng sản xuất lưới (Công 
ty TNHH Jakob Sài Gòn) với năng lực thiết kế 65 
nghìn m2/năm; …

(11) Đồng Nai: Nhà máy sản xuất bột ngọt 
VeDan với năng lực thiết kế 250 nghìn tấn/
năm, xưởng sản xuất giày Changshin 27 triệu 
sản phẩm/năm, Công ty Kim Sơn Bảo xây dựng 
thêm nhà máy găng tay y tế với 6 nghìn tấn sản 
phẩm/năm, Xưởng luyện keo và kho nguyên 
liệu công ty cao su Kenda Việt Nam với 125 
nghìn tấn sản phẩm/năm; Dây chuyền sản xuất 
công ty Tôn Phương Nam với 230 nghìn tấn sản 
phẩm/năm.

(12) Vĩnh Long: Nhà máy sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm thủy sản Hải Đại Vĩnh Long với 
7.200 nghìn tấn/năm; nhà máy sản xuất linh 
kiện ô tô Kyungshin Việt Nam với 5 nghìn tấn/
năm.

(13) Cần Thơ: Bổ sung khu công nghiệp Hưng 
Phú 1.

(14) Bạc Liêu: Bổ sung Nhà máy điện gió 
Đông Hải 1 hòa lưới điện tháng 2/2021, Nhà 
máy điện gió Công Lý, Nhà máy điện gió Hòa 
Bình hòa lưới điện tháng 3/2021.

Khi báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cũng đã nhấn mạnh, nhờ có năng lực sản 
xuất tăng thêm, nên bất chấp dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, sản xuất công nghiệp ở một 
số địa phương trong 7 tháng qua vẫn tăng, như 
Bình Dương (tăng 6,1%), Đồng Nai (tăng 5,3%), 
Long An (tăng 3,4%)...

Đặc biệt, ở một số địa phương, chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng rất cao. Ví dụ, chỉ số này 
của Đắk Lắk tăng 39,1% (chủ yếu do ngành sản 
xuất điện tái tạo đầu tư mới tăng 110,9%); Ninh 
Thuận tăng 36,8% (chủ yếu do ngành sản xuất 
điện tái tạo đầu tư mới tăng 64,4%); Lai Châu 
tăng 30,5% (chủ yếu do sản xuất thủy điện tăng 
31,7%); Nghệ An tăng 24,5%; Quảng Nam tăng 
21,1%; Hà Tĩnh tăng 20,9%… Đó là dấu hiệu khá 
tích cực.

Để nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, hoặc 
tăng trưởng nhanh hơn, trong bối cảnh các 
động lực tăng trưởng như đầu tư công, xuất 
khẩu, tiêu dùng nội địa đang có xu hướng tăng 
chậm lại vì dịch COVID-19, cần phải có thêm 

nhiều năng lực mới cho nền kinh tế.
Nhờ có năng lực sản xuất tăng thêm, nên 

bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sản 
xuất công nghiệp ở một số địa phương trong 
7 tháng qua vẫn tăng, như Bình Dương (tăng 
6,1%), Đồng Nai (tăng 5,3%), Long An (tăng 
3,4%)...

Tuy nhiên, khả năng đó không nhiều. Thực 
tế, nhìn vào các dự án được coi là năng lực mới 
của nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm, không 
nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá. 
Ít năm trước đây, khi kinh tế gặp khó khăn, các 
trông chờ được đặt vào các nhà máy quy mô lớn 
của Nghi Sơn, Formosa, Samsung… Thế nhưng 
năm nay, khó có dự án lớn nào đi vào hoạt động 
để tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy cho 
năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Hiện nay, có thể trông chờ vào việc tăng 
năng lực sản xuất của các nhà máy mới của 
Foxconn tại Bắc Giang, đặc biệt là nhà máy 
chuyên sản xuất iPad, Macbook Air; hay Dự 
án LG Display Hải Phòng, Polytex Far Eastern 
(Bình Dương). Đây là các dự án quy mô lớn. Với 
việc LG Display tăng vốn thêm 750 triệu USD, 
Polytex Far Eastern tăng vốn thêm 610 triệu 
USD…, năng lực sản xuất của các nhà máy này 
sẽ nhanh chóng tăng. Trong khi đó, Intel cũng 
dự kiến tăng vốn thêm hơn 400 triệu USD…

Song việc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài 
đang tăng chậm lại (7 tháng chỉ tăng 3,8%) cũng 
sẽ ảnh hưởng tới việc gia tăng năng lực sản xuất 
cho nền kinh tế. Doanh nghiệp nước ngoài đã 
vậy, các doanh nghiệp trong nước cũng còn 
gặp khó khăn, nên chưa thể sớm đưa các dự án 
mới vào hoạt động. Chưa kể, việc giãn cách xã 
hội kéo dài đang ảnh hưởng đến sản xuất công 
nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện và đưa các nhà máy mới vào hoạt động.

Theo ông Jean Michel, Giám đốc điều hành 
Airbus tại Việt Nam, việc các chuyên gia và người 
lao động nước ngoài gặp vướng mắc trong nhập 
cảnh vào Việt Nam thời gian gần đây đã gây khó 
khăn cho việc vận hành các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã 
có công điện yêu cầu các bộ, ngành rà soát, sửa 
đổi các chính sách pháp luật để tháo gỡ khó 
khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đây là động 
thái tích cực giúp các dự án đầu tư sớm được đi 
vào vận hành, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, tạo nhiều cơ hội hơn cho kinh tế phát triển.

Kinh tế

Thêm năng lực mới tăng Thêm năng lực mới tăng 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tếthúc đẩy tăng trưởng kinh tế

ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 
CHO NỀN KINH TẾ, MỘT TRONG 
NHỮNG GIẢI PHÁP HỮU HIỆU LÀ 
PHẢI TĂNG THÊM NĂNG LỰC CHO 
NỀN KINH TẾ.
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13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) là trung tâm 
thủy sản của cả nước, sản 
xuất khoảng 84% sản lượng 

tôm, 100% sản lượng cá tra. Theo Tổ Công tác 
970 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), tình hình chế biến xuất khẩu thủy 
sản tiếp tục gặp khó khăn.

Số doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất 
khẩu khu vực Nam bộ tạm dừng sản xuất là 
123 cơ sở, trong đó, doanh nghiệp có ca nhiễm 
COVID-19 phải dừng sản xuất là 19 cơ sở và 104 
cơ sở dừng sản xuất do không đáp ứng yêu cầu 
“3 tại chỗ”. Như vậy, còn 326/449 cơ sở tại 19 
tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục sản xuất, 
chiếm 65%.

Tuy nhiên, do thiếu công nhân và chia ca để 
phòng chống dịch bệnh nên tổng công suất chỉ 
khoảng 30 - 40% so với trước khi áp dụng Chỉ 
thị 16. Do TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đều kéo 
dài thời gian giãn cách sau 15/8/2021 nên các 
doanh nghiệp chế biến thủy sản sẽ thêm khó 
khăn bởi chi phí “3 tại chỗ” rất cao. Tình trạng 
này sẽ ảnh hưởng đến toàn chuỗi sản xuất, kinh 
doanh thủy sản. 

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục 
Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - Tổ phó Tổ Công tác 
970 nhận định: “Hiện, giá cá tra giống rất thấp 
(21.000 - 23.000 đồng/kg); giá cá tra thương 
phẩm thấp kéo dài (khoảng 21.000 đồng/kg); 
giá tôm xuống thấp gần đây nên không kích 
thích tái sản xuất, nếu kéo dài sẽ dẫn đến nguy 
cơ thiếu nguyên liệu cuối năm”.

Đồng Tháp là địa phương có diện tích và 
sản lượng nuôi cá tra lớn nhất cả nước. Theo 
Sở NN&PTNT Đồng Tháp, tới giữa tháng 8/2021, 
giá cá tra nguyên liệu giảm xuống còn 20.500 - 
21.500 đồng/kg. Chi phí trung bình để sản xuất 
1kg cá nguyên liệu khoảng 22.500 đồng/kg, với 
mức giá này người nuôi lỗ 900 - 1.400 đồng/kg.

Tương tự, tại Vĩnh Long, với mức giá cá tra 
dao động từ 20.000- 22.000 đồng/kg, người 
nuôi cá tra không có lời, nếu phải thuê mướn ao 
hầm thì lỗ càng nhiều hơn. Đó cũng là nguyên 
nhân làm giảm diện tích nuôi cá tra thâm canh, 
dự báo xu hướng này vẫn còn tiếp tục trong 
thời gian tới.

Theo các địa phương, hiện nay, nguồn cung 
cá tra cho xuất khẩu đang dồi dào nhưng do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan rộng nên việc 
nuôi cá, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm xuất 
khẩu bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp chế 
biến cá tra ngừng hoạt động hoặc giảm công 
suất. Điều này dẫn tới giá cá giảm so với tháng 
trước đó.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam (VASEP), hiện nay, nhiều ao nuôi 

cá tra đã bắt đầu thu hoạch nhưng giá cá nguyên 
liệu đã giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg so với trước. 
Đúng thời điểm mà thị trường tiêu thụ đầu ra 
có nhiều khả quan, tích cực thì dịch COVID-19 
lại ngăn cản kế hoạch nuôi, kinh doanh, xuất 
khẩu của nhiều doanh nghiệp cá tra trong hai 
quý cuối năm.

Điều này cũng xảy ra tương tự đối với mặt 
hàng tôm. Theo ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, do 
hầu hết các nhà máy chế biến đều buộc phải 
giảm công suất còn 30-50% để thực hiện “3 tại 
chỗ” nên nhu cầu mua nguyên liệu giảm. Do đó, 
giá tôm ở những địa phương trọng điểm dịch 
giảm mạnh đến 20.000 đồng/kg so với trước, các 
vùng khác cũng giảm nhưng nhẹ hơn, khoảng 
10.000 đồng/kg. Tình hình đi lại khó khăn giữa 
các địa phương, nên hoạt động thả nuôi vụ hai 
có xu hướng trầm lắng.

Trong khi đó, theo phản ánh của một số 
doanh nghiệp chế biến tôm khác thì một số mặt 
hàng vật tư nuôi tôm, trong đó có tôm giống, 
thức ăn thủy sản vận chuyển về vùng nuôi tôm 
gặp khó khăn, gián đoạn lịch thả giống. Dự báo, 
quý IV/2021 sẽ thiếu nguyên liệu tôm trầm 
trọng và giá tiêu thụ sẽ tăng khá mạnh, nhất là 
tôm cỡ lớn.

Kể từ quý II/2021, nhu cầu nhập khẩu cá tra 
tại nhiều thị trường như: Mỹ, Brazil, Mexico, 
Thái Lan, Canada, Colombia, Nga, UAE… bắt 
đầu tăng tích cực trở lại. Điều này tiếp thêm 
năng lượng và niềm hi vọng cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu cá tra ở ĐBSCL trong hai quý 
cuối năm.

Dù có những trở ngại song đường đi cho con 
tôm ĐBSCL vẫn khá rộng, bởi hàng năm việc 
xuất khẩu tôm của Việt Nam thường tăng mạnh 
từ giữa quý III và sang quý IV. Theo dự báo của 
một chuyên gia ngành tôm, các nước cung ứng 
tôm chế biến sâu cũng đang rơi vào hoàn cảnh 
khó khăn do COVID-19 như Thái Lan, Indonesia 

nên sắp tới tôm chế biến sâu sẽ tăng giá khá 
tốt.

Toàn vùng ĐBSCL chỉ có 6/120 nhà máy sản 
xuất thức ăn hỗn hợp đang phải tạm ngưng, 
không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nuôi 
trồng thủy sản. Những khó khăn về thiếu nhân 
lực thu hoạch, về ách tắc vận chuyển trong sản 
xuất thủy sản tại một số địa phương cơ bản đã 
được tháo gỡ.

Một số địa phương như Cà Mau, Sóc Trăng… 
đã quan tâm tháo gỡ khó khăn tại nhà máy chế 
biến thủy sản, hình thành vùng xanh, cho phép 
công nhân được ở nhà và đưa đón đến nhà 
máy. Tại Cà Mau, công suất chế biến đã tăng 
lên 80% so với khi chưa có dịch. Do đó, giá tôm 
xuống thấp trong tuần trước, hiện bắt đầu tăng 
trở lại.

Để đảm bảo được tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu thủy sản nói chung, mặt hàng tôm và cá tra 
nói riêng trong những tháng tiếp theo, việc đảm 
bảo ổn định hoạt động nuôi là rất cần thiết. Bên 
cạnh đó, cần cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các 
địa phương trong công tác kiểm soát và phòng 
chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, đảm bảo vận chuyển thông suốt để duy 
trì sản xuất và xuất khẩu.

Thời điểm này, các địa phương cần nắm sát 
tình hình, kịp thời quan tâm hỗ trợ tháo gỡ các 
vướng mắc trong sản xuất, vận chuyển sản 
phẩm và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản. 
Hỗ trợ các nhà máy chế biến cá tra đang tạm 
ngưng để có thể sớm khôi phục sản xuất. Đồng 
thời đề nghị các địa phương có điều chỉnh theo 
tình hình thực tế mô hình “3 tại chỗ”, mô hình “1 
cung đường, 2 điểm đến” hoặc mô hình kết hợp 
đặc biệt ở các tỉnh Nam sông Hậu có mức độ 
dịch ít nghiêm trọng hơn để tăng công suất và 
giảm chi phí cho cơ sở chế biến, tạo đầu ra cho 
toàn chuỗi; tạo điều kiện về xét nghiệm và di 
chuyển của nhân công, phương tiện thu hoạch, 
vận chuyển thuỷ sản.

Thị trường

Nguồn nguyên liệu Nguồn nguyên liệu 
thủy sản cuối năm thủy sản cuối năm 
nguy cơ thiếu hụtnguy cơ thiếu hụt

MẶC DÙ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
THỦY SẢN VẪN ĐANG DUY TRÌ 
NHƯNG GIÁ CÁ TRA GIỐNG RẤT 
THẤP, GIÁ CÁ TRA THƯƠNG PHẨM 
GIẢM KÉO DÀI; GIÁ TÔM CŨNG 
GIẢM GẦN ĐÂY NÊN KHÔNG KÍCH 
THÍCH TÁI SẢN XUẤT. NẾU TÌNH 
HÌNH NÀY KÉO DÀI SẼ DẪN ĐẾN 
NGUY CƠ THIẾU NGUYÊN LIỆU 
THỦY SẢN CUỐI NĂM.

Linh Nhi
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Dù cho cuộc sống xã hội nói chung 
và thị trường tiếp thị nói riêng 
đang thay đổi mỗi ngày, có hai 
điều mà chúng ta có thể chắc chắn: 

ngành công nghiệp tiếp thị kỹ thuật số (Digital 
Marketing) luôn thích nghi tốt với những thay 
đổi và những người hoạt động trong lĩnh vực 
Influencer Marketing luôn tin tưởng vào sức 
mạnh tích cực của hình thức tiếp thị này trong 
thời kỳ khủng hoảng.

Influencer Marketing là một hình thức tiếp thị 
bằng việc sử dụng người có ảnh hưởng trong xã 
hội để truyền tải thông điệp của doanh nghiệp 
đến với đối tượng mục tiêu. Thay vì việc quảng 
cáo trực tiếp đến một nhóm đối tượng khách 
hàng, sử dụng hình thức Influencer Marketing 
sẽ giúp truyền cảm hứng, lan toả thông điệp 
qua các kênh mạng xã hội của họ.

Influencer Marketing đang bị đảo 
lộn. Vậy thì sao?

Những biến động gần đây đầy thách thức 
với một số lượng lớn Influencer và Marketer. 
Trên thực tế, rất nhiều sự kiện và lễ hội bị huỷ 
hoặc hoãn, một số quan hệ đối tác trả phí bị 
tạm dừng, huỷ bỏ hoặc thương lượng lại... Điều 
này rõ ràng đã tác động mạnh đến hoạt động 
cũng như doanh thu của những người sáng tạo 
nội dung.

Có nhiều lý do dẫn đến việc cắt giảm ngân 
sách của thương hiệu vào marketing, như 
ngừng hoạt động hoặc giảm doanh thu đối với 
một số lĩnh vực kinh doanh, xem xét lại các ưu 
tiên tiếp thị hoặc đơn giản là lo ngại việc giao 
tiếp trong thời điểm “hỗn loạn” này. Trong số 
đó, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là 
ngành du lịch, ngành hàng xa xỉ và thời trang. 
Không chỉ vì truyền thông nói chung không 
còn phù hợp nữa, mà còn bởi vì các vấn đề liên 
quan đến việc phân phối sản phẩm khiến các 
chiến dịch không thể thực hiện.

May mắn thay, trong lĩnh vực Influencer 
Marketing, dù là Influencer hay Marketer, đều 
có một điểm chung là khả năng sáng tạo và 
phản ứng nhanh. Vì vậy, chúng ta nên thích nghi 
hơn là từ bỏ, xem xét lại các chiến lược được lên 
kế hoạch từ đầu, các khái niệm hoặc đơn giản là 
thời gian. Sau đó, tiếp thu những ý tưởng thay 
thế và sẵn sàng thay đổi định dạng hoặc khái 
niệm bất cứ khi nào có thể.

Trong bài phỏng vấn trên  The Verge, 
những tín đồ thời trang New York  Katie 
Sands và Elizabeth Savetsky cũng coi giai đoạn 
này là cơ hội để những người ảnh hưởng tái 
tạo lại bản thân. Savetsky nói: “Chúng ta đang 
ở trong một khoảng thời gian trầm lắng và nó 
đang tạo ra những cuộc trò chuyện nghiêm túc. 
Tôi thấy rất nhiều người bạn là Influencer đang 
đi sâu hơn vào việc sáng tạo nội dung và đăng 
các loại nội dung khác nhau”.  Giai đoạn biến 
động này đã và đang thay đổi Influencer cả về 
tư duy và nhận thức, giúp nảy sinh mối quan hệ 
mới với cộng đồng của họ trên các kênh mạng 
xã hội.

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần 
những người ảnh hưởng

Ngày nay, vai trò chính của những người ảnh 
hưởng dần được mọi người chú ý, khi tại nhiều 
quốc gia, họ là sự hỗ trợ đắc lực cho chính phủ, 
khi trở thành những người phát ngôn tuyên 
truyền chống lại COVID-19. Nếu Vương quốc 
Anh, Quebec, Phần Lan hoặc gần đây là Bỉ tích 

cực kêu gọi Influencer giúp lan tỏa thông điệp, 
nâng cao nhận thức của cộng đồng theo dõi 
họ về COVID-19, thì tất cả các quốc gia đều có 
thể vui mừng trước sự tham gia tự nguyện của 
đông đảo những người phát ngôn.

Những chiến dịch trên mạng xã 
hội với hashtag  #StayHome, hay chiến 
dịch  #SafeHands  do Tổ chức Y tế Thế giới 
WHO phát động trên TikTok nhằm thử 
thách những người ảnh hưởng và người nổi 
tiếng thể hiện bằng âm nhạc cách rửa tay 
chỉ trong 40 giây. Hoặc video “Restez Chez 
Vous” huy động 50 Influencer ở Pháp bao 
gồm MacFly và Carlito, EnjoyPhoenix, Cyprien, 
Norman và Mister V cùng tham gia và lan toả 
thông điệp. Mục tiêu chung là sử dụng sức ảnh 
hưởng của Influencer để nâng cao nhận thức 
trong cộng đồng về các rào cản và thuyết phục 
họ ở nhà.

Thời gian dành cho mạng xã hội đã tăng 
lên đáng kể và các nền tảng như YouTube, 
Facebook, Instagram, Tiktok… hiện là một phần 
trong cuộc sống hàng ngày của cộng đồng 
mạng. Có vô số sáng kiến được thực hiện bởi 

những người sáng tạo nội dung để chia sẻ bí 
quyết giữ dáng, dạy nấu ăn, trang trí nhà cửa 
hoặc đơn giản là để làm cho chúng ta cười vui, 
giữ tinh thần thoải mái. Đây là những nội dung 
“infotainment” - nội dung vừa mang tính thông 
tin hữu ích, vừa có tính giải trí lành mạnh.

Một số người ảnh hưởng thậm chí còn đi xa 
hơn khi thể hiện sự dũng cảm và hào phóng 
trong việc hỗ trợ các bệnh viện trong công tác 
phòng chống COVID-19. Trong đó không thể 
không nhắc đến Chiara Ferragni, một Influencer 
người Ý với 19 triệu người theo dõi, người đầu 
tiên vận động mọi người và tạo ra một quỹ thu 
4,3 triệu euro cho một bệnh viện ở Milanese. 
Tại Bỉ, Enzo và Lufy cũng quyên góp được gần 
17.000 euro cho Quỹ King Baudouin. Quỹ này 
cũng được hỗ trợ bởi nghệ sĩ Romeo Elvis, người 
sẽ quyên góp 100% lợi nhuận từ doanh thu cửa 
hàng điện tử của anh ấy. Tại Pháp, theo sáng 
kiến của  Elise Goldfarb, người đã khởi động 
dự án này, Lenamahfouf hay còn gọi là Léna 
Sitances khuyến khích các thương hiệu làm đẹp 
và những người ảnh hưởng tặng kem dưỡng 
ẩm cho các bệnh viện.

Influencer Marketing trong thời đại COVID-19: 

THÁCH THỨC HAY CƠ HỘI?

Thị trường

KHI CỘNG ĐỒNG TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI ĐANG CỐ GẮNG THÍCH 
NGHI VÀ HỖ TRỢ LẪN NHAU, ĐẶC BIỆT LÀ THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI, 
CỘNG ĐỒNG INFLUENCER MARKETING CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ. NHIỀU 
NHÃN HÀNG, AGENCY, NGƯỜI SÁNG TẠO NỘI DUNG VÀ SAU CÙNG LÀ 
NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI ĐANG NÂNG CAO NHẬN THỨC TÍCH CỰC VÀ 
THÚC ĐẨY THẢO LUẬN THÔNG QUA CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN ĐA NỀN TẢNG 
NHƯ FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK…

Tú Uyên

Chia sẻ của một tín đồ thời trang trên Instagram.
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Tại sao Influencer Marketing lại 
phù hợp tại thời điểm COVID-19?

Vậy, chúng ta có nên thực hiện các chiến 
dịch Influencer Marketing ngay bây giờ không?

Như một chuyên gia trên Instagram – Jenna 
Kutcher gần đây đã nói: “Thời điểm này không 
phải là mùa của sự yên tĩnh mà là mùa của 
truyền thông”.  Hơn nữa, theo một cuộc khảo 
sát gần đây của Kantar được tổ chức với 30.000 
người tiêu dùng ở một số quốc gia, chỉ 8% người 
tiêu dùng nghĩ rằng các thương hiệu nên ngừng 
quảng cáo vì đại dịch COVID-19. Các thương 
hiệu không nên ngừng tiếp thị và điều này 
bao gồm tiếp thị thông qua những người ảnh 
hưởng, bởi người tiêu dùng của họ đang dành 
nhiều thời gian trực tuyến hơn bao giờ hết.

Theo Kantar và Omdia, chi tiêu duyệt web đã 
tăng 70%; sử dụng mạng xã hội đã tăng đáng 
kể do COVID-19 bao gồm Facebook (+ 37%), 
Instagram (+ 27%) và Twitter (+ 23%); lượt truy 
cập Instagram Live và Facebook Live đã tăng 
gấp đôi trong một tuần. Lượt tải xuống TikTok 
đã bùng nổ, từ 25,4 triệu lên 28,5 trong một 
tuần vào giữa tháng 3. Ứng dụng video Gen 
Z này đang giành được sự ủng hộ nhất định 
không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều quốc gia 
khác trên thế giới.

Bối cảnh mới này mang đến cơ hội để duy trì 
mối liên kết với khán giả nhằm tăng hoặc duy 
trì mối quan hệ với thương hiệu, để duy trì lòng 
tin, sự trung thành của người tiêu dùng và trong 
một số trường hợp là thúc đẩy mua hàng. Thật 
vậy, trong thời đại “Kinh tế tại gia”, nhu cầu, thói 
quen tiêu dùng và hành vi mua sắm của mọi 

người đang bị xáo trộn. Bán hàng và giao hàng 
trực tuyến đang bùng nổ trong một số lĩnh vực 
nhất định, như bảng xếp hạng  Stackline  mới 
nhất cho thấy: Từ ẩm thực và văn hoá đến thiết 
bị thể thao, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và giải trí. 
Chỉ riêng trong tháng 3 tại Pháp, theo Nielsen, 
thương mại điện tử đã tăng trưởng nhanh hơn 
4 lần so với các cửa hàng thực trước khi tổng 
số hàng hoá lưu kho và giao hàng tận nhà tăng 
72%.

Trong thời điểm đặc biệt này, những người 
ảnh hưởng chắc chắn có thể hỗ trợ các thương 
hiệu trong nỗ lực truyền thông cho dù mục 
tiêu của họ là gì. Influencer Marketing có hiệu 
quả mạnh mẽ trong thời kỳ khủng hoảng nếu 
nó được quản lý tốt và đi kèm với chuyên môn 
đáng kể. Hơn bao giờ hết, người tiêu dùng sẽ 
hướng đến các KOL mà họ tin tưởng cho các lựa 
chọn giải trí hoặc mua sắm.

Làm thế nào để giao tiếp trong 
thời kỳ khủng hoảng?

Thương hiệu có thể giao tiếp trong thời gian 
khủng hoảng, đặc biệt là thông qua những 
người ảnh hưởng, nhưng không phải ở bất kỳ 
giá nào và theo bất kỳ cách nào. Hơn nữa, theo 
một cuộc khảo sát gần đây của Edelman Trust 
Barometer được thực hiện ở một số quốc gia, 
84% người tiêu dùng nghĩ rằng các thương 
hiệu nên sử dụng ảnh hưởng của Influencer để 
thông báo, giáo dục và 65% nói rằng cách các 
thương hiệu phản ứng với cuộc khủng hoảng 
này sẽ có tác động rất lớn đến ý định mua hàng 
trong tương lai của họ.

Chủ nghĩa cơ hội phải được gạt sang một 
bên và nhường chỗ cho các ấn phẩm không chỉ 
tập trung vào sản phẩm, mà còn tập trung vào 
các giá trị và cam kết thương hiệu. Tất cả điều 
này nên được thực hiện một cách cẩn thận để 
tránh bất kỳ sự khủng hoảng nào, bởi vì mục 
tiêu là giữ cho cuộc đối thoại giữa thương hiệu 
và khách hàng mục tiêu được diễn ra liên tục. Và 
theo quan điểm này, những người ảnh hưởng 
có thể đóng một vai trò đáng kể.

Nếu muốn nói về việc cung cấp sản phẩm, 
thương hiệu sẽ phải xem xét lại về cách giao 
tiếp của mình với khách hàng mục tiêu một 
cách xác thực và gần gũi nhất. Thật vậy, một số 
thương hiệu và những người ảnh hưởng đã gạt 
bỏ những sản phẩm quá đắt tiền hoặc những 
bài đăng quá “hào nhoáng” để tránh “xúc 
phạm” những người mà giai đoạn này đặc biệt 
khó khăn. Kristin Cavallari, một người nổi tiếng 
người Mỹ với 3,9 triệu người theo dõi và là nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp, giải thích lý do tại sao 
cô ấy quảng cáo cho thương hiệu đồ trang sức 
Uncommon James của mình, chỉ đơn giản rằng 
cô ấy có 100 nhân viên và sẽ làm bất cứ điều gì 
có thể để giúp họ giữ được công việc, bao gồm 
cả việc quảng cáo bán hàng trên Instagram.

Nếu không muốn hoặc đơn giản là không 
thể nói về việc cung cấp sản phẩm của mình, 
thì thương hiệu sẽ phải tạo ra nội dung có giá 
trị gia tăng chất lượng cho cộng đồng của mình 
trong thời kỳ khủng hoảng.

Lời nói đi đôi với hành động
Các thương hiệu cũng có thể tìm ra những 

cách độc đáo để gia tăng giá trị trong giai đoạn 
này bằng cách làm cho mình trở nên hữu ích 
thông qua các nội dung mang tính chia sẻ, hay 
thậm chí là quyên góp, hỗ trợ các dịch vụ bệnh 
viện, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ miễn 
phí... Các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ cho đến các doanh nghiệp start-up, mọi 
người đều có thể hành động và đóng góp bằng 
chính phương tiện và nguồn lực của mình. Giúp 
đỡ với tư cách là một thương hiệu cũng có nghĩa 
là cung cấp miễn phí hoặc giảm giá cho các sản 
phẩm và dịch vụ để hỗ trợ những người không 
còn việc làm hoặc thu nhập giảm.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách các thương 
hiệu đang tạo ra động thái tích cực cho hoạt 
động kinh doanh trong thời điểm đầy thử thách 
này. Mặc dù có vẻ khó khăn, nhưng giai đoạn 
này cũng chính là cơ hội để kêu gọi Marketer 
xem xét kỹ lưỡng thương hiệu, chiến lược và 
sự sáng tạo của mình, thậm chí có thể thúc đẩy 
những kết quả ngoài tưởng tượng.

Thị trường

Video “Restez Chez Vous” huy động 50 Influencer ở Pháp. Những nội dung “infotainment” được lan toả rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội

Enzo và Lufy đã quyên góp được gần 17.000 euro cho Quỹ King Baudouin.
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Bất chấp những tác động của đại dịch 
COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 
2021,  thị trường BĐS công nghiệp 
tại Việt Nam vẫn chứng kiến nhiều 

dấu hiệu tích cực như các thương vụ mua bán 
- sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cũng như sự 
gia tăng các diện tích đất công nghiệp mới. Điển 
hình như thương vụ Công ty TNHH Boustead 
Projects đã đạt được thỏa thuận mua lại 49% 
cổ phần trong Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Logistics KTG & Boustead tại khu công nghiệp 
Yên Phong với giá khoảng 6,9 triệu USD.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận 
nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường 
như GNP Industrial hay Công ty Cổ phần công 
nghiệp KCN Việt Nam. Đặc biệt, thị trường BĐS 
công nghiệp cũng xuất hiện một hình thức M&A 
mới, đó là loại hình giao dịch bán - tái thuê. Đây 
là loại hình giao dịch đang ngày càng trở nên 
phổ biến trên thế giới.

Giao dịch bán - tái thuê lại là một dạng công 
cụ tài chính với hình thức rất cụ thể, trong đó 
một bên (người bán, người thuê tương lai) sở 
hữu tài sản đó sẽ bán tài sản cho bên thứ 2 (nhà 
đầu tư, người cho thuê tương lai). Sau đó, người 
bán thuê lại tài sản từ người mua, do đó người 
bán trở thành người thuê và nhà đầu tư là chủ 
sở hữu bất động sản.

Theo các chuyên gia giao dịch bán - tái thuê 
lại mang lại nhiều lợi ích cho người bán, người 
thuê tương lai bao gồm: Tận dụng tài sản BĐS 
của họ để huy động vốn thay vì vay ngân hàng 
với lãi suất cao. Hơn nữa, họ đang bán tài sản 
theo tỷ giá thị trường hiện tại, nhiều khả năng 
sẽ có giá cao hơn chi phí mua ban đầu. Mặt 
khác, việc ký hợp đồng thuê với chủ mới cũng 
tạo cơ hội cho họ thương lượng lại những điều 
khoản mà họ mong muốn.

Nhận định về những điểm lợi thế của xu 
hướng giao dịch này, ông John Campbell - 
Trưởng bộ phận BĐS công nghiệp, Savills Việt 
Nam cho biết, những lợi ích cho nhà đầu tư, 
chủ nhà tương lai bao gồm việc có được một 
BĐS đang vận hành để tạo ra tỷ suất hoàn vốn 

tức thì dưới hình thức trả tiền thuê hàng tháng. 
Do đó, với tệp khách thuê có sẵn, họ không cần 
phải chi tiền mặt cho các chiến dịch tiếp thị để 
tìm kiếm khách thuê tiềm năng. Dự báo dòng 
tiền mặt an toàn với lợi suất thỏa đáng trong 
thời gian thuê tương đối dài (thường là 10 năm) 
tạo ra sự an tâm cho nhà đầu tư cũng như chủ 
sở hữu mới.

Mặc dù xu hướng này ngày càng phổ biến 
trên thế giới, nhưng giao dịch bán - tái thuê vẫn 
chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, thời gian qua đã có một số công ty nước 
ngoài tại Việt Nam và thậm chí là các công ty 
trong nước đang bắt đầu thực hiện loại giao 
dịch này.

Đơn cử, năm 2020, Savills Việt Nam đã môi 
giới bán - tái thuê thành công một nhà kho với 
tổng diện tích sàn xây dựng là 36.000 m2 tại Dĩ 
An (Bình Dương). Trong giao dịch này, Savills 
đại diện cho khách mua. Bất động sản được 
mua với giá hơn 20 triệu đô la Mỹ và cho thuê 
lại với thời hạn thuê 5 + 5 năm và mang lại lợi 
nhuận hơn 9% cho nhà đầu tư.

Trước đó, thương vụ bán - tái thuê nổi tiếng 
đầu tiên trên thị trường BĐS công nghiệp Việt 
Nam là nhà kho của DKSH tại Bình Dương vào 
năm 2017. Năm 2018, Mapletree Logistics Trust 
từ Singapore đã đầu tư 43 triệu USD vào kho 
hàng với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 
66.800m2 của Unilever tại Bình Dương. BĐS 
công nghiệp này sau đó được cho Unilever thuê 
lại với thời hạn 10 năm, mang lại lợi nhuận ròng 
ban đầu là 8,3% cho Mapletree.

Các chuyên gia nhận định, đại dịch COVID-19 
sẽ khuyến khích ngày càng nhiều khách thuê 
trong việc cân nhắc những lựa chọn tài chính 
phù hợp và hy vọng sẽ giúp họ hiểu được lợi 
ích của việc tận dụng tài sản BĐS của mình như 
một phương tiện để huy động vốn.

Theo ghi nhận, hiện có rất nhiều nhà đầu 

tư đang tìm cách mua BĐS công nghiệp đang 
vận hành để thực hiện giao dịch bán - tái thuê. 
Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường gặp khó khăn 
trong việc xác định đối tượng khách hàng phù 
hợp vì nhiều công ty sản xuất và hậu cần thậm 
chí còn chưa biết đến việc bán - tái thuê như 
một giải pháp tài chính thay thế.

Chia sẻ về một số lời khuyên dành cho các 
nhà đầu tư có ý định triển khai phương thức 
giao dịch bán - tái thuê tại Việt Nam, chuyên 
gia Savills Việt Nam cho hay yếu tố quan trọng 
cần xem xét khi tiến hành bán - tái thuê phải 
hiểu một giao dịch bán - tái thuê có thể có rất 
nhiều thủ tục giấy tờ cần thực hiện, đòi hỏi rất 
nhiều thời gian. Trong đó, giao dịch đầu tiên là 
bán hoặc mua tài sản. Sau khi cả hai bên ký hợp 
đồng mua bán để kết thúc giao dịch mua, thì họ 
cũng phải ký hợp đồng cho thuê.

Hợp đồng mua bán và hợp đồng cho thuê có 
mối liên hệ chặt chẽ với nhau, vì giá bán được 
nêu trong hợp đồng mua bán phải cho phép 
nhà đầu tư đạt được lợi nhuận hấp dẫn so với 
giá thuê hàng tháng được nêu trong hợp đồng 
cho thuê. Một điều nữa cần cân nhắc là chủ sở 
hữu bất động sản hoặc khu công nghiệp (KCN) 
có biết và phê duyệt dự án hay không. Dựa vào 
chủ sở hữu đất và chủ đất của nhà đầu tư mới 
của KCN, họ phải xác nhận rằng nhà đầu tư đó 
đáp ứng các tiêu chí của KCN của họ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp, khó lường trên nhiều tỉnh thành 
trên cả nước, trong đó có những thủ phủ công 
nghiệp như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang… đã tác động 
lớn đến phát triển thị trường BĐS công nghiệp. 
Hình thức giao dịch bán - tái thuê với nhiều lợi 
thế cạnh tranh là một lựa chọn, cũng như là xu 
hướng cho các nhà đầu tư trong thời điểm này 
và cả tương lai.

LỢI THẾ CẠNH TRANH 
TỪ GIAO DỊCH BÁN - TÁI THUÊ 
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

GIAO DỊCH BÁN - TÁI 
THUÊ TRONG PHÂN KHÚC 
BẤT ĐỘNG SẢN (BĐS) CÔNG 
NGHIỆP ĐANG TRỞ THÀNH 
MÔ HÌNH ĐƯỢC MỘT SỐ CÔNG 
TY TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
ƯU TIÊN LỰA CHỌN. MẶC DÙ 
CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT 
NAM, SONG THEO ĐÁNH GIÁ 
CỦA CÁC CHUYÊN GIA, LOẠI 
HÌNH GIAO DỊCH NÀY MANG 
LẠI NHIỀU LỢI THẾ CẠNH 
TRANH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
VÀ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG RỘNG 
RÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 
TẠI VIỆT NAM.
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Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám 
đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam, 
dịch COVID-19 làm đảo lộn hoạt động 
kinh doanh và việc tiếp cận sản phẩm 

của khách mua nhà, nhưng thực tế nhu cầu của 
người mua trên thị trường BĐS còn rất lớn. Dịch 
đang trì hoãn mọi thứ nhưng không trì hoãn 
chiến lược phát triển dự án của doanh nghiệp 
BĐS. Một số doanh nghiệp vẫn có những động 
thái “đón đầu” nhu cầu mua BĐS hậu COVID-19.

Quả thực, ngay ở thời điểm này, một số 
doanh nghiệp địa ốc có sẵn quỹ đất vẫn “manh 
nha” giới thiệu sản phẩm quy mô ra thị trường. 
Chẳng hạn mới đây, Tập đoàn Danh Khôi cùng 
DKRA Vietnam chính thức hợp tác phát triển dự 
án khu phức hợp đô thị thương mại - dịch vụ và 
du lịch biển Lagi New City tại Bình Thuận. Được 
biết, dự án có quy mô 43,4ha với các dòng sản 
phẩm nhà phố thương mại biển, shophouse 
biển và biệt thự biển.

Gần đây, thị trường bất động sản La Gi (Bình 
Thuận) đang là điểm nóng thu hút các nhà đầu 
tư dịch chuyển dòng tiền về đây. Có thể nhận 
thấy, La Gi sở hữu nhiều tiềm năng về phát 
triển kinh tế biển cùng với hệ thống hạ tầng 
giao thông đồng bộ, đồng thời địa phương này 
cũng đang được định hướng nâng cấp từ thị xã 
lên thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Tuy 
nhiên khu vực này vẫn còn đang thiếu các khu 
đô thị được đầu tư và quy hoạch bài bản có hệ 
sinh thái thương mại, dịch vụ, giải trí xứng tầm 

với định hướng trở thành thành phố cảng biển 
trong tương lai. Theo đó, sự xuất hiện của dự 
án quy mô đang là lợi thế của những ông lớn có 
quỹ đất lớn được đầu tư trước đó.

Hay, ông lớn địa ốc Nam Long Group, thời 
gian gần đây ngoài giới thiệu căn hộ giá mềm 
EHome Southgate khu Tây TP.HCM thì cũng 
đang “manh nha” các sản phẩm nhà phố, biệt 
thự tại dự án Izumi City khu Đông. Được biết, 
dự án này có quy mô 170ha (trong đó đất ở dân 
dụng là 72 ha, đất thương mại là 40 ha, còn lại 
khoảng 58 ha được dùng cho mục đích giáo dục 
và cảnh quan cây xanh). Dự án tọa lạc tại xã 
Long Hưng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai - là khu vực 
trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
và đang có hệ thống hạ tầng, kinh tế phát triển 
năng động bậc nhất của tỉnh Đồng Nai. Dự án 
cũng khá đa dạng sản phẩm từ căn hộ, nhà phố 
đến biệt thự đáp ứng nhu cầu linh hoạt của 
khách mua.

Cũng tại khu ven Sài Gòn, đại diện Phú Đông 
Group cũng cho biết, dự kiến trong năm nay 
đơn vị này sẽ giới thiệu ra thị trường dự án căn 
hộ Phú Đông Sky Garden với nguồn cung hơn 
600 căn hộ tại thị trường Bình Dương. Doanh 
nghiệp vẫn kiên định với phân khúc dành cho 
khách hàng trẻ, giá bán của dự án dự kiến từ 2,2 
tỷ/ căn 2 phòng ngủ, diện tích 70m2.

Hay, các ông lớn như Novaland, Hưng Thịnh, 
An Gia… vẫn đang có chiến lược rõ ràng trong 
việc “bung” dự án mới ra thị trường khi dịch 

COVID-19 được kiểm soát. Trong đó, một vài 
doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh kế hoạch 
“bung” hàng theo tình hình dịch bệnh. Phần lớn 
các doanh nghiệp này đã có quỹ đất trước đó tại 
khu ven TP.HCM.

Theo các chuyên gia BĐS, trong 8 tháng đầu 
năm 2021, thị trường bất động sản phía Nam 
vẫn phát triển cơ bản ổn định, nguồn cung mới 
tung ra thị trường ở một số phân khúc tăng 
mạnh. Dù vậy, trong những tháng còn lại, các 
doanh nghiệp địa ốc vẫn đang kỳ vọng dịch 
COVID-19 được kiểm soát để “bung” hàng.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận 
R&D DKRA Vietnam, việc kiểm soát tốt dịch 
bệnh COVID-19 là một trong những yếu tố quan 
trọng hàng đầu để tất các linh vực, ngành nghề 
được hoạt động bình thường ổn định. Trong đó, 
với thị trường bất động sản, khi dịch bệnh được 
kiểm soát, hoạt động kinh tế xã hội bình thường 
trở lại, sức cầu ở tất cả các phân khúc có tăng 
vào giai đoạn cuối năm. Các dự án có chủ đầu 
tư có kinh nghiệm, năng lực, uy tín, danh tiếng 
với các dự án lớn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của 
người mua.

Đối với phân khúc căn hộ, đại diện DKRA Việt 
Nam dự báo, trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 
2021 nguồn cung mới gia tăng hầu hết các địa 
phương, do có nhiều dự án đang trong quá trình 
chuẩn bị và đã sẵn sàng đưa ra thị trường khi 
tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Toàn 
bộ khu vực TP.HCM và các vùng phụ cận có thể 
đạt khoảng 30.000 - 35.000 căn, riêng TP.HCM 
sẽ khoảng 15.000 - 20.000 căn.

Còn ở phân khúc nhà phố/biệt thự, thị 
trường có những hồi phục tích cực, nguồn cung 
mới sẽ tăng ở hầu hết địa phương, ước có thể 
lên đến 7.000 - 8.000 căn, tập trung chủ yếu ở 
Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

Đối với phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, báo cáo 
tháng 7/2021 của DKRA Vietnam chỉ ra, hiện 
nay nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền 
thông chuẩn bị, dự kiến sang tháng tháng 9 
nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nguồn 
cung và sức cầu sẽ tăng và tập trung chủ yếu ở 
khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhiều 
dự án phải tạm ngừng triển khai, khóa giỏ hàng 
do dịch bệnh bùng phát khiến nguồn cung và 
lượng tiêu thụ mới trong tháng sụt giảm mạnh 
so với tháng trước. Mặc dù vậy, phân khúc nhà 
phố/shophouse biển vẫn là phân khúc thu hút 
nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Hoàng, với phân khúc bất 
động sản nghỉ dưỡng, khi tình hình dịch bệnh 
được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như hoạt động du lịch được bình thường 
trở lại và đây là cơ hội để các chủ đầu tư bung 
lượng hàng đã chuẩn bị ra, có thể đạt 6.500 - 
8.000 căn bao gồm cả biệt thự biển, nhà phố/
shophouse biển và condotel. Sức tiêu thụ chủ 
yếu nhắm vào những dự án lớn mang tính tích 
hợp của các chủ đầu tư lớn và có sự kết hợp với 
các thương hiệu quản lý quốc tế.

Còn theo đại diện một doanh nghiệp BĐS, 
trường hợp trong quý 4/2021 dịch bệnh được 
kiểm soát ổn định trở lại, khi đó các doanh 
nghiệp bất động sản sẽ tập trung tăng tốc đẩy 
mạnh lại các hoạt động để bù vào thời gian bị 
trì trệ, theo đó, một lượng lớn các sản phẩm 
sẽ được tung ra thị trường. Về mặt dài hạn bất 
động sản vẫn là thị trường tiềm năng, còn rất 
nhiều dư địa để phát triển, tuy nhiên, vấn đề 
đặt ra là thành phố phải làm như thế nào để 
huy động được nguồn lực đầu tư một cách tối 
đa, có hiệu quả và thật sự bền vững.

DOANH NGHIỆP BĐS 
VẪN NGƯỢC SÓNG 
"RA KHƠI" MÙA DỊCH
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DỊCH COVID-19 CÓ THỂ KHIẾN CÁC CHỦ ĐẦU TƯ THAY ĐỔI THỜI 
GIAN RA HÀNG NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP. NGAY TRONG BỐI CẢNH DỊCH, KHÔNG ÍT 
DOANH NGHIỆP BĐS VẪN CÓ ĐỘNG THÁI QUYẾT LIỆT ĐỂ TẠO DỰNG 
NIỀM TIN CHO THỊ TRƯỜNG, KHÁCH HÀNG BẰNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
“MANH NHA” DỰ ÁN RA THỊ TRƯỜNG.

Hầu hết các dự án có quy mô lớn nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của ông lớn BĐS
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Chia sẻ tại buổi toạ đàm mới đây, 
dưới góc độ chủ đầu tư  dự án, bà 
Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại 
Phúc Land đã chỉ ra 7 khó khăn, áp 

lực mà doanh nghiệp BĐS đang gặp phải trong 
bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến kéo dài.

Thứ nhất, kế hoạch kinh doanh bị phá vỡ 
nghiêm trọng: Các chủ đầu tư  dự án đều phải 
điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giảm từ 30% 
thậm chí cao hơn do các hoạt động kinh doanh 
bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Doanh thu bán hàng 
sụt giảm nghiêm trọng trong khi chi phí đầu vào 
tăng dẫn đến hiệu quả hoạt động sẽ bị giảm 
sâu. Năm nay doanh nghiệp đạt được 50% kế 
hoạch đề ra là sự nỗ lực không đơn giản.

Thứ hai, các sự kiện bán hàng bị tạm dừng: 
Hình thức bán hàng truyền 
thống của các 
doanh nghiệp 
BĐS thông 
qua các 
s ự 

k iện 
b á n 
hàng là 
chính. 2 đợt 
dịch xảy ra liên 
tiếp vào đầu năm nay làm 
cho các sự kiện bán hàng không thể tổ chức 
theo dự kiến. Nhiều doanh nghiệp BĐS đã đầu 
tư cho nền tảng bán hàng trực tuyến tuy nhiên 
chỉ phù hợp với các thương hiệu lớn, uy tín. Tuy 
nhiên thói quen giao dịch truyền thống và yêu 
cầu khắt khe về pháp lý là rào cản chưa mang 
lại hiệu quả cao cho hình thức giao dịch mới 
này.

Thứ ba, kế 
hoạch triển khai 
thi công xây dựng 
bị đình trệ: Hầu hết 
tiến độ thi công các 
công trình xây dựng 

đều bị ảnh hưởng 
tiến độ. Giá cả VLXD 

leo thang làm gia tăng 
chi phí đầu vào đáng 

kể cho các công trình xây 
dựng. Đại dịch cũng làm biến 

động nguồn lao động phục vụ 
cho công trường. Chính vì vậy sau 

khi dịch bệnh qua đi, việc tìm kiếm 
nhân công lao động cho các công trình xây 

dựng cũng là vấn đề lớn của các nhà thầu xây 
dựng. Như VanPhuc City trong năm nay chỉ có 
thể đảm bảo được khoảng 70% tiến độ trong 12 
hạng mục công trình xây dựng trọng điểm được 
triển khai theo kế hoạch.

Thứ tư, áp lực về đồng tiền và khả năng trả 
nợ vay: Hầu hết các chủ đầu tư  đều sử dụng 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng và các hình thức 
huy động tài chính khác. Tỉ trọng nguồn vốn 

vay tùy thuộc vào quy mô dự án và năng lực 
tài chính của doanh nghiệp. Các chủ đầu tư 
thường phải hoạch định ngân sách đầu tư cho 
khoảng thời gian từ 3-5 năm để phục vụ việc 
đầu tư, phát triển dự án. Trong trạng thái bình 
thường khi dòng tiền ổn định thì khả năng trả 
nợ vay được đảm bảo. Tuy nhiên trong tình 
huống hiện nay khi doanh thu và đồng tiền sụt 
giảm nghiêm trọng thì áp lực tài chính lên các 
chủ đầu tư là vô cùng lớn và rủi ro cao. “Chết 

trên đống tài sản” là tình huống dễ dàng xảy ra 
trong giai đoạn này nếu một số doanh nghiệp 
có tỉ trọng vốn vay cao mà không có giải pháp 
hỗ trợ từ phía ngân hàng và các bên liên quan.

Thứ năm, áp lực về chi phí duy trì hoạt động: 
Chủ đầu tư  thường có nguồn lực dự phòng khá 
dài hơi do lộ trình triển khai các dự án khá dài 
hạn. Nhưng với tình trạng doanh thu bị giảm 
sút thì bài toán duy trì hoạt động sẽ gặp khó 
khăn. Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm 
nhân sự và giảm lương từ 20-30% là giải pháp 
tạm thời để duy trì bộ máy hoạt động của mình.

Thứ sáu, nguồn lực dự phòng cho các hoạt 
động phục hồi bị cạn kiệt: Hoạt động đầu tư 
kinh doanh BĐS luôn đòi hỏi nguồn lực rất 
lớn, bên cạnh việc duy trì hoạt động thì doanh 
nghiệp cũng phải dự phòng nguồn lực để tái 
khởi động các hoạt động đầu tư và kinh doanh 
dự án. Sau gần 2 năm dịch bệnh, nguồn lực dự 
phòng của các doanh nghiệp đang cạn dần và 
đến thời điểm hiện nay khi dịch bệnh qua đi, 
việc tái đầu tư để khôi phục các hoạt động đầu 
tư và bán hàng là thách thức lớn đang đặt ra.

Thứ bảy, các khó khăn về pháp lý dự án vẫn 
tiếp tục kéo dài: Đây là nguyên nhân gây ách tắc 

7 ÁP LỰC ĐANG XẢY RA 
VỚI DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Bà Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land đã chỉ ra 7 khó khăn, áp 
lực mà doanh nghiệp BĐS đang gặp phải trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn 
biến kéo dài

Bất động sản

THEO CÁC DOANH NGHIỆP, THỊ TRƯỜNG BĐS ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 
THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN CHƯA TỪNG CÓ DO DỊCH BỆNH GÂY RA. 
GIÃN CÁCH XÃ HỘI KÉO DÀI TRÊN NHIỀU TỈNH THÀNH, ĐẶC BIỆT LÀ 
TP.HCM ĐÃ BƯỚC SANG THÁNG THỨ 3 LÀM DOANH NGHIỆP BUỘC PHẢI 
ĐÓNG CỬA, CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TẠI NHÀ HOẶC TẠM DỪNG 
HOẠT ĐỘNG.
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Bất động sản

nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp kéo dài 
nhiều năm qua. Năm 2021 có nhiều điểm sáng 
tháo gỡ về pháp lý với các điều chỉnh sửa đổi 
của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản 
pháp lý liên quan. Tuy nhiên sự điều chỉnh này 
là chưa đủ và chưa đồng bộ, quá trình thực thi 
còn chậm. Việc này dẫn đến việc triển khai các 
dự án BĐS tốn kém gấp đôi, gấp 3 thời gian và 
nguồn lực so với kỳ vọng gây lãng phí nguồn 
lực rất lớn, tác động lên chi phí đầu vào gia 
tăng và giá thành sản phẩm.

Theo bà Hương, thị trường BĐS đang đối 
mặt với thách thức và khó khăn chưa từng 
có do dịch bệnh gây ra. Giãn cách xã hội kéo 
dài trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt là TP. HCM 
đã bước sang tháng thứ 3 làm doanh nghiệp 
buộc phải đóng cửa, chuyển sang chế độ làm 
việc tại nhà hoặc tạm dừng hoạt động.

Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp BĐS 
do đặc thù là giao dịch trực tiếp do các yêu 
cầu chặt chẽ về mặt pháp lý và giá trị sản 
phẩm cao. Chính vì vậy việc giãn cách xã hội 
đã làm thị trường ngưng trệ. Tùy theo mức độ 
kiểm soát dịch ở các địa phương mà tình hình 
ngưng trệ này có thể một phần hay hoàn toàn. 
Theo đo lường mới nhất trên các trang thông 
tin BĐS hàng đầu như batdongsan.com, nhà 
đầu tư vẫn có sự quan tâm BĐS tuy nhiên tỉ 
lệ quan tâm giảm xuống do tâm lý chờ đợi và 
thận trọng chờ tâm dịch qua đi. Ngoài yếu tố 
an toàn về sức khỏe, tình hình khó khăn chung 
của các DN về dòng tiền, về công ăn việc làm 
và thu nhập cũng ảnh hưởng đến quyết định 
đầu tư của khách hàng trong giai đoạn này.

“Chúng tôi đã đưa ra các kịch bản khác 
nhau cho diễn biến đợt dịch lần này. Với tình 
hình còn khá căng thẳng như hiện nay thì kịch 
bản lạc quan là dịch bệnh sẽ từng bước được 
kiểm soát đến hết quý 3 và doanh nghiệp được 
mở cửa hoạt động trở lại hoàn toàn hay từng 
phần. Như vậy chúng ta còn quý 4 để tăng 
tốc và chạy bù lại cho thời gian bị giãn cách 
buộc phải đóng cửa do dịch bệnh. Hiện nay 
chúng tôi vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho việc 
mở cửa hoạt động trở lại trong tháng 9. Quý 4 
năm nay chúng tôi dự kiến sẽ đưa ra dòng sản 
phẩm căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ với kỳ vọng 
sẽ đáp ứng được nhu cầu của đông đảo khách 
hàng quan tâm”, CEO Đại Phúc Land cho biết.  

Tuy vậy, với tỉ lệ số ca nhiễm, số ca tử vong 
vẫn tăng cao tại TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận 
cũng như tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, nguồn 
vaccine về hạn chế trong quý 3 thì kịch bản 
xấu hơn là dịch bệnh sẽ tiếp tục kéo dài sang 
quý 4. Theo bà Hương, có thể doanh nghiệp 
BĐS phải chấp nhận sống chung với dịch bệnh 
có thể tiếp diễn trong năm 2022, khi đó Chính 
phủ cần xem xét để có đánh giá, khoanh vùng 
và mở cửa hoạt động từng bước, tránh tình 
trạng nền kinh tế bị tê liệt kéo dài sẽ gây hệ lụy 
không nhỏ cho các bên.

“Trong tình huống đó doanh nghiệp phải 
đối mặt với tình huống cực kỳ khó khăn do 
hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ kéo 
dài. Với kịch bản xấu hơn này chắc chắn Chính 
phủ phải có những giải pháp trợ lực khẩn cấp 
cho doanh nghiệp, thủ tục nhanh chóng như 
khoản vay trả lương và các chi phí duy trì hoạt 
động, chính sách về thuế, các ưu đãi về giảm 
lãi suất vay hoặc giãn nợ vay và các chính sách 
an sinh xã hội khác sẽ tiếp thêm nguồn lực kịp 
thời cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn cam 
go này để có cơ hội hồi phục sau khi dịch bệnh 
qua đi”, bà Hương ý kiến.

GIÁ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH QUÂN TOÀN THỊ TRƯỜNG TRONG 
QUÝ 2/2021 GIẢM NHẸ SO VỚI QUÝ TRƯỚC (TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM GIÁ 
CHO THUÊ GIẢM KHOẢNG 1,7%).

Báo cáo thị trường quý 2/2021 của Bộ 
Xây dựng chỉ ra, cả mặt bằng bán 
lẻ và văn phòng cho thuê đều đang 
gặp khó khăn do dịch COVID-19 kéo 

dài.
Đối với văn phòng cho thuê: Nhu cầu thuê 

văn phòng và công suất cho thuê văn phòng 
trong quý 2/2021 giảm so với quý trước. Do 
ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gây ra, thị 
trường văn phòng vẫn tiếp tục gặp khó khăn. 
Các văn phòng hạng B và C, đặc biệt là tại khu 
vực trung tâm đang đạt tỷ lệ lấp đầy tương đối 
cao do có mức giá và diện tích thuê hợp lý.

Một số tòa nhà văn phòng hạng A, B mới 
gia nhập thị trường nổi bật trong quý như: BRG 
Tower giá cho thuê khoảng 38-50 USD/m2/
tháng, tương đương 880.000 đồng - 1.160.000 
đồng/m2/tháng (tại Hà Nội); Pearl 5 Tower giá 
khoảng 35-45 USD/m2/tháng, tương đương 
810.000 đồng - 1.040.000 đồng/m2/tháng; The 
Graces giá khoảng 20 USD/m2/tháng, tương 
đương 462.000 đồng/m2/tháng (tại TP. Hồ Chí 
Minh); Diamond Time giá cho thuê khoảng 30 
USD/m2/tháng, tương đương 700.000 đồng/
m2/tháng (tại Đà Nẵng).

Theo Bộ Xây dựng, giá cho thuê văn phòng 
bình quân toàn thị trường trong quý 2/2021 
giảm nhẹ so với quý trước (tại Hà Nội và 
TP.HCM giá cho thuê giảm khoảng 1,7%).

Đối với mặt bằng thương mại:  Trong quý 
2/2021, số lượng dự án trung tâm thương 
mại và siêu thị mới được khai trương đi vào 
hoạt động không nhiều. Một số dự án trung 
tâm thương mại mới được khai trương như: 
TTTM GO! tại Thái Nguyên, TTTM Thắng Lợi tại 
TP.HCM, Lotte Mart Gold Coast Nha Trang tại 
Khánh Hòa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh 
doanh mặt bằng thương mại tiếp tục gặp khó 

khăn, tổng lượng thuê và giá thuê bình quân 
vẫn có xu hướng giảm so với quý 1/2021.

Tại khu vực trung tâm của Hà Nội và TP.HCM 
giá chào thuê trung bình ở tầng trệt và tầng 
một cũng trong xu hướng giảm; mức giá trung 
bình khoảng 102 USD/m2/tháng tương đương 
2.357.000 đồng/m2/tháng, giảm 1,9% theo quý 
và 1,7% theo năm. Khu vực trung tâm ghi nhận 
tỷ lệ trống trung bình ở mức 10,8% do một số 
diện tích trống ở các tầng cao vẫn chưa tìm 
được khách thuê mới, cũng như bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh. So với cùng kỳ năm ngoái, tỉ lệ 
này đã tăng 10,1%.

Giá chào thuê mặt bằng ở tầng trệt và tầng 
một (không bao gồm thuế GTGT và phí dịch 
vụ) tại các trung tâm thương mại ngoài khu 
vực trung tâm tiếp tục giảm nhẹ do một số 
dự án có tỷ lệ trống cao giảm giá để giữ chân 
khách thuê, cũng như hỗ trợ các khách thuê 
do tình hình dịch diễn biến phức tạp thời gian 
vừa qua. Giá chào thuê trung bình tại tầng trệt 
và tầng một khu vực ngoài trung tâm đạt 29 
USD/m2/tháng tương đương 670.000 đồng/
m2/tháng, giảm 3,8% theo năm và 2,8% theo 
quý. Tỷ lệ trống các khu vực này vẫn ở mức 
cao, đạt 14,6%, cao hơn 0,1% theo quý và 4,8% 
theo năm.

Tại thị trường TP.HCM, dưới sức ép từ làn 
sóng dịch nghiêm trọng, giá thuê trung bình 
trong quý ghi nhận đạt 34 USD/m2/tháng 
tương đương 786.000 đồng/m2/tháng, giảm 
5,2% theo năm do nhiều trung tâm thương 
mại đóng cửa, các dự án đồng loạt giảm giá 
thuê, cũng như có các chính sách hỗ trợ khách 
thuê trong thời gian giãn cách xã hội thời gian 
qua. Điều này đã phần nào cải thiện được tỷ lệ 
trống, giảm 1,6% theo năm xuống còn 14,6%.

Phương Nga

VĂN PHÒNG VÀ MẶT BẰNG CHO THUÊ 
GẶP KHÓ VÌ COVID, CÔNG SUẤT, 
NHU CẦU VÀ GIÁ THUÊ ĐỀU GIẢM

Ảnh minh họa
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CÔNG TY CHỨNG KHOÁN RỒNG 
VIỆT (VDSC) THẬN TRỌNG VỀ 
TRIỂN VỌNG LỢI NHUẬN NGẮN HẠN 
CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN 
XUẤT - NHỮNG DOANH NGHIỆP SẼ 
CHỨNG KIẾN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 
TĂNG ĐỘT BIẾN TRONG NỖ LỰC 
DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
TRONG THỜI GIAN XẢY RA ĐẠI 
DỊCH.

Trong báo cáo mới công bố, VDSC 
nhận định rằng triển vọng kinh tế 
Việt Nam nửa cuối năm 2021 sẽ phụ 
thuộc vào hiệu quả của việc ngăn 

chặn dịch bệnh và tiến độ tiêm chủng.
VDSC ước tính rằng các ngành kinh tế hiện 

tại chỉ đang hoạt động dưới 50% công suất khi 
có tới 38/63 tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao 
hoặc cao đối với dịch bệnh COVID-19 đang siết 
chặt hơn với các hoạt động không thiết yếu, đi 
lại và tụ tập không cần thiết theo Chỉ thị 16, 16+ 
hoặc 15 của Chính phủ. Chính việc giãn cách 
xã hội kéo dài có thể có tác động nghiêm trọng 
đến kinh tế vì các tỉnh thành này đóng góp tới 
hơn 80% GDP quốc gia.

Ít nhất 70% nhà máy sản xuất ở miền Nam 
phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian giãn 
cách. Ngoài ra, các nhà máy hoạt động theo mô 
hình “3 tại chỗ” phải chịu chi phí vận hành rất 
lớn và buộc phải giảm 40-50% công suất. Bên 
cạnh đó, rủi ro gián đoạn xảy đối với hoạt động 
vận tải hàng hóa và chuỗi cung ứng cho sản 
xuất; chi phí hoạt động gia tăng và thời gian vận 
chuyển hàng hóa kéo dài. Những nhân tố này 
đã và đang gây áp lực lớn lên hoạt động của các 
cảng hàng hóa.

Bài toán chi phí cho các doanh 
nghiệp sản xuất mùa COVID-19

Hàng loạt sóng gió đang khiến triển vọng 
tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất tại 
nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong 6 tháng cuối 
năm 2021 không còn quá tươi sáng. Điển hình 
như ngành dệt may - những doanh nghiệp đã 
hưởng lợi lớn trong quý 2 vừa qua. Tận dụng cơ 
hội khi các đối thủ lớn như Ấn Độ, Bangladesh, 
Campuchia phải cắt giảm xuất khẩu, các doanh 
nghiệp dệt may đã mở rộng thị phần, tăng mạnh 
các đơn hàng tại thị trường Mỹ và EU. Tuy vậy, 
làn sóng dịch bệnh lần 4 vẫn đang diễn biến vô 
cùng phức tạp, từ thuận lợi đã trở thành rủi ro 
lớn nếu các đơn hàng không thể hoàn thành 
đúng tiến độ.

Việc thực hiện sản xuất giãn cách đã 
khiến  May Thành Công (TCM)  không đạt kế 
hoạch về sản xuất trong tháng 7, lãi sau thuế 
công ty đạt gần 673 nghìn USD (15 tỷ đồng), 
giảm 47% so với cùng kỳ. Ngoài vấn đề không 
có đơn hàng vải kháng khuẩn PPE, Chủ tịch TCM 
Trần Như Tùng còn chia sẻ về gánh nặng chi phí 
trong tháng 7 bởi công tác cho việc sản xuất 3 
tại chỗ như xây nhà vệ sinh, phòng tắm, chỗ 
ăn, ở, ngủ và liên tục test COVID-19 (3 ngày/lần), 
bên cạnh đó là các chi phí hỗ trợ cho F0, F1...

Bài toán chi phí cũng là vấn đề nan giải 
với  Nhựa Bình Minh (BMP). Báo cáo đánh giá 

mới đây của SSI Research cho biết BMP đã ghi 
nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử kinh doanh 
vào tháng 7 vừa qua. Lợi nhuận giảm mạnh do 
tỷ suất lợi nhuận gộp lao dốc trong bối cảnh 
chi phí đầu vào tăng cao, giá PVC đầu vào đã 
tăng trung bình khoảng 107% so với cùng kỳ và 
23% so với quý trước. Ngoài ra, lãnh đạo BMP 
cho biết sản lượng tiêu thụ tháng 7 chỉ là 5.013 
tấn, giảm 50% so với cùng kỳ do sức mua giảm 
mạnh khi phần lớn sản phẩm của công ty được 
tiêu thụ ở thị trường phía Nam - nơi đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh giãn cách xã hội. 
SSI Research dự báo kết quả kinh doanh của 
BMP có thể chạm đáy trong quý 3 năm nay, 

công suất hoạt động giảm xuống khoảng 20-
50% trong giai đoạn tháng 7-9.

Vấn đề logistics cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu

Cho dù đơn đặt hàng đã đủ đến hết quý 4, 
nhà máy cũng không nằm trong tâm dịch và có 
thể duy trì sản xuất ổn định, song yếu tố khác 
cũng ảnh hưởng lớn với doanh nghiệp xuất 
khẩu là vấn đề vận tải. Tại Đầu tư và Thương 
mại TNG, việc thiếu hụt container khiến các 
nhãn thời trang lớn ở nước ngoài bị ảnh hưởng, 
khó thuê tàu, có tác động đến giao hàng của 
TNG. Doanh thu tháng 7 của TNG ghi nhận 
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“Công việc ý nghĩa” là đích đến của 
nguồn nhân lực

Theo cuộc khảo sát về Chỉ số hiểu biết khoa 
học 2021 của 3M về nhận thức của người dân đối 
với khoa học, gần như tất cả người được khảo 
sát ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) 
đồng ý rằng thế giới cần có thêm nhiều nhân sự 
hơn nữa theo đuổi các nhóm nghề liên quan đến 
STEM - Science (Khoa học), Technology (Công 
nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics 
(Toán học), kết quả đồng tình đạt mức 91% ở 
APAC so với 90% quy mô toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy “ý nghĩa” và “mục đích” 
là khía cạnh quan trọng nhất mà nhân viên nhìn 
nhận ở công việc của họ. Những người cho rằng 
công việc mình đang làm là “có ý nghĩa” cũng có 
khả năng đánh giá lĩnh vực nghề nghiệp của họ 
cao hơn gấp bốn lần.

Khi tìm hiểu những hệ quả liên quan của một 
“công việc ý nghĩa” đối với người lao động tại 
châu Á, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra 
rằng nó không chỉ tác động tích cực đến năng 
suất và hiệu suất làm việc, mà còn khuyến khích 
lòng trung thành của nhân viên.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao giá trị, khối 
doanh nghiệp đang nỗ lực phát triển thế hệ các 
nhà tư tưởng, lãnh đạo và sáng tạo tương lai. 
Doanh nghiệp có thể gặt hái được rất nhiều lợi 
ích từ việc phân bố tỉ lệ đầu tư vào R&D (nghiên 
cứu và phát triển) nhiều hơn.

Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều tổ chức phi 
chính phủ trên khắp thế giới đang chia sẻ các tài 
liệu giáo dục miễn phí và tổ chức giảng dạy trực 
tuyến cho nhóm học sinh chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất bởi đại dịch.

Ví dụ, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc 
(UNEP) và TED-Ed đã tổ chức một khóa học kéo 
dài 30 ngày tập trung vào chủ đề môi trường. 
Khóa học trực tuyến mang tên “Trường học Trái 
đất” (Earth School) mang đến cho học sinh, phụ 
huynh và giáo viên đa dạng nguồn tài liệu tham 
khảo dưới dạng video và văn bản, cũng như các 
hoạt động giáo dục khác.

Chìa khóa nằm ở nguồn nhân lực 
STEM

Hiện nay, các quốc gia đang phải đối mặt với 
tình trạng thiếu hụt nhân tài STEM. Điều này đặt ra 
nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt 
là những công ty hoạt động trong lĩnh vực STEM.

Ở Việt Nam, chỉ có 12% người lao động đảm 
bảo tay nghề chuyên môn cao, và lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin (IT) đang chịu ảnh hưởng đặc biệt 
từ sự thiếu hụt này.

Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi sau 
đại dịch COVID-19. Chỉ số hiểu biết khoa học 
2021 của 3M chỉ ra rằng có tới 2/3 người tham 
gia khảo sát tại APAC có nhiều cảm hứng hơn 
để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực STEM (kết 
quả đạt 66% ở APAC so với 60% trên toàn cầu). 
63% người trả lời ở khu vực này cũng tin rằng 
trong đại dịch, các nhà khoa học và chuyên gia 
y tế đã và đang truyền cảm hứng để thế hệ mới 
theo đuổi một nghề nghiệp tương lai dựa trên 
nền tảng khoa học (so với 62% trên toàn cầu).

Những phát hiện từ nghiên cứu State of 
Science Index 2021 của 3M đã gợi ý câu trả lời. 
Trong số những người tin rằng các công ty nên 
tham gia vào việc hỗ trợ giáo dục STEM, hoạt 
động hàng đầu được các công ty ưu tiên bao 
gồm:

- Tạo nguồn lực để trẻ em tiếp cận với khoa 
học ngay từ khi còn nhỏ (46% tại APAC so với 
44% trên toàn cầu).

- Đầu tư vào các hoạt động truyền cảm hứng 
để khơi gợi niềm yêu thích khoa học ở trẻ (42% 
so với 39% trên toàn cầu).

- Cung cấp các khoản trợ cấp/học bổng cho các 
sinh viên yếu thế (41% so với 43% trên toàn cầu).

- Tổ chức các chương trình như thực tập, trại 
hè và hội thảo để giúp sinh viên theo đuổi STEM 
(40% so với 43% trên toàn cầu).

Đại dịch COVID-19 đã cho thế giới thấy sự cần 
thiết hơn bao giờ hết của lĩnh vực STEM. Từ sự 
phát triển nhanh chóng của vắc xin COVID-19 
đến các công nghệ tân tiến, STEM đã giúp các 
quốc gia vượt qua vô số thách thức khác nhau 
gây ra bởi đại dịch.

595 tỷ đồng trong khi có thể đạt tới 650 
tỷ đồng nếu vấn đề về vận tải được giải 
quyết.

Ngành thủy sản cũng trong tình cảnh 
tương tự khi mà sự bùng phát COVID đã 
khiến nhiều nhà máy thủy sản bị ngừng 
hoạt động. Đặc biệt, hoạt động logistics 
trong nước được thắt chặt để kiểm soát 
COVID cũng gây ra chậm trễ trong các 
chuyến hàng, chi phí vận chuyển cũng bị 
đẩy lên rất cao.

Lĩnh vực khác là dầu khí cũng bắt đầu 
“ngấm đòn” COVID-19. UBND tỉnh Quảng 
Ngãi mới đây đã có văn bản gửi đến Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị giải quyết kiến 
nghị liên quan đến  Lọc hoá dầu Bình 
Sơn (BSR). Theo đó, công tác tiêu thụ 
sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu 
Dung Quất (thuộc sở hữu BSR) bị chững 
lại và đi xuống khi nhu cầu tiêu thụ tại thị 
trường nội địa bị giảm sút. Hiện, nhà máy 
của BSR đang tồn trên 200.000 m3 sản 
phẩm xăng dầu các loại (tương đương 1,2 
triệu thùng) và gần 400.000 m3 dầu thô 
(khoảng 2,4 triệu thùng); đối diện với rủi 
ro không còn sức tồn chứa, dẫn đến nguy 
cơ phải dừng hoạt động nhà máy của 
doanh nghiệp.

Kế hoạch quý 3 “đi lùi”
Nhìn nhận thế khó của doanh nghiệp 

trong diễn biến khó lường của đại dịch, 
nhiều bản kế hoạch “đi lùi” đã được đặt 
ra cho quý 3 của năm 2021. Cao su Phước 
Hòa (PHR)  đã nghị quyết về kế hoạch 
quý 3 với tổng doanh thu công ty mẹ là 
318,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh 
doanh cao su là 301 tỷ. Theo đó, mục tiêu 
LNTT vỏn vẹn 10 tỷ đồng, chỉ bằng 6% 
thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Hay đơn vị cung cấp mặt hàng thiết 
yếu là Bột giặt LIX (LIX) cũng dự kiến lợi 
nhuận quý 3 năm nay sẽ giảm 50% về còn 
30 tỷ đồng. Nếu đúng như kế hoạch, đây 
sẽ là quý thứ ba liên tiếp trong năm lợi 
nhuận của LIX lao dốc so với quý trước 
đó. Giải thích nguyên nhân giảm mục 
tiêu, lãnh đạo LIX cho biết dịch bệnh đã 
gây khó khăn trong việc vận chuyển giao 
hàng đến điểm bán; đồng thời sức mua 
hàng tại kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 
thương mại điện tử cũng giảm mạnh. Các 
thị trường xuất khẩu của LIX cũng bị ảnh 
hưởng bởi dịch khi không triển khai được 
các chương trình khuyến mãi lớn hoặc 
không xuất khẩu được theo kế hoạch.

Chính vì vậy, VDSC cho rằng dịch bệnh 
được kiểm soát chính là yếu tố quyết định 
cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp 
cũng như tốc độ tăng trưởng của toàn 
bộ nền kinh tế. Điểm sáng đầu tư công 
cũng được dự báo sẽ tăng trưởng hạn chế 
do ảnh hưởng của các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh. 

VDSC thận trọng về triển vọng lợi 
nhuận ngắn hạn của một số doanh nghiệp 
sản xuất - những doanh nghiệp sẽ chứng 
kiến chi phí hoạt động tăng đột biến trong 
nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh trong 
thời gian xảy ra đại dịch. Phải sang năm 
2022, những ngành này cũng sẽ có triển 
vọng sôi động hơn vào năm 2022, do nhu 
cầu xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ.

Doanh nghiệp
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MỘT TRỞ NGẠI KHÁC CỦA 
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM CHÍNH 
LÀ CHI PHÍ LOGISTICS TĂNG CAO. 
TÌNH TRẠNG THIẾU CONTAINER 
RỖNG VÀ CHI PHÍ LOGISTICS TĂNG 
CAO CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC 
DOANH NGHIỆP CÓ ĐƠN HÀNG 
ODM VÀ OBM.

Bên cạnh các cổ phiếu logistics, phân 
bón tăng mạnh trong khoảng thời 
gian qua, nhóm ngành dệt may cũng 
đã duy trì đà tăng rất tích cực từ đầu 

tháng 7 đến nay. Có thể kể ra, tính từ đầu quý 
3/2021, thị giá VGT tăng 36%, TNG tăng 31%; 
GIL tăng 29%, MSH tăng 40%...

Động lực cho mức tăng trưởng tốt của các 
cổ phiếu chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh 
ổn định trong quý 2/2021 và lũy kế nửa đầu 
năm nay sau khoảng quý 1 ghi nhận mức tăng 
trưởng âm. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối năm, 
CTCK VNDIRECT mới đây đã có báo cáo đánh 
giá triển vọng ngành dệt may cho 6 tháng cuối 
2021, cho rằng vẫn còn nhiều thách thức sẽ xảy 
ra đối với ngành.

Quý 2 bùng nổ nhờ cầu xuất khẩu 
phục hồi

Theo ước tính của VNDIRECT, tổng doanh 
thu trong quý 2/2021 của các doanh nghiệp dệt 
may niêm yết tăng 22,1% so với cùng kỳ, chủ 
yếu nhờ nhu cầu phục hồi mạnh từ thị trường 
Mỹ và EU, cao hơn nhiều so với mức giảm 7,6% 
so với cùng kỳ trong quý 1 trước đó.

Nhờ vậy, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 
2021 của các công ty đã tăng 7,3%; trong số đó 
TNG và GIL đều ghi nhận mức tăng trưởng cao 
về doanh thu đã nhanh chóng lấy được các đơn 
hàng dịch chuyển từ các nước đối thủ sang Việt 
Nam.

Mức tăng trưởng của ngành được thúc đẩy 
bởi sự phục hồi nhu cầu mua sắm mạnh mẽ 
tại thị trường Mỹ và EU. Kim ngạch nhập khẩu 
dệt may của Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2021 
tăng 31%, trong đó nhập khẩu hàng may mặc 
đạt 35,3 tỷ USD. Còn kim ngạch nhập khẩu dệt 
may của EU từ Việt Nam trong tháng 5 và tháng 
6/2021 tăng lần lượt 12% và 21% so với cùng 
kỳ. VNDIRECT kỳ vọng rằng Hoa Kỳ và EU vẫn là 
hai thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt 
Nam trong 2021-2022.

Ngoài ra, VNDIRECT nhận thấy Việt Nam 
có cơ hội giành được thị trường từ các đối thủ 
cạnh tranh khi các nhà xuất khẩu dệt may của 
Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ mất phần lớn 
đơn hàng do phải đóng cửa hoặc hoạt động 
50% công suất để ngăn chặn các ca lây nhiễm 
COVID-19 mới. Ngành dệt may của Myanmar 
cũng đang phải đối mặt với cùng lúc 2 vấn đề 
lớn là dịch bệnh và tình hình chính trị bất ổn từ 
tháng 3/2021.

VNDIRECT cho rằng Đầu tư và Thương mại 
TNG (TNG), May Sông Hồng (MSH) và Sản xuất 
Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) 
có thể là những doanh nghiệp hưởng lợi nhất 
vì các nhà máy của họ đang được đặt tại Thái 
Nguyên, Nam Định và Huế - những nơi nằm 
ngoài tâm dịch hiện tại.

Vấn đề dịch bệnh và chi phí 
logistics 

Nhìn nhận nửa cuối năm 2021, tăng trưởng 
ngành dệt may có thể chậm lại do đợt bùng 
phát dịch COVID-19 ở khu vực phía Nam có thể 
làm gián đoạn chuỗi cung ứng một lần nữa do 
các công ty không thể vận chuyển nguyên liệu 
và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian 
giao hàng.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), 
khoảng 50% nhà máy đặt tại khu vực miền Nam 
và tỷ lệ nhà máy phải đóng cửa đã lên tới 30 - 
35%, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ do 
không đủ kinh phí để thực hiện “3 tại chỗ” cho 
người lao động gây thiếu hụt lao động. Đồng 
thời, tỷ lệ tiêm vaccine cho ngành dệt may vẫn 
thấp.

Thậm chí với kịch bản tích cực nếu dịch được 
kiểm soát vào cuối tháng 8, VNDIRECT cho rằng 
kim ngạch xuất khẩu của dệt may Việt Nam 
trong năm 2021 có thể chỉ đạt 33 tỷ USD giảm 
6% và hoàn thành 84% kế hoạch của Chính phủ 
Việt Nam cho năm 2021 (39 tỷ USD). Bên cạnh 
đó, số lượng công nhân dự kiến cũng sẽ chỉ đạt 
60-65% sẽ thách thức lớn cho ngành dệt may 
trong quý 3 này.

Một trở ngại khác của ngành dệt may Việt 
Nam chính là chi phí logistics tăng cao. Tình 
trạng thiếu container rỗng và chi phí logistics 
tăng cao có thể ảnh hưởng đến các doanh 
nghiệp có đơn hàng ODM và OBM.

Dự phóng lợi nhuận nhiều doanh 
nghiệp dệt may vẫn tích cực

Dự phóng về lợi nhuận ròng năm 2021 của 
một số doanh nghiệp dệt may niêm yết nổi trội, 

VNDIRECT vẫn đưa ra kịch bản tích cực với việc 
hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra cả năm.

Cụ thể,  May Sông Hồng (MSH)  có thể đạt 
448 tỷ đồng lợi nhuận ròng cả năm 2021, tương 
ứng vượt 57% so với kế hoạch đã đề ra; hay Sản 
xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 
(GIL) đạt lãi ròng 2021 đạt 350 tỷ đồng, vượt 94% 
kế hoạch. Điều này là nhờ các công ty không bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh do các nhà máy hiện 
đang nằm ngoài tâm dịch. Bên cạnh đó là các 
câu chuyện riêng như tăng 20% công suất hay 
hợp tác mới với các đơn vị bán lẻ trực tuyến lớn 
như Amazon và IKEA.

Sợi Thế Kỷ (STK) được dự báo có thể đạt lãi 
ròng 296 tỷ đồng nhờ việc chuyển đổi đơn hàng 
từ sợi nguyên sinh sang sợi tái chế và giành 
thêm thị phần từ thị trường Mỹ. Các chi phí tăng 
thêm cho ăn, ở và tiêm vaccine COVID-19 cho 
nhân viên sẽ vào khoảng 3 tỷ đồng do lượng 
công nhân thấp hơn so với các doanh nghiệp 
gia công hàng may mặc khác.

Đầu tư và Thương mại TNG được dự báo có 
khả năng vượt 31% kế hoạch lên 230 tỷ đồng 
nhờ lợi nhuận từ mảng BĐS KCN trong 6 tháng 
cuối năm dự kiến mang về 70 tỷ đồng, thêm vào 
đó là lợi thế từ việc chuyển dịch đơn hàng từ Ấn 
Độ và Myanmar.

Mặt khác, VNDIRECT đưa ra mức dự phóng 
lợi nhuận ròng năm đạt 323 tỷ đồng cho May 
Thành Công (TCM), song cho rằng sẽ khó đạt 
được do thiếu hụt đơn hàng khẩu trang y tế và 
vải anti-virus trong quý 2 và quý 3/2021. Ngoài 
ra, các nhà máy của TCM đặt tại tỉnh Vĩnh Long 
là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng 
phát dịch COVID-19, khiến tăng thêm chi phí 
QLDN.

VNDIRECT: “COVID-19 và chi phí 
logistics thách thức ngành dệt 
may nửa cuối năm 2021”

Phương Linh
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CÁC THÁNG CUỐI NĂM LÀ THỜI 
KỲ THU HOẠCH CHÍNH ĐỐI VỚI 
MẶT HÀNG THỦY SẢN NHƯ TÔM, 
CÁ TRA. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN (NN&PTNT) 
TIẾP TỤC ĐỀ XUẤT CÁC TỈNH 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH 
NGHIỆP, ĐẢM BẢO VẬN CHUYỂN 
THÔNG SUỐT ĐỂ DUY TRÌ SẢN 
XUẤT VÀ XUẤT KHẨU.

Chồng chất khó khăn giữa đại dịch
Chủ tịch HĐQT Công ty FIMEX VN Hồ Quốc 

Lực cho biết, sau hơn 4 tuần thực hiện Chỉ thị 16 
của Chính phủ, hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và xuất khẩu tôm của các nhà máy chế biến tôm 
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
bị đảo lộn. Nhiều doanh nghiệp chế biến buộc 
phải đóng cửa do không thực hiện được “3 tại 
chỗ” hoặc nghi ngờ có ca nhiễm COVID-19. Việc 
triển khai áp dụng quy định phòng chống dịch 
ở mỗi địa phương cũng khác nhau, khiến cả 
người nuôi và doanh nghiệp không tránh khỏi 
lúng túng. Hầu hết các nhà máy chế biến hiện 
nay đều buộc phải giảm công suất còn 30 - 
50% để thực hiện “3 tại chỗ”, nên nhu cầu mua 
nguyên liệu giảm.

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng Giám đốc 
Công ty Vĩnh Hoàn, đơn vị chuyên chế biến và 
xuất khẩu cá tra tại Đồng Tháp đánh giá, “3 tại 
chỗ” chỉ là giải pháp tình thế, doanh nghiệp chỉ 
đạt tối đa 50% công suất, không thể giải quyết 
lượng cá đang tồn đọng. Các doanh nghiệp 
đang tính đến kịch bản “hậu 3 tại chỗ” dựa theo 
kinh nghiệm các nước.

Về khâu vận chuyển, mỗi tháng các cơ sở nuôi 
trồng giống cần vận chuyển khoảng 7 tỷ tôm 
giống từ Nam Trung Bộ và khoảng 150.000 tấn 
thức ăn từ khu vực Đồng Nai, Bình Dương vào 
Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, vận chuyển cả đường 
bộ và đường thủy hiện nay vẫn khó khăn, do cơ 
sở sản xuất con giống, thức ăn không cùng địa 
bàn, phải qua các địa phương khác nhau.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp 
chế biến tôm, hiện tại, việc một số mặt hàng 

vật tư nuôi tôm, trong đó có tôm giống, thức 
ăn thủy sản vận chuyển về vùng nuôi tôm gặp 
khó khăn đã làm gián đoạn lịch thả giống thứ 
hai trong năm và hoạt động thả nuôi vụ hai 
đang có xu hướng trầm lắng.

Cần ổn định sản xuất, tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) dự báo, giá thủy sản có thể phục 
hồi sau khi các địa phương kiểm soát tốt được 
dịch bệnh, việc xuất khẩu tôm của Việt Nam 
thường tăng mạnh từ giữa quý 3 và sang quý 
4. Để duy trì được tốc độ và giá trị tăng trưởng 
xuất khẩu thủy sản những tháng tới, việc đảm 
bảo ổn định hoạt động nuôi trồng và chế biến 
là cấp thiết.

Thống kê của Bộ NN&PTNT, hiện có 324/449 
cơ sở chế biến thủy sản đáp ứng yêu cầu “3 tại 
chỗ” tiếp tục sản xuất, chiếm 72%. Công suất 
của nhiều nhà máy chỉ khoảng 30 - 50% so với 
trước khi áp dụng Chỉ thị 16 do thiếu công nhân 
hoặc chia ca để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, 
lượng tôm bố mẹ hiện có khoảng 55.000 con, 
giống cá tra chủ động sản xuất được khoảng 
150 - 200 triệu con/tháng đáp ứng đủ nhu cầu 
thả nuôi. Cả nước hiện có 120 nhà máy sản xuất 
thức ăn thủy sản, trong đó có 56 nhà máy có 
vốn đầu tư nước ngoài, với công suất thiết kế 
khoảng 5,2 triệu tấn/năm và 64 nhà máy có 
vốn đầu tư trong nước, với công suất thiết kế 
khoảng 4,7 triệu tấn/năm đủ cung cấp thức ăn 
cho nuôi trồng.

Với năng lực hiện có, các giải pháp được tính 

đến hiện nay là mở rộng “vùng xanh an toàn” để 
tăng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ĐBSCL; 
tăng thêm các nhà máy sản xuất “3 tại chỗ”; tạo 
điều kiện thuận lợi trong thu hoạch, mua bán, 
vận chuyển tôm từ ao nuôi đến nhà máy nhanh 
hơn, mà vẫn đảm bảo quy định phòng chống 
dịch.

Ở góc độ doanh nghiệp, VASEP kiến nghị Thủ 
tướng xem xét ưu tiên và tập trung tiêm ngay 
vaccine cho người lao động tại các nhà máy 
chế biến thủy sản, lực lượng trong chuỗi cung 
ứng vận chuyển như lái xe, lái ghe, sà lan vận 
chuyển… nhằm vừa giữ được nguồn hàng cung 
ứng cho thị trường, đối tác xuất khẩu, vừa duy 
trì được sản xuất và đảm bảo công ăn việc làm 
cho người lao động ngành thủy sản.

Trước kiến nghị này và thực hiện chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư vừa trình Thủ tướng dự thảo nghị quyết hỗ 
trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn vì 
COVID-19. Trong đó, giải pháp trọng tâm là 
ưu tiên và bổ sung tiêm vaccine cho người lao 
động tại doanh nghiệp ở các vùng kinh tế trọng 
điểm, khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp, và 
các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, xuất 
nhập khẩu; người lao động trong một số lĩnh 
vực có tiếp xúc cao.

Về dài hạn, ngành thuỷ sản Việt Nam xác 
định sẽ phải sống chung với đại dịch. Việc thực 
hiện đồng bộ và phối hợp nhiều giải pháp để 
vừa đảm bảo an toàn, duy trì sản xuất trong 
dịch, vừa đẩy mạnh bao tiêu đầu ra cho ngư 
dân, đón đầu kế hoạch xuất khẩu những tháng 
cuối năm… sẽ giúp ngành thủy sản đạt được 
mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD trong năm 2021.

Doanh nghiệp thủy sản 
cần được giải cứu 
khỏi thế “mắc cạn”

Nhu Nhi

Doanh nghiệp

Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến các doanh nghiệp thủy sản gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.
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Doanh nghiệp

Theo một doanh nghiệp BĐS tại 
TP.HCM, hiện doanh nghiệp đang 
gặp nhiều cái khó cùng lúc. Bao gồm, 
khó dòng tiền để duy trì bộ máy hoạt 

động, khó về các dự án không thể triển khai 
đúng tiến độ do dừng công trình xây dựng, khó 
thủ tục pháp lý và một cái khó nữa là lãi suất 
ngân hàng vẫn phải đóng “đều đặn” hàng tháng.

Bà Nguyễn Hương, CEO Đại Phúc Land cho 
hay, thách thức lớn cho các doanh nghiệp BĐS 
hiện nay là dòng tiền để duy trì hoạt động, trong 
đó, doanh nghiệp vẫn phải trả lãi suất cho ngân 
hàng hàng tháng khi mà nguồn thu gặp khó 
khăn vì dịch. “Mặc dù Đại Phúc Land tỉ lệ vay nợ 
không quá lớn, tương đối thận trọng, tuy nhiên 
trong khó khăn chung thì áp lực là chung”, bà 
Hương cho biết.

Vị CEO này cho rằng, dòng tiền của doanh 
nghiệp BĐS hiện nay cũng giống như oxy cho 
người bệnh. Nếu không có dòng tiền thì doanh 
nghiệp sẽ chết. “Và, nếu tình trạng này cứ tiếp 
tục xảy ra, thì doanh nghiệp BĐS sẽ giống như 
kiểu “chết trên đống tài sản, chưa kể trả nợ vay 
ngân hàng là cực kì nan giải”, bà Hương nhấn 
mạnh.

Hiện tại, doanh nghiệp BĐS cần trợ lực để 
ổn định đi qua dịch bệnh. Theo bà Hương, với 
sức chống chịu đã vượt quá giới hạn của nhiều 
doanh nghiệp BĐS không khác thân cây trước 
gió bão, nên cấp thiết cần sự trợ lực thông qua 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp 

lý, cơ chế chính sách cũng như các gói hỗ 
trợ tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp 
phục hồi và gắng sức trong chặng đường 
sắp tới còn gian nan khi dịch bệnh vẫn 
tồn tại.

Thực tế, đây là vấn đề đã được đặt 
ra nhiều lần nhưng việc thực thi vẫn 
còn quá chậm, cần sự thay đổi toàn 
diện và mạnh mẽ hơn. Đây được xem 
là giải pháp căn cơ, mang tính bền vững giúp 
doanh nghiệp đỡ mất sức lực, thời gian và lãng 
phí nguồn lực không đáng có. Chỉ cần giảm quy 
trình, giảm thời gian các bước thủ tục còn một 
nửa, mọi việc sẽ khác ngay.

“Các doanh nghiệp BĐS đóng góp khoảng 
11% GDP cả nước và là lĩnh vực có liên quan 
đến hơn 200 ngành nghề khác nhau. BĐS có cơ 
hội vượt qua được đợt bão dịch bệnh COVID lần 
này cũng là cơ hội tăng trưởng kinh tế và phát 
triển của các ngành nghề liên quan. Một đồng 
ngân sách chi ra để giúp hồi phục nền kinh tế, 
các doanh nghiệp sẽ trả lại cho ngân sách 3 
đồng, thậm chí 5 đồng trong tương lai. Đó cũng 
là lý do các nước đã chi ngân sách khủng chưa 
từng có để giảm thiểu tổn thất cho người dân, 
cho doanh nghiệp, giữ nền kinh tế ổn định để 
chờ cơ hội bật dậy và phục hồi nhanh sau khi 
kiểm soát dịch bệnh”, bà Hương chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Phạm Lâm, Phó Chủ 
tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam, CEO DKRA 
Vietnam cho rằng, hiện nay 70% các doanh 

nghiệp BĐS, nhất là các sàn môi giới BĐS rơi 
vào tình trạng khó khăn vì dịch. Trong đó, chỉ 
có khoảng 10% doanh nghiệp có doanh thu ổn 
định, 90% doanh nghiệp ở trạng thái nguy cơ vì 
doanh thu dưới 10%.

Theo ông Lâm, dịch đã làm đảo lộn mọi hoạt 
động của doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp mở rộng hệ thống, tăng cường thị trường 
khác. Chỉ thị 16 giãn cách xã hội khiến hầu hết 
các doanh nghiệp BĐS ngưng hoạt động. Trong 
đó, trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay 
là chi phí để hoạt động. Dù ngưng hoạt động 
nhưng nhiều chi phí doanh nghiệp vẫn phải 
chi trả, chẳng hạn như chi phí thuê mặt bằng, 
lãi ngân hàng, lương nhân viên… chưa kể, các 
doanh nghiệp môi giới còn gặp khó khăn trong 
vấn đề thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, do các 
bên gần như đều khó khăn như nhau vì dịch.

“Kẹt vốn, kẹt nguồn tiền vận hành doanh 
nghiệp là tình trạng chung của các doanh 
nghiệp BĐS hiện nay. Chưa kể, trong ngắn hạn, 
doanh nghiệp sẽ mất đi nguồn nhân sự lao 
động, vì khó khăn mà họ rời đi khỏi tổ chức”, 
ông Lâm cho hay.

Đứng góc độ Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS 
Việt Nam, ông Lâm đưa ra những đề xuất dựa 
trên những ý kiến của doanh nghiệp BĐS. Thứ 
nhất, đề xuất được giảm tiền thuế cho doanh 
nghiệp BĐS, bao gồm thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Cùng với đó, kiến nghị ngân hàng hỗ trợ 
doanh nghiệp giãn nợ trả lãi vay, giúp doanh 
nghiệp có tài chính để ổn định hoạt động ở giai 
đoạn này.

Ngoài ra, theo ông Lâm, hiện nay hầu hết 
các doanh nghiệp bị tắc dòng tiền, ảnh hưởng 
nặng nề nên rất cần các gói vay với lãi suất ưu 
đãi để tiếp cận gói tài chính.

“Doanh nghiệp BĐS hiện nay cũng giống 
như nhiễm COVID-19, rất cần oxy là nguồn vốn, 
là chính sách để hỗ trợ vượt qua khó khăn lúc 
này”, ông Lâm chia sẻ.

"DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP "DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 
BĐS HIỆN NAY CŨNG GIỐNG NHƯ BĐS HIỆN NAY CŨNG GIỐNG NHƯ 
OXY CHO NGƯỜI BỆNH COVID-19"OXY CHO NGƯỜI BỆNH COVID-19"

Hạ Vy

DƯỜNG NHƯ SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG 
SẢN (BĐS) ĐANG GIẢM DẦN KHI DỊCH COVID-19 KÉO DÀI. CÓ THỂ 
NÓI, Ở THỜI ĐIỂM NÀY, KHÔNG CHỈ SÀN GIAO DỊCH, MÔI GIỚI BĐS 
MÀ CẢ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CŨNG ĐANG “GỒNG” BỘ MÁY ĐỂ CHỜ 
DỊCH ĐI QUA.

Bà Nguyễn Hương, CEO Đại Phúc Land.

Ảnh minh họa.
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Chính quyền huyện Quảng Xương 
nói gì?

Sau nhiều ngày đặt lịch nhưng bị trì hoãn 
bằng đủ các lý do, cuối cùng, cho mãi đến ngày 
3/8/2021, lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương 
mới bố trí kế hoạch làm việc với chúng tôi về 
đơn thư của gia đình CCB - Thương binh Nguyễn 
Duy Lợi và những gì tạp chí DN&TT đã nêu.

Tại buổi làm việc, sau khi trân trọng cảm 
ơn Tạp chí DN&TT đã cung cấp thông tin, ông 
Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện 
Quảng Xương cho biết: “Tôi đang chỉ đạo cho 
các phòng ban chức năng xác minh tìm hiểu rõ 
nguyên nhân vì sao lại có sự nhầm lẫn đáng tiếc 
trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất từ thửa 236 của gia đình bà Phương thành 
thửa 232 của gia đình ông Lợi”. 

Ông cho hay: Căn cứ theo Bản đồ địa chính 
số 4 và Sổ mục kê 299 năm 1985 có diện tích 
1.500m2 thuộc đất thổ cư của gia đình ông 
Nguyễn Duy Thắng, nếu có sự nhầm lẫn dẫn 
đến oan sai cho dân thì giờ căn cứ theo xác 
minh cấp lại cho dân, đó là việc nên làm để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho họ. 

Còn ông Chu Đức Khương - Trưởng phòng 
TNMT huyện Quảng Xương cũng thừa nhận: 
Diện tích 1.500m2 theo Sổ mục kê 299 năm 
1985 là “của gia đình ông Nguyễn Duy Thắng” 
(ông Thắng là bố đẻ ông Lợi - PV). Ông Khương 
nói: “Bản thân tôi mới được luân chuyển về 
nhận công tác tại Phòng TNMT nên chưa có 
nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý đất đai, 
việc này cũng phải có thời gian để học hỏi và 

trao đổi rút ra những bài học kinh nghiệm, để 
làm việc tốt hơn trong những năm tiếp theo…”. 

Ông cho rằng: Gia đình ông Thắng đã được 
cấp đất cạnh đường 4C nhưng không hiểu vì sao 
bây giờ ông lại tìm về mảnh đất cũ? Khi phóng 
viên dặt câu hỏi: “Vậy căn cứ nào để khẳng định 
rằng diện tích đất mà gia đình ông Lợi cùng bốn 
em của mình đã mua lại “biến” thành đất cấp?” 
thì vị Trưởng phòng TNMT huyện Quảng Xương 
chỉ phản ứng bằng sự im lặng (?!).  

Trở lại thửa đất 232 hiện tại không có người 
ở, đất này là của ông Nguyễn Duy Thắng, bố 
ông Lợi để lại. Sinh thời, ông Thắng cho ông 
Phạm Văn Sâm ở nhờ, đến năm 2011, gia đình 
ông Sâm mua đất, làm nhà trên thửa 236 và 
trả lại đất cho ông Nguyễn Duy Thắng. Như vậy 
dư luận và công luận cho rằng, gia đình ông 
Nguyễn Duy Lợi được toàn quyền sử dụng diện 
tích 1.500m2 là đúng với đạo lý, đúng với pháp 
luật hiện hành.

Văn bản giải quyết của các cấp, 
các ngành vẫn không được cấp dưới 
tôn trọng!

Bức xúc trước những việc làm sai trái của một 
số cán bộ xã Quảng Hải, ông Lợi đã gửi đơn kêu 
cứu đến các cấp có thẩm quyền giải quyết của 
tỉnh Thanh Hóa, tố cáo một số cán bộ lãnh đạo 
xã Quảng Hải cùng cán bộ địa chính Viên Đình 
Soạn và nguyên cán bộ địa chính xã Nguyễn 
Xuân Việt, Trưởng thôn 9. Đơn nêu: Họ đã giả 
mạo chữ ký trong việc lập phiếu lấy ý kiến của 
khu dân cư, gồm 15 người vào ngày 26/5/2015, 

để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho hộ gia đình bà Trịnh Thị Phương. 
Những chữ ký giả mạo này được ký khống trước 
6 ngày tổ chức Hội nghị. 

Ngày 12/4/2021, Văn phòng cơ quan Cảnh 
sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã 
có Thông báo số 236/VPCQCSĐT do Trung tá 
Trần Bình Chung - Phó Chánh Văn phòng - ký 
có nội dung chuyển đơn của ông Lợi đến UBND 
huyện Quảng Xương để được xem xét giải quyết. 
Ngày 12/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh 
Hóa có Công văn số 62/HĐND-TT chuyển đơn 
của ông Lợi đến Chủ tịch UBND huyện Quảng 
Xương xử lý theo quy định của pháp luật. Công 
văn do ông Lê Chí Thi - Phó Chánh Văn phòng 
HĐND ký. Ngày 16/7/2021, Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Thông báo số 
528/TB-VKS-TTr-KT chuyển đơn và hướng dẫn 
ông Lợi đến UBND huyện Quảng Xương để được 
xem xét, xử lý. Thông báo do ông Nguyễn Văn 
Khỏe - Chánh Thanh tra - thừa lệnh Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân ký. Ngày 19/7/2021, 
Công an huyện Quảng Xương ra Thông báo số 
1562/CAQX hướng dẫn ông Lợi liên hệ với UBND 
huyện Quảng Xương để được giải quyết, Thông 
báo do Thượng tá Hoàng Văn Bình - Phó Trưởng 
Công an huyện Quảng Xương ký. Gần đây, ngày 
13/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn 
số 12262/UBND-TD gửi Chủ tịch UBND huyện 
Quảng Xương đề nghị UBND huyện xác minh 
làm rõ việc Trưởng thôn, cán bộ địa chính và 
Chủ tịch UBND xã Quảng Hải lập biên bản, giả 
mạo chữ ký của 15 công dân thôn 9 để lập hồ 
sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
bà Trịnh Thị Phương, nhằm mục đích chiếm 
đoạt đất của ông Nguyễn Duy Lợi và yêu cầu 
Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo giải 
quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản 
trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 
trước ngày 15/9/2021. Văn bản do Phó Chánh 
Văn phòng Cao Thanh Tùng ký, thừa lệnh của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, KT Chánh Văn 
phòng. Thế nhưng cho đến nay, vụ việc vẫn tiếp 
tục bị rơi vào im lặng!!!

Việc các phòng ban chức năng và UBND 
huyện Quảng Xương chưa thực hiện việc thụ lý 
và ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của 
gia đình cựu chiến binh - thương binh Nguyễn 
Duy Lợi là không đúng quy định của Luật Khiếu 
nại năm 2021. Còn  xã Quảng Hải đã cố tình 
mạo chữ ký của người dân để làm gì chắc bạn 
đọc đã rõ.

Một lần nữa, Tạp chí DN&TT trân trọng đề 
nghị UBND huyện Quảng Xương nhanh chóng 
vào cuộc, thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của 
ông Nguyễn Duy Lợi theo đúng trình tự, thủ tục 
quy định tại Điều 31, Luật Khiếu nại năm 2011; 
trả lại quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của gia 
đình ông Lợi diện tích 1.500m2 đất hương hỏa 
của ông cha để lại cho con cháu theo luật định; 
tránh để vụ việc nhỏ trở thành lớn, gây bức xúc 
trong dư luận xã hội và  quần chúng nhân dân. 

Chúng tôi sẽ thông tin những tiếp những 
diến biến mới nhất vụ việc này trên các số tiếp 
theo.

Nhóm PVĐT

THANH HÓA: CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 
CẦN SỚM VÀO CUỘC  ĐỂ XỬ LÝ VỤ VIỆC ĐÚNG PHÁP LUẬT

Sáng - Tối thương trường

TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ (DN&TT) SỐ 40, RA NGÀY 
22/7/2021 ĐÃ ĐĂNG BÀI “NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA GIA ĐÌNH 
CCB - THƯƠNG BINH NGUYỄN DUY LỢI CÒN PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ?”. 
SAU KHI TẠP CHÍ ĐƯỢC PHÁT HÀNH, TÒA SOẠN CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN 
ĐƯỢC SỰ ĐỒNG TÌNH, ỦNG HỘ CỦA ĐÔNG ĐẢO BẠN ĐỌC. TUY NHIÊN, 
DƯỜNG NHƯ BÀI VIẾT CHƯA THẤU ĐƯỢC ĐẾN CÁC CƠ QUAN CÔNG 
QUYỀN ĐỂ ĐƯỢC HỌ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC MỘT CÁCH THỎA ĐÁNG, NÊN 
TẠI SỐ TẠP CHÍ NÀY, NHÓM PHÓNG VIÊN XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC CÙNG BẠN 
ĐỌC LÀM RÕ VỤ VIỆC.

Nhà và khu đất đang bỏ không nhà ông Nguyễn Duy Lợi và Văn bản của Nhà và khu đất đang bỏ không nhà ông Nguyễn Duy Lợi và Văn bản của 
UBND tỉnh yêu cầu UNND huyện Quảng Xương xác minh trả lời bằng văn bản UBND tỉnh yêu cầu UNND huyện Quảng Xương xác minh trả lời bằng văn bản 
cho tỉnh trước ngày 15-9cho tỉnh trước ngày 15-9
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Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở 
Công Thương Hà Nội, đồng thời 
nhằm bảo đảm nguồn cung hàng 
hóa, giảm tải lượng hàng hóa về các 

chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối hoặc 
trong trường hợp các chợ đầu mối của thành 
phố tạm đóng cửa, UBND thành phố nhất trí 
chủ trương trưng dụng 5 địa điểm làm nơi tập 
kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 
cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 5 địa điểm gồm: Khu công nghiệp 
phụ trợ Nam Hà Nội (xã Đại Xuyên, huyện Phú 
Xuyên), khu tái định cư ở xã Tiên Dược (huyện 
Sóc Sơn), ô đất trống ở xã Dương Xá (huyện Gia 
Lâm), Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông) và Trung tâm Xúc tiến thương 
mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành và địa 
phương liên quan triển khai thực hiện chủ 
trương trên. Trong đó, Sở Công Thương phối 
hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng và các 
đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các quận, 
huyện có địa điểm nêu trên tổ chức triển khai 
và đưa vào hoạt động.

Sở Y tế hướng dẫn các điều kiện, biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại 
các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa 
nêu trên cho người dân và phương tiện vận 
chuyển…

Sở Giao thông vận tải, Công an TP. Hà Nội 
phân luồng giao thông, bảo đảm quá trình vận 
chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố vào 
địa điểm tập kết, trung chuyển thuận lợi, thông 
suốt; hướng dẫn các quận, huyện bố trí các vị trí 
cho các xe tại các điểm trung chuyển bảo đảm 
quy định giao thông và phòng, chống dịch…

UBND các quận, huyện có địa điểm được 
trưng dụng thực hiện rà soát, hỗ trợ hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện cần thiết khi 
đưa vào hoạt động; bảo đảm an ninh trật tự, 
phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an 
toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 
theo quy định.

Các đơn vị quản lý kinh doanh, khai thác 
chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối, đơn 
vị chủ quản 5 địa điểm tập kết, trung chuyển 
xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động và 
việc giãn cách một số đầu mối hoặc phải di dời 
đến các địa điểm trên để bảo đảm hoạt động 
bình thường và quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19 theo quy định.

ĐỀ XUẤT NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỞ GD&ĐT 
TP.HCM GỬI LÊN UBND THÀNH PHỐ 
CHỜ XÉT DUYỆT.

Mới đây, trong kỳ họp thứ hai Hội 
đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, 
nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24/8, 
trước tình dịch bệnh kéo dài, 

buộc năm học 2021-2022 phải thực hiện dạy 
học trên Internet, Giám đốc Sở GĐ&ĐT TP.HCM 
Nguyễn Văn Hiếu cho hay sở đã có tờ trình đề 
xuất UBND TP.HCM giãn thời gian thu học phí.

Trước mắt, sở đề xuất thành phố tạm không 
thu học phí học kỳ I, đồng thời, đề xuất miễn 
học phí học kỳ I như một chính sách hỗ trợ khó 
khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non 
đến phổ thông. Đề xuất này đang chờ chỉ đạo từ 

Thường trực UBND TP.HCM.
Trước đó, Sở GĐ&ĐT đã đề xuất giữ nguyên 

mức thu học phí của năm học 2020-2021 
áp dụng cho năm học mới và đã được UBND 
TP.HCM chấp thuận.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã phối hợp các sở, 
ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 
học sinh, sinh viên; hỗ trợ tiền ăn trưa đối với 
trẻ em mẫu giáo năm học 2021-2022 đến năm 
học 2025-2026 và các công văn hướng dẫn khác 
liên quan khoản thu cho đến khi có hướng dẫn 
mới thay thế.

Năm nay, toàn TP tăng gần 31.000 học sinh. 
Trong đó, mầm non tăng hơn 5.140 em, tiểu 
học tăng hơn 31.500 em, THPT tăng hơn 1.000 
em, riêng THCS giảm hơn 6.700 em. Tính tổng 

cộng TP có khoảng 1,71 triệu học sinh (chưa 
tính hệ giáo dục thường xuyên.

Năm nay, TP.HCM bắt đầu năm học vào ngày 
1/9 (tiểu học 8/9) và không tổ chức tựu trường, 
khai giảng. Các học sinh sẽ học trực tuyến trong 
thời gian đầu.

Vũ Trịnh

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỪA 
BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ BỐ TRÍ 
ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, TRUNG CHUYỂN 
HÀNG HÓA PHỤC VỤ NHÂN DÂN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG 
THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19.

Xã hội

Huyền My

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hà Nội: Trưng dụng 5 địa điểm 
để tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất miễn học phí 
học kỳ I cho học sinh
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Tại buổi họp thông tin về các giải pháp 
phòng chống dịch COVID-19 của TP 
do Thành uỷ, UBND TP Hà Nội tổ 
chức chiều ngày 20/8, Phó Giám đốc 

Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, đúng 
theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Hà Nội sẽ tổ chức 
lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 vào 7h30 
ngày 5/9 (Chủ Nhật) bằng hình thức trực tuyến, 
lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên Đài 
Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến toàn thể 
học sinh và nhân dân Thủ đô.

Về công tác tuyển sinh, do nhiều năm nay 
Hà Nội đã tiến hành tổ chức tuyển sinh trực 
tuyến đối với lớp 1, lớp 6 nên trong tình hình 
dịch bệnh phức tạp năm nay, việc tuyển sinh 
trực tuyến đầu cấp vẫn đạt tỷ lệ cao. 

Đến thời điểm hiện tại đã đạt 87,4% lớp 1, 
lớp 6 trên 86%. Ông Phạm Văn Đại cho biết 

thêm, chưa bao giờ tuyển sinh trực tuyến đạt tỷ 
lệ cao như hiện nay. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành 
quyết định về khung kế hoạch thời gian năm 
học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm tham 
mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết 
định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm 
học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm 
học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng 
của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả 
kháng khác).

Đồng thời, quyết định và báo cáo UBND 
thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường 
hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí 
học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên 
trong năm học. 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 QUỐC GIA 
PHỐI HỢP VỚI SỞ Y TẾ, SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP. HỒ CHÍ 
MINH VỪA TIẾN HÀNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN 
NGƯỜI BỆNH COVID-19.

Hệ thống sau khi được nâng cấp giúp 
gia đình, người thân có thể tra cứu, 
xem, nhận thông tin tình trạng của 
bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện điều trị 
thì người thân sống cùng nhà cũng là F1 sẽ bị 
cách ly. Nếu bệnh nhân diễn biến nặng, không 
giao tiếp được hoặc không liên lạc được thì gia 
đình sẽ không có thông tin, rất lo lắng. Trong 
khi đó các bác sĩ, cán bộ y tế tại cơ sở điều trị 
lại rất bận rộn và thường không có kênh liên lạc 
với gia đình bệnh nhân.

Hệ thống tra cứu thông tin người bệnh 
COVID-19 được xây dựng thông qua việc nâng 
cấp phần mềm, xây dựng kênh kết nối thông tin 
bệnh nhân trên hệ thống quản lý bệnh viện, cơ 
sở điều trị để cung cấp cho gia đình bệnh nhân 
có thể tra cứu được tình trạng bệnh nhân, nhắn 
tin đến người nhà bệnh nhân khi tình trạng 
bệnh của bệnh nhân thay đổi.

Thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai hệ thống 
tra cứu thông tin người bệnh COVID-19 tại địa 
chỉ  https://tracuuf0.medinet.org.vn. Hệ thống 
bổ sung các chức năng tiện ích phục vụ tra cứu 

thông tin người cách ly và người bệnh COVID-19 
đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thân nhân sau khi nhập thông tin 
của người bệnh COVID-19 tại địa chỉ  https://
tracuuf0.medinet.org.vn  sẽ tra cứu đầy đủ 
thông tin về người cách ly và người bệnh 
COVID-19 đang điều trị hoặc đã rời khỏi khu 
cách ly hoặc xuất viện.

Thông tin về người bệnh COVID-19 sau khi 
tra cứu bao gồm: Bệnh viện điều trị; Tình trạng 

bệnh (Không triệu chứng; Mức độ nhẹ; Mức độ 
trung bình; Mức độ năng; Mức độ nguy kịch).

Thân nhân người bệnh sẽ nhận được tin 
nhắn cập nhật thông tin diễn tiến của người 
bệnh COVID-19 qua số điện thoại người thân 
đã đăng ký khi người bệnh nhập viện. Hệ thống 
sẽ nhắn tin đến người thân của người bệnh khi 
người bệnh có sự thay đổi về tình trạng bệnh, 
chuyển viện hoặc xuất viện.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, hệ thống tra cứu thông tin người 
bệnh COVID-19 sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông 
tin người cách ly và người bệnh COVID-19, giúp 
cho thân nhân người bệnh được an tâm và 
cùng chung tay với TP. Hồ Chí Minh trong công 
tác phòng, chống dịch.

NT

Xã hội

Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến 
năm học mới 2021-2022

Gia đình sẽ được cập nhật tình trạng của bệnh nhân 
COVID-19 qua ứng dụng tra cứu thông tin

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại 
thông tin tại buổi họp.

NHẰM BẢO ĐẢM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, 
THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ DG-ĐT, HÀ NỘI THỐNG NHẤT KHAI GIẢNG NĂM 
HỌC 2021-2022 TOÀN THÀNH PHỐ VÀO NGÀY 5/9 (CHỦ NHẬT) BẰNG 
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN.

PV
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Xã hội

QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
(BHTN) ĐẾN NAY KẾT DƯ LỚN, KẾT 
DƯ ĐẾN HẾT NĂM 2020 LÀ 89.141 
TỶ ĐỒNG. VẬY NGUYÊN NHÂN DO 
ĐÂU KHIẾN CHO SỐ TIỀN KẾT DƯ 
CỦA QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
LẠI LỚN NHƯ VẬY?

Được đưa vào triển khai từ năm 
2009, bảo hiểm thất nghiệp là chế 
độ nhằm bù đắp một phần thu 
nhập của người lao động khi bị mất 

việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy 
trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào 
quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn quỹ đến từ các khoản đóng góp của 
người lao động và người sử dụng lao động, Nhà 
nước hỗ trợ, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư 
quỹ và nguồn thu hợp pháp khác. Nhóm tham 
gia là lao động khu vực chính thức, có hợp đồng, 
chi trả theo nguyên tắc “có đóng - có hưởng”.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, giai 
đoạn 2009-2020, số lao động tham gia, người 
thụ hưởng, nguồn thu, nguồn chi hầu hết tăng 
đều qua các năm. Tổng số tiền thu BHTN tính 
đến hết năm 2020 là 133.256 tỷ đồng; số chi 
hơn 71 nghìn tỷ đồng. Hơn 13,3 triệu lao động 
đang đóng quỹ và hơn 6,2 triệu người đã được 
thụ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến nay 
kết dư lớn, kết dư đến hết năm 2020 là 89.141 
tỷ đồng; số dư năm 2019 là hơn 9 nghìn tỷ đồng, 
năm 2020 là gần 3,6 nghìn tỷ đồng.

Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kết dư các 
Quỹ Bảo hiểm ngắn hạn quá lớn, trong khi về 
nguyên tắc, hàng năm chỉ giữ lại 10% dự phòng.

“Ở đây có hai vấn đề. Một là nếu đóng quá 
lớn thì tạo gánh nặng cho người sử dụng lao 
động và cả ngân sách nhà nước. Hai là chi quá 
ít thì người lao động đóng nhiều mà hưởng ít, 
hoặc là do cả hai vấn đề. Nếu thế thì phải sửa, 
phải tường minh lý do tại sao tồn lớn như thế”, 
Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Vậy nguyên nhân do đâu khiến cho số tiền 
kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp lại lớn như 
vậy?

Thứ nhất, nguồn thu BHTN ngày càng lớn 
do số lượng doanh nghiệp tăng, lực lượng đóng 
bảo hiểm thất nghiệp đông. 2009 là năm đầu 
tiên thu bảo hiểm thất nghiệp với 5,9 triệu lao 
động tham gia, tiền thu vào 3,5 nghìn tỷ đồng.

Song theo quy định, người lao động phải 
đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở 
lên trong thời hạn 24 tháng hoặc 36 tháng trước 
khi bị mất việc làm thì mới được hưởng các ưu 
đãi của BHTN.

Vì thế, năm 2009 chỉ thu vào mà không phải 
chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đến năm 
2010 mới có người đủ điều kiện về thời gian 
đóng để hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ 
học nghề.

Tính đến hết năm 2020, cả nước có hơn 13,3 
triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 
chiếm 27,5 % lực lượng lao động cả nước. Số 
tiền thu vào của năm này đạt hơn 18,7 nghìn 
tỷ đồng.

Thứ hai, lực lượng tham gia BHTN đông 

nhưng số lượng người lao động hưởng BHTN 
lại không cao. Từ khi thực hiện chính sách, tổng 
số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tính đến 
hết năm 2020 là trên 6,2 triệu người. Trong đó, 
năm 2020 là năm có số lao động xin nhận trợ 
cấp thất nghiệp đông nhất, hơn 1 triệu người.

Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp có 
nhiều nguyên do, như kinh tế phát triển, nhu 
cầu việc làm nhiều, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tỷ lệ 
thất nghiệp theo thống kê mười năm qua dao 
động ở mức 1,84% đến 2,42% và chỉ tăng vọt 
lên 2,73% vào năm ngoái do ảnh hưởng của 
COVID-19. Nhóm lao động khu vực hành chính 
sự nghiệp ít bị mất việc làm hơn lao động ngoài 
quốc doanh.

Ngoài ra, lượng người lao động hưởng trợ 
cấp thất nghiệp thấp một phần còn do thủ tục 
chặt chẽ. Theo quy định, người lao động phải 
đáp ứng đủ các điều kiện: Chấm dứt hợp đồng; 
đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng 
chưa tìm được việc sau 15 ngày từ lúc nộp 
hồ sơ; đặc biệt phải đóng quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 
tháng hoặc 36 tháng trước khi bị mất việc làm. 
Quy định này khiến nhiều lao động dù có hợp 
đồng nhưng ngắn hạn hoặc không đóng đủ thời 

gian thì không thể làm hồ sơ.
Thứ ba, mức đóng duy trì ổn định, chưa điều 

chỉnh trong khi nguồn thu tăng. Theo quy định, 
người lao động đóng 1% tiền lương hằng tháng 
và người sử dụng lao động 1% quỹ tiền lương 
tháng. Tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp căn cứ 
vào tiền lương tháng.

Nghĩa là, khi lương cơ sở, lương tối thiểu 
vùng tăng thì số tiền đóng góp vào quỹ cũng 
tăng theo. Lương cơ sở tăng 2,3 lần, từ mức 650 
nghìn đồng năm 2009 lên 1,49 triệu đồng vào 
năm 2020. Tương tự trong khoảng thời gian 
trên, lương tối thiểu vùng I áp dụng với doanh 
nghiệp tăng 5,5 lần, từ 800.000 đồng lên 4,42 
triệu đồng.

Thứ tư,  số lao động được hỗ trợ học nghề 
thấp nên số tiền chi cũng thấp. Từ khi chính sách 
có hiệu lực đến hết năm 2020, hơn 230.000 lao 
động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. Nếu 
chỉ tính riêng năm 2020, chỉ có khoảng hơn 26 
nghìn lượt người lao động được hỗ trợ học nghề 
trên tổng số hơn 1 triệu người lao động được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, để khuyến 
khích, Chính phủ đã tăng tiền hỗ trợ học nghề 
tối đa 9 triệu đồng từ ngày 15/5/2021.

NGUYÊN NHÂN KHIẾN NGUYÊN NHÂN KHIẾN 
KẾT DƯ QUỸ BHTN LÊN ĐẾN KẾT DƯ QUỸ BHTN LÊN ĐẾN 
89 NGHÌN TỶ ĐỒNG89 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Quỳnh Anh
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Xã hội

Thực hiện Công văn số 4958/UBND-VX, 
ngày 24/7/2021 của UBND thành phố 
Hải Phòng về việc tăng cường một số 
biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch COVID-19; Công văn 1636/UBND-VP, ngày 
24/7/2021 của UBND quận Dương Kinh, UBND 
phường Đa Phúc đã thực hiện nhiều hoạt động 
tích cực như rà soát các trường hợp đi từ vùng 
có dịch về địa phương, kiểm soát biến động dân 
đi và đến trên địa bàn phường và rà soát công 
dân phường Đa Phúc từ 18 tuổi trở lên để đăng 
ký tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh.

Triển khai rà soát các phương tiện vận tải 
hàng hóa, vận tải hành khách trên địa bàn 
phường, ký cam kết lái xe, phụ xe về việc phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 và đối với các chủ xe 
ký cam kết việc chuẩn bị nơi ăn nghỉ tập trung 
cho lái xe và phụ xe. Bên cạnh đó phường liên 
tục cập nhật thông tin tuyên truyền về hướng 
dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 3 
buổi: 6h00 sáng, 11h00 trưa và 17h chiều trên 
hệ thống loa truyền thanh phường. Đồng thời 
tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 6h00 
sáng hàng ngày về các thông tin phòng, chống 
dịch bệnh… kết hợp với Đoàn Thanh niên phát 
tờ rơi về cách phòng, chống dịch bệnh và treo 
băng rôn, áp phích ở những nơi thuận tiện để 
nhân dân nắm được như tại các Nhà văn hóa 
tổ dân phố, chợ, ngã ba… đồng thời phối hợp 
với Phòng Văn hóa thông tin quận dán đề can 

về công tác phòng chống COVID-19 và số điện 
thoại đường dây nóng ở tại 35 điểm.

Hiện trên địa bàn phường Đa Phúc có tổng số 
35 người về từ địa phương có dịch thì 8 trường 
hợp đã được đi cách li tập trung; 27 trường hợp 
cách li tại nhà và theo dõi y tế. Tính đến ngày 
18/8, phường đã cấp 48 logo cho 48/101 đầu xe 
trên địa bàn phường.

Thực hiện Nghị định 117/2020/ ND-CP của 
Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính, phường đã tiến hành xử phạt nhiều 
trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là 
12.000.000 đồng.

Tính đến ngày 18/8, tổng số lũy kế tiêm 
vaccine mũi 1, mũi 2 trên địa bàn phường Đa 
Phúc đã đạt 157 trường hợp.

Song song phường Đa Phúc đã rà soát, thống 
kê doanh nghiệp có khả năng thực hiện phương 
án “3 tại chỗ” đối với 2 công ty đóng trên địa bàn 
phường là Công ty Cổ phần sản xuất và thương 
mại GreeZone đã xây dựng phương án ăn ở tại 
chỗ phù hợp theo phương án “3 tại chỗ” đối với 
180 người. Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đài 
Loan đã xây dựng phương án trên ăn ở tại chỗ 
đối với 60 người… Ngoài ra thống kê cán bộ, 
nhân viên, người lao động của các đơn vị thực 
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đã lấy mẫu xét 
nghiệm cho 21  cán bộ, công chức phường, các 
mẫu đều cho kết quả âm tính. Lập danh sách 
người lao động hoạt động tại các chợ dân sinh, 

các siêu thị và các cửa hàng bán nhu yếu phẩm 
trên địa bàn phường với hơn 220 trường hợp đề 
nghị thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu phòng 
chống dịch bệnh nêu trên, lãnh đạo phường 
Đa Phúc còn đặt ra những nhiệm vụ trọng 
tâm, cơ bản. Theo đó, phường tập trung chỉ 
đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, 
kinh doanh đúng các ngành nghề đã đăng ký, 
phát triển thêm các nghề dịch vụ phù hợp với 
địa phương; chỉ đạo thu - chi ngân sách theo 
Luật Ngân sách; tăng cường tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của nhân dân về Luật Đất đai, 
Luật Giao thông và Luật Xây dựng...; không lơ 
là, chủ quan công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19; duy trì và bảo đảm an sinh xã hội, 
chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách 
xã hội và toàn thể nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, chấn chỉnh và nâng cao 
chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại bộ 
phận “một cửa”; duy trì công tác tiếp dân, tập 
trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 
công dân theo quy định, không để xảy ra khiếu 
kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự an 
toàn xã hội…

Phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng: 
THỰC HIỆN TỐT CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Đa Phúc.

Phan Thương
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Trước đề nghị này của Bộ KH&ĐT, 
đông đảo cơ quan báo chí và đội 
ngũ phóng viên, biên tập viên trên 
cả nước hy vọng chính sách hỗ trợ sẽ 

sớm được thông qua và thực hiện để giảm bớt 
khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận, chưa 
bao giờ thông tin về tình hình dịch bệnh lại đầy 
đủ, toàn diện, minh bạch, đồng loạt, quy mô lớn 
như hiện nay.

“Bên cạnh việc đưa tin kịp thời, chính xác, 
báo chí còn có nhiều bài phân tích sâu sắc, 
nhiều phóng sự đi vào lòng người, thể hiện tinh 
thần dấn thân, quả cảm của các nhà báo, thể 
hiện ngời sáng tính chiến đấu và tính nhân văn 
tốt đẹp của Báo chí Cách mạng Việt Nam”, ông 
Lợi nói.

Ông Lợi nhấn mạnh, báo chí là một trong 
các lực lượng tiên phong trên tuyến đầu chống 
dịch. Hàng ngày các cơ quan báo chí thuộc các 
loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo 
điện tử đăng phát hàng chục nghìn tin bài, sản 
phẩm báo chí để tuyên truyền, chuyển tải các 
chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, 
Nhà nước về phòng chống dịch.

Đồng thời, báo chí phản ánh kịp thời cuộc 
chiến chống dịch đang diễn ra hết sức quyết 
liệt ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương 
cũng như tham mưu, hiến kế các giải pháp vừa 
chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Không những thế, các nhà báo, phóng viên 
còn là những người lính trên tuyến đầu cuộc 
chiến “chống tin giả”. Cùng với diễn biến khó 
lường của dịch COVID-19, những thông tin thất 
thiệt về dịch bệnh cũng “mọc lên” như nấm sau 
mưa, gây hoang mang dư luận. Trong bối cảnh 
đó, vai trò của các cơ quan báo chí càng được 
thể hiện rõ nét. Tin giả còn nguy hiểm hơn cả 
dịch bệnh, nó gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực 
cho người dân trên diện rộng và làm ảnh hưởng 
đến công tác phòng chống dịch của Đảng và 
Nhà nước.

Báo chí còn góp phần cổ động, động viên 
tinh thần của các tuyến đầu chống dịch và của 
toàn nhân dân, lan toả những hành động đẹp 
đáng trân trọng, tôn vinh những cống hiến 
to lớn của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, tình 
nguyện viên đang hàng ngày vất vả ngăn chặn 
dịch bệnh. Ngoài ra, thực hiện tốt các nhiệm 

vụ tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy 
định, quyết định liên quan đến công tác phòng 
chống dịch bệnh đến toàn dân để nhân dân 
chấp hành, thực hiện; đưa tin các trường hợp vi 
phạm pháp luật và chế tài xử lý nhằm tạo tính 
răn đe cần thiết.

Đánh giá vai trò của báo chí trong cuộc chiến 
phòng chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 
chống dịch COVID-19 cũng đề cao sự đóng góp 
của báo chí trong việc truyền tải nhanh, minh 
bạch, đầy đủ các thông tin về dịch bệnh và công 
tác phòng, chống dịch.

Bởi vậy, nếu được hỗ trợ kịp thời, đời sống 
của những người làm báo sẽ được cải thiện, đội 
ngũ người làm báo yên tâm hơn khi tác nghiệp 
chống dịch.

Đồng quan điểm với Phó Thủ tướng và Hội 
Nhà báo Việt Nam, chuyên gia kinh tế Nguyễn 
Trí Hiếu cũng bổ sung thêm, cũng cần xem xét 
hỗ trợ trực tiếp đến đội ngũ phóng viên, biên 
tập viên, những người gặp khó khăn hơn trong 
việc đi lại, tác nghiệp, làm tốt công tác tuyên 
truyền, phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã có kiến 
nghị về việc số lượng cơ quan báo chí, đội ngũ 
nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia trong 
tuyến đầu chống dịch. Ngay từ năm ngoái 
khi dịch bắt đầu bùng phát, Hội Nhà báo Việt 
Nam đã có Công văn số 73/CV-HNBVN ngày 
31/3/2020 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem 

xét hỗ trợ các cơ quan báo chí và người làm báo 
do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ cho phép các cơ quan báo chí 
được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm 
nộp thuế. Đồng thời, cho phép các cơ quan 
báo chí được sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp 
để chi cho một số hoạt động phục vụ công tác 
bảo vệ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 
trong cơ quan như mua sắm vật tư, trang thiết 
bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch 
của cơ quan và phóng viên tác nghiệp tại hiện 
trường; bổ sung trang thiết bị công nghệ phục 
vụ các kênh họp chuyên môn trực tuyến hoặc 
tổ chức các sự kiện trực tuyến trong thời gian 
phòng chống dịch; điều tiết bổ sung cho Quỹ Bổ 
sung thu nhập, đảm bảo để cán bộ, phóng viên 
an tâm tác nghiệp trong thời gian tuyên truyền 
phòng chống dịch bệnh.

Do ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều cơ quan 
báo chí có doanh thu phát hành, quảng cáo 
sụt giảm từ 40 - 50%. Đồng thời, chi phí cho lực 
lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có 
dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
của các tòa soạn, cũng như đời sống của người 
làm báo. Nếu không có hỗ trợ, hầu hết các cơ 
quan báo chí đều gặp khó khăn, thậm chí có cơ 
quan đứng trước vấn đề tồn tại hay không tồn 
tại.

Cơ quan báo chí và nhà báo cần được hỗ trợ kịp thời trước tình hình dịch bệnh 
phức tạp. Ảnh: Internet

Phóng viên tác nghiệp trong khu vực cách ly. Ảnh: Nhadautu.vn

Hoàng Mai

BỘ KH&ĐT ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH BỘ KH&ĐT ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ CƠ QUAN BÁO CHÍ HỖ TRỢ CƠ QUAN BÁO CHÍ 
DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (KH&ĐT) VỪA CÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CƠ 
QUAN BÁO CHÍ, NHÀ BÁO VÀO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM THUẾ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 TRÊN CƠ SỞ 
ĐỀ XUẤT CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM.
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Doanh nghiệp đang thích ứng bán 
hàng “qua mạng”

Những năm gần đây, các sản phẩm OCOP 
(Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm) của Hà Nội 
đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị 
trường, nhiều hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản 
phẩm được ký kết. Các bao bì, mẫu mã, chất 
lượng sản phẩm được các chủ thể coi trọng. Do 
đó, sản phẩm OCOP hiện nay đã thực sự đem 
lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước và 
quốc tế.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19 và đảm bảo nghiêm các quy 
định về giãn cách theo Chỉ thị của Hà Nội. Trong 
khi thực phẩm lại là mặt hàng thiết yếu cho nhu 
cầu hàng ngày nên việc đảm bảo nguồn cung 
lương thực dồi dào, cung ứng kịp thời đầy đủ 
đến người dân là hết sức cần thiết.

Do đó, các thực phẩm an toàn và sản phẩm 
OCOP đang được đẩy mạnh bán hàng qua hình 
thức trực tuyến như thương mại điện tử, bán 
hàng online, livestream để đảm bảo sản xuất 
không bị đứt gãy và nguồn thực phẩm được 
cung ứng đầy đủ đến người dân nhưng vẫn đảm 
bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà 
Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, việc đẩy mạnh 
tiêu thụ nông sản, thực phẩm qua kênh online 
hiện đang được các đơn vị phân phối trên địa 
bàn TP đẩy mạnh.

Để ứng phó với đại dịch COVID-19, hệ thống 
cung cấp thực phẩm Hanofarm thuộc Công ty 
cổ phần Đầu tư Hanofarm đã và đang đẩy mạnh 
bán hàng trực tuyến và gặt hái được những kết 
quả kinh doanh ấn tượng.

Trước khi có dịch bệnh, đơn vị chủ yếu vận 
hành kênh bán hàng truyền thống thông qua 4 
cửa hàng bán lẻ tại các quận Thanh Xuân, Hai 
Bà Trưng, Cầu Giấy. Kênh online cũng đã được 
đưa vào hoạt động nhưng còn gặp khó khăn do 
chưa thay đổi được thói quen, hành vi mua thực 
phẩm của khách hàng. Bởi trước giờ người tiêu 
dùng có thói quen thích tự tay đi chợ chọn lựa 
thực phẩm.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh dịch phức tạp, 
đặc biệt là chỉ thị giãn cách xã hội vô hình trung 
đã làm cho mọi người phải ở nhà. Do đó, khách 
hàng bắt đầu chủ động đặt hàng qua kênh 

online như Facebook, Zalo, gọi điện, nhắn tin... 
để mua thực phẩm. Lượng lớn khách hàng 
cũ cộng với lượng khách hàng mới tìm đến 
Hanofarm tăng nhanh chóng. 

Đặc biệt, để thu hút khách hàng tiêu dùng 
qua kênh online, Hanofarm thường xuyên tổ 
chức triển khai các chương trình khuyến mãi, 
giảm giá khi đặt hàng qua sàn thương mại điện 
tử. Bên cạnh đó, Hanofarm đã tiến hành đăng 
ký ô tô chạy luồng xanh, đăng ký xe máy hoạt 
động với Sở Giao thông vận tải Hà Nội, giúp cả 
hai hệ thống bán buôn và bán lẻ hoạt động 
thuận lợi. Đội ngũ shipper là nhân viên của 
công ty đang tuân thủ chặt chẽ quy định phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

Hiện doanh số bán hàng của Hanofarm cao 
hơn gấp đôi so với trước đây, trong đó bán hàng 
trực tuyến hiện chiếm trên 95% tổng doanh thu 
của công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh kênh online, 
cam kết đảm bảo chất lượng đến tay 
người tiêu dùng

Thực tế, bán hàng qua Facebook, Zalo, các 
sàn giao dịch điện tử không còn là điều mới 
mẻ trong thời đại công nghệ hiện nay. Đặc biệt, 
trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, 
chuỗi tiêu thụ nông sản, thực phẩm bị đứt gãy, 
thương mại điện tử thực sự là giải pháp nhằm 
kích cầu tiêu thụ sản phẩm hữu hiệu.

Hanofarm thành lập từ năm 2018, là chuỗi 
cung ứng thực phẩm tiện lợi, cung cấp giải pháp 
ăn sạch - sống khỏe cho bữa ăn hàng ngày trong 
văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Bên cạnh việc gìn giữ và phát huy những giá 
trị ẩm thực truyền thống, Hanofarm còn là đơn 
vị đề cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ 
môi trường, cải tạo xử lý đất tốt, đất sạch, 100% 
nuôi trồng hữu cơ, bảo đảm xanh sạch từ trang 
trại đến bàn ăn.

Đáng chú ý, xuất phát điểm của Hanofarm 

là Công ty An Hòa với 8 năm kinh nghiệm trong 
việc chăn nuôi và gieo trồng các sản phẩm buôn 
bán chủ lực tại cửa hàng, sở hữu quy trình và 
công nghệ tiên tiến từ Isarel, Nhật Bản và Việt 
Nam.

Các mặt hàng chủ lực tại  Hanofarm chiếm 
tới 60% doanh số cửa hàng đến từ Đạm và Rau 
- Củ - Quả. Các dòng sản phẩm này hơn 80% 
mã hàng thuộc thương hiệu riêng hoặc hợp tác 
kinh doanh. Do đó, ngoài nông sản tự sản xuất, 
Hanofarm nhập hàng từ các doanh nghiệp khác 
đều có hóa đơn, chứng từ, đảm bảo an toàn 
thực phẩm.

Hơn nữa, Hanofarm đang rất quan tâm đến 
các sản phẩm đặc sản vùng miền, đặc biệt là 
các sản phẩm OCOP của các địa phương trên 
địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vì vậy, nếu 
đáp ứng được các tiêu chí quan trọng trong quá 
trình cung ứng về chất lượng, giá bán đều có 
thể đưa vào phục vụ người tiêu dùng.

Chuỗi cung ứng thực phẩm Hanofarm cam 
kết xây dựng quy trình kiểm soát đạt chất lượng 
cao nhất từ việc kiểm soát hàng tự sản xuất và 
QC chặt chẽ đầu vào, đảm bảo chất lượng hàng 
hóa ở mức cao nhất.

Với mục tiêu sức khỏe là mối quan tâm hàng 
đầu, Hanofarm luôn đề cao sức mệnh: “Chúng 
tôi mơ ước tạo dựng cho bạn một sức khỏe dài 
lâu, bền vững, tiết kiệm thời gian để tận hưởng 
cuộc sống thông qua việc tạo lập và xây dựng nền 
nông nghiệp gieo trồng, chăn nuôi và cung ứng 
thực phẩm sạch”.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì 
và phát triển tệp khách hàng mới và cũ qua 
kênh bán hàng online, xây dựng kho DC, chuỗi 
logistics cung ứng cho các cửa hàng ở Hà Nội và 
ở các tỉnh.

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

Lê Tuấn 

Kinh doanh thực phẩm “qua mạng” lên ngôi giữa mùa dịch. 

HÀ NỘI: KINH DOANH NÔNG SẢN “QUA MẠNG” 
TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG GIỮA MÙA DỊCH

HIỆN NAY, TP. HÀ NỘI TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT BIỆN PHÁP 
GIÃN CÁCH XÃ HỘI ĐỂ PHÒNG CHỐNG NGUY CƠ LÂY LAN CỦA DỊCH 
BỆNH COVID-19. DO ĐÓ, NHIỀU SIÊU THỊ, CHỢ TRUYỀN THỐNG PHẢI 
TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ CHỐNG DỊCH. TRƯỚC TÌNH HÌNH NÀY, 
NHU CẦU MUA THỰC PHẨM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN TĂNG CAO, 
NHIỀU ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI NÔNG SẢN, THỰC PHẨM SẠCH ĐÃ CHỦ ĐỘNG 
CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG SANG KÊNH ONLINE ĐỂ THÍCH 
ỨNG.
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