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T&T GROUP TẶNG 50.000 BỘ KIT 
XÉT NGHIỆM NHANH COVID-19 TRỊ GIÁ 7,5 
TỶ ĐỒNG CHO THANH HOÁ VÀ KIÊN GIANG

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến 
phức tạp trên khắp cả nước, tỉnh 
Thanh Hoá cũng đã ghi nhận liên 
tiếp các ca mắc COVID-19 trong cộng 

đồng, chủ yếu tập trung tại “điểm nóng” Nông 
Cống. Trong khi đó, tại Kiên Giang, số bệnh 
nhân nhiễm COVID-19 tăng đột biến, đặt ra yêu 
cầu cấp bách về việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch để bảo vệ chặt chẽ các “vùng 
xanh”, cô lập các “vùng đỏ”.

Trước tình hình đó, nhằm hỗ trợ, chia sẻ 
những khó khăn với tỉnh Thanh Hoá và Kiên 
Giang, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng tổng 
số 50.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 để 
“tiếp sức” cho hai địa phương này trong công 
tác phòng, chống dịch.

Chiều ngày 28/8, đại diện Tập đoàn T&T 
Group đã trao tặng 20.000 bộ kit xét nghiệm 
nhanh COVID-19 trị giá 3 tỷ đồng cho đại diện 
lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá. Sự hỗ trợ của T&T 
Group cho tỉnh Thanh Hoá được đánh giá là 
nhanh chóng và kịp thời, đặc biệt trong bối 
cảnh địa phương đang chạy đua với thời gian để 
thực hiện công tác rà soát, truy vết và lấy mẫu 
xét nghiệm, sớm “bóc tách” các F0 ra khỏi cộng 
đồng. Tiếp nhận gói hỗ trợ khẩn cấp này, bà 
Phạm Thị Thanh Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá trân trọng cảm 
ơn Tập đoàn T&T Group đã tích cực tham gia hỗ 
trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 
tại địa phương; đồng thời khẳng định, đây là 
nguồn lực quan trọng, tiếp thêm sức mạnh 
để tỉnh vượt qua khó khăn, phòng chống dịch 
bệnh đạt hiệu quả. 

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ khi dịch COVID-19 
bùng phát đến nay, T&T Group đã có nhiều sự 

hỗ trợ thiết thực và kịp thời cho người dân và 
ngành y tế của địa phương. Năm 2020, trong 
khuôn khổ chương trình “Vững tin Việt Nam”, 
tập đoàn này đã trao tặng trên 1.000 suất quà 
(tổng trị giá trên 1 tỷ đồng) cho người nghèo 
tại tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19; tháng 7/2021, T&T Group 
trao tặng ngành y tế của tỉnh Thanh Hóa, TP. 
Thanh Hóa, và thị xã Nghi Sơn 3 chiếc xe cứu 
thương trị giá 2 tỷ đồng…

Đối với Kiên Giang, sau khi nhận được đề 
nghị từ lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn T&T Group 
cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 30.000 bộ kit 
xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng trị giá 4,5 
tỷ đồng. Ngay trong ngày 28/8, lô hàng này đã 
được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội đến 
TP. Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục hành trình di 
chuyển bằng ô tô để kịp thời có mặt tại Kiên 
Giang trong ngày 29/8 nhằm hỗ trợ cho các lực 
lượng chức năng trong công tác xét nghiệm tầm 
soát COVID-19.

Trước đó, tháng 7/2021, T&T Group cũng đã 
trao tặng TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) 5.000 
bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Cũng trong 
tháng 7/2021, tập đoàn của doanh nhân Đỗ 
Quang Hiển đã hỗ trợ trên 180.000 bộ kit xét 
nghiệm nhanh COVID-19 cho 16 tỉnh, thành 
phố trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, nhiều địa 
phương đã, đang phải gồng mình chống dịch 
cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tập đoàn 
này, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Phú 
Yên, An Giang…

Mới đây nhất, T&T Group đã trao tặng cho 
TP. Cần Thơ gói trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 
trên 25 tỷ đồng; trao tặng 100.000 suất quà 
tổng giá trị 30 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào 

đầu năm 2020 cho đến nay, tổng số tiền mà 
T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh 
thái của mình đã ủng hộ, đóng góp cho công tác 
phòng, chống dịch lên tới gần 650 tỷ đồng.

TRONG HAI NGÀY 28-29/8, TẬP ĐOÀN T&T GROUP CỦA DOANH NHÂN 
ĐỖ QUANG HIỂN ĐÃ TRAO TẶNG 50.000 BỘ KIT XÉT NGHIỆM NHANH 
COVID-19 VỚI TỔNG TRỊ GIÁ 7,5 TỶ ĐỒNG CHO TỈNH THANH HOÁ VÀ 
KIÊN GIANG, NHẰM “TIẾP SỨC” CHO HAI ĐỊA PHƯƠNG NÀY TRONG 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH.
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T&T Group tặng 50.000 Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá 7,5 tỷ đồng cho Thanh Hoá và Kiên Giang.

T&T Group “tiếp sức” tỉnh Kiên Giang 30.000 bộ kit xét 
nghiệm nhanh COVID-19 với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng nhằm 

hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Lô hàng 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 
rời Hà Nội trong ngày 28/8, vận chuyển tới Kiên Giang 
trong ngày 29/8 để kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức 
năng trong công tác xét nghiệm tầm soát COVID-19.



Xác định tính chất phức tạp, khó 
lường, khốc liệt, lâu dài của dịch 
bệnh

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 
chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực 
tuyến của Ban Chỉ đạo với 1.060 xã, phường, 
thị trấn tại 20 tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách 
theo Chỉ thị 16.

3 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, 
Đồng Nai không tham dự cuộc họp này vì Ban 
Chỉ đạo vừa làm việc, kiểm tra tại 3 địa phương 
này.

Phân tích diễn biến, tình hình dịch bệnh trên 
thế giới, ngay cả các nước có điều kiện, tiềm lực 
kinh tế lớn vẫn bị động và quá tải về hệ thống y 
tế, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận thức, xác 
định tính chất phức tạp, khốc liệt, khó lường, 
khó dự báo của dịch bệnh.

Chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát 
dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này 
còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch 
bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích 
ứng và có cách làm phù hợp; phòng là cơ bản, 
chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường 
xuyên.

Nhấn mạnh tinh thần đặt sức khỏe, tính 
mạng của nhân dân lên trên hết, Thủ tướng 
yêu cầu các ngành, địa phương, đặc biệt là xã, 
phường, thị trấn cần xác định mục tiêu rõ ràng, 
cụ thể, có lộ trình để thực hiện có kết quả theo 
Nghị quyết 86 của Chính phủ, phù hợp với từng 
địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm, 
hiệu quả, không để kéo dài giãn cách xã hội.

Ông đặc biệt lưu ý, địa phương nào thực 
hiện chưa hiệu quả thì phải kiểm điểm, phân 
tích nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm, đưa ra 
các biện pháp, giải pháp, lộ trình phù hợp, triển 
khai nghiêm túc.

Ai vi phạm quy định, lơ là, chủ quan, làm 
không hết trách nhiệm thì phải xử lý, ai làm tích 

cực, có hiệu quả thì khen thưởng.
Từng tỉnh, từng huyện, từng xã phải đẩy 

nhanh lộ trình đạt mục tiêu càng sớm càng tốt 
để trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục phát 
triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép.

“Chúng ta đã hy sinh kinh tế, thực hiện giãn 
cách xã hội thì phải đạt mục tiêu kiềm chế dịch 
bệnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một lần nữa, Thủ tướng nói rõ, giãn cách xã 
hội là biện pháp chống lây lan dịch bệnh nên 
phải thực hiện thật nghiêm, chặt chẽ, kiểm 
soát có hiệu quả.

Thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine 
một cách khoa học, hiệu quả

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 
phải thực hiện thần tốc xét nghiệm, tiêm vắc 
xin một cách khoa học, hiệu quả và toàn diện, 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông cũng lưu ý, khi thực hiện giãn cách 
xã hội, các lực lượng phải đảm bảo không để 
người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là các 
gia đình khó khăn về kinh tế, người cơ nhỡ, đối 
tượng yếu thế trong xã hội.

Đồng thời đảm bảo cho người dân được tiếp 
cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhằm phát hiện 
sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực ngay tại 
cơ sở, không để quá tải tuyến trên; điều trị tích 
cực, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại 
để giảm ca bệnh nặng, ca tử vong do COVID-19.

Nghiên cứu di dời nơi có mật độ dân số cao 

để tránh lây nhiễm chéo Thủ tướng cũng đề 
nghị các địa phương phải bảo đảm an dân, trật 
tự an toàn xã hội; nghiên cứu di dời những nơi 
có mật độ dân số quá cao, nguy cơ lây lan dịch 
bệnh lớn đến nơi thông thoáng, an toàn, tránh 
lây nhiễm chéo.

Cùng với đó, thực hiện “sản xuất an toàn, an 
toàn để sản xuất”, không để đứt gãy chuỗi cung 
ứng; đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt theo 
chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương 
không đưa ra quy định riêng...

Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong 23 
tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ 
thị 16, có 6 tỉnh đang kiểm soát dịch bệnh 
theo tiêu chí của Bộ Y tế, gồm: Sóc Trăng, Bình 
Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

13 tỉnh, thành phố đang quyết liệt, tích cực 
tiếp tục lộ trình đạt các tiêu chí kiểm soát dịch 
gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, 
Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Kiên Giang, Hà Nội, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Đà Nẵng.

Riêng 4 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Long An, Tiền Giang, dù đã rất 
cố gắng, nỗ lực với trách nhiệm cao, bám sát 
địa bàn, bám sát thực tế nhưng tình hình dịch 
bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là 
TP. HCM do nhiều đặc thù về dân cư, xã hội 
nên tình hình khó khăn.

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

Tổng Biên tập:
PGS. TS. HOÀNG XUÂN LÂM

Phó Tổng Biên tập:
NHỮ THÚY HƯƠNG QUỲNH

Thư ký tòa soạn:
TRẦN NGỌC KHA

Trình bày: 
NHỮ ĐỨC HIẾU

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

www.doanhnghieptiepthi.vn 

Sự kiện

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU, TỪNG TỈNH, HUYỆN, XÃ PHẢI ĐẨY NHANH 
ĐẠT MỤC TIÊU CÀNG SỚM CÀNG TỐT ĐỂ TRỞ LẠI TRẠNG THÁI 
BÌNH THƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI, THỰC HIỆN MỤC 
TIÊU KÉP.

Hoàng Đan

THỦ TƯỚNG: ĐÃ HY SINH KINH TẾ, 
GIÃN CÁCH THÌ PHẢI SỚM ĐẠT MỤC TIÊU 
KIỀM CHẾ DỊCH BỆNH COVID-19

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

TẠP CHÍ

1
Số 51 (91)  Thứ 5, 2/9/2021



Sự kiện

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
thành phố và thực hiện nghiêm 
giãn cách xã hội trong dịp Quốc 

khánh 2/9, trong công văn số 186-CV/TU vừa 
ban hành, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu 
cầu lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố chỉ 
đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm 
tra công tác phòng, chống dịch; tổ chức chế 
độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết 
công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục thực 
hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và 
thành phố.

Các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao 
thông trên địa bàn thành phố; chủ động làm tốt 
công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý 
những tình huống phát sinh, không để xảy ra 
đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn 
tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp 
Quốc khánh 2/9.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các 
cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát 
nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung 
ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn 
chặn dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm.

Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội lần thứ ba. Hiện nay, dịch bệnh 
COVID-19 tại Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp, 
số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao, nguy 
cơ khó lường. Để không làm lãng phí thời gian 
giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian 
qua, đồng thời bảo vệ thành quả phòng, chống 

dịch đã đạt được, toàn thành phố cần thực hiện 
nghiêm quy định phòng, chống dịch của Trung 
ương và thành phố, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 
Quốc khánh 2/9.

Ngày mùng 2/9 mang một ý nghĩa đặc biệt 
không thể nào quên. Ngày 2/9/1945 đã đi vào 
lịch sử, là ngày độc lập dân tộc, chấm dứt chế 
độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời 
mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại Quảng trường Ba 
Đình lịch sử trước hơn 50 vạn dân, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc 
Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân 
Việt Nam và thế giới: Khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại 
này, ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày Quốc 
khánh của Việt Nam. Ngày 2/9 như một mốc 
son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” dù 
thời gian đã trôi qua nhưng những chiến tích vẻ 
vang của dân tộc vẫn còn mãi với thời gian, với 
bản tuyên ngôn bất hủ mà các thế hệ sẽ không 
thể nào quên.

Trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 
(2/9/1945 - 2/9/2021), thành phố Hà Nội sẽ tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu 
biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng, đồng 
thời tặng quà các đối tượng chính sách, người 
có công. Sẽ có tổng số 3.727 suất quà với tổng 
kinh phí là hơn 3,8 tỉ đồng được trao tặng trong 
dịp này. Đây là việc làm ý nghĩa đã được thành 
phố Hà Nội thực hiện từ nhiều năm qua. Thành 
phố Hà Nội luôn coi công tác chăm lo cho các 
gia đình, đối tượng chính sách là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm, thường xuyên, là thực hiện 
đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả 
nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Cụ thể, thành phố sẽ trao các suất quà mức 

1 triệu đồng/suất tặng cho người hoạt động 
cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành, 
cách mạng); người hoạt động cách mạng từ 
ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945 (tiền khởi nghĩa); người hoạt động 
cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt 
tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được 
tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc 
“Bằng có công với nước”; người trong gia đình 
được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” 
hoặc “Bằng có công với nước” (nếu người đứng 
tên trong Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” 
hoặc “Bằng có công với nước” đã chết thì đại 
diện vợ, chồng hoặc con được tặng quà).

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các 
địa bàn có cơ sở cách mạng là quận Hà Đông 
và các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ, 
Phúc Thọ, Đông Anh, Ứng Hòa. Trong đó, tặng 
quà mức 11 triệu đồng/đơn vị cho 7 cơ sở cách 
mạng là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng 
danh hiệu “Bằng có công với nước” hoặc “Kỷ 
niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong 
kháng chiến”. Tặng quà mức 2,5 triệu đồng/
người cho 14 cá nhân tiêu biểu là người có công 
thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ 
niệm ngày Quốc khánh 2/9/2021.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện và khả năng thực 
tế, các địa phương có thể có các cơ chế chính 
sách hỗ trợ, tặng quà các gia đình người có công 
khó khăn trên địa bàn mình.

HÀ NỘI: HÀ NỘI: THỰC HIỆN NGHIÊM GIÃN CÁCH THỰC HIỆN NGHIÊM GIÃN CÁCH 
XÃ HỘI TRONG DỊP QUỐC KHÁNH 2/9XÃ HỘI TRONG DỊP QUỐC KHÁNH 2/9

Tổ phòng, chống COVID cộng đồng phường Ngọc Hà, quận 
Ba Đình tổ chức treo cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình.

ĐỂ KHÔNG LÀM LÃNG PHÍ THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI ĐÃ THỰC 
HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA, ĐỒNG THỜI BẢO VỆ THÀNH QUẢ PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, TOÀN THÀNH PHỐ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH 
PHỐ, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9.

Thu Trang

TẠP CHÍ
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2 giai đoạn xét nghiệm diện rộng 
có trọng điểm

Theo đó, thành phố tập trung nguồn lực ưu 
tiên xét nghiệm các khu vực phong tỏa hoặc khu 
cách ly “nhóm đỏ”, khu vực có nguy cơ “nhóm 
da cam”. Đối với “nhóm xanh”, sẽ xét nghiệm 
theo hộ gia đình.

Thời gian thực hiện từ ngày 27/8 đến 4/9, 
tổng số 200.000 mẫu bằng kỹ thuật  RT-PCR, 
chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự kiến 80.000 mẫu, từ ngày 
27/8 đến 30/8. Cụ thể: 

Quận Đống Đa: 20.000 mẫu tại 3 phường 
Khâm Thiên (5.000), Thổ Quan (7.000) và Hàng 
Bột (8.000).

Quận Hà Đông: 5.000 mẫu tại phường 
Quang Trung.

Quận Hoàng Mai: 20.000 mẫu tại phường 
Hoàng Liệt.

Quận Thanh Xuân: 30.000 mẫu tại 5 phường 
Thanh Xuân Trung (10.000), Nhân Chính 
(10.000), Thanh Xuân Bắc (3.000), Hạ Đình 
(3.000) và Khương Đình (4.000).

Quận Ba Đình: 5.000 mẫu tại 2 phường Điện 
Biên (3.000), phường Đội Cấn (500) và chợ Ngọc 
Hà, chợ Linh Lang, chợ Long Biên (1.500).

Giai đoạn 2, dự kiến 120.000 mẫu  tại 30 
quận, huyện, thị xã, từ ngày 31/8 đến 4/9. Đặc 
biệt, sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với đối 
tượng nguy cơ cao như shipper, người làm dịch 
vụ vận tải (lái xe các loại), người làm tại các công 
ty cung ứng hàng hóa, thực phẩm; người bán 
hàng tại chợ, siêu thị...

Xây dựng 2 kịch bản xét nghiệm 
sau ngày 6/9

Kịch bản 1: Tình hình dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp tại các quận, huyện, thị xã đã có 
nguy cơ cao từ trước, với các ca mắc tăng cao, 
phải thực hiện phong tỏa.

Thành phố dự kiến lấy 800.000 mẫu, trong 
vòng 7 ngày, tại các khu vực nguy cơ cao:  12 
quận, huyện  (Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà 
Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, 
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Thanh 
Trì, Thường Tín) và các khu vực nguy cơ của các 
quận, huyện còn lại.

Đối tượng nguy cơ được lấy mẫu gồm người 
hay di chuyển nhiều, người làm nhiệm vụ tại các 
chuỗi cung ứng; người thường xuyên tiếp xúc 
với nhiều người khác.

Phương thức thực hiện: Lấy mẫu theo hình 
thức cuốn chiếu theo hộ gia đình, theo khu vực 
các nhà trọ, công sở, nhà máy, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp.
Kịch bản 2: Tình hình dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp tại các quận nội thành và một số 
khu vực của các huyện ngoại thành với các ca 
mắc lớn, phải thực hiện phong tỏa, giới nghiêm 
toàn thành phố.

Thành phố dự kiến lấy 1.500.000 mẫu trong 
vòng 7 ngày, tại các khu vực nguy cơ cao:  12 
quận  (Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, 
Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình, Cầu 
Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Tây 
Hồ) và khu vực nguy cơ của các huyện còn lại.

Đối tượng nguy cơ được lấy mẫu gồm người 
hay di chuyển nhiều, người làm nhiệm vụ tại các 
chuỗi cung ứng; người thường xuyên tiếp xúc 
với nhiều người khác.

Phương thức thực hiện: Lấy mẫu theo hình 
thức cuốn chiếu theo hộ gia đình, theo khu vực 
các nhà trọ, công sở, nhà máy, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp.

Trước đó,  Hà Nội đã kết thúc 2 đợt xét 
nghiệm diện rộng từ ngày 9/8 đến 22/8  tại 
30 quận, huyện, thị xã. Thành phố đã lấy 
được  1.128.424/1.300.000 mẫu (đạt 97,5% so 

với kế hoạch), phát hiện 83 trường hợp dương 
tính, còn lại đều âm tính.

Các F0 được phát hiện tập trung chủ yếu tại 
14 phường của 8 quận, huyện như sau: Đống 
Đa 48 (Văn Miếu: 33, Văn Chương: 12, Hàng Bột: 
1, Láng Hạ: 1, Quốc Tử Giám: 1); Hoàng Mai 14 
(Hoàng Liệt: 13, Lĩnh Nam: 1); Hà Đông 6 (Quang 
Trung: 5, Nguyễn Trãi: 1); Hoài Đức 6 ca tại xã 
An Thượng; Hoàn Kiếm 4 ca tại phường Đồng 
Xuân; Thanh Trì 3 ca tại xã Liên Ninh; Thanh 
Oai 1 ca tại xã Bích Hòa; Hai Bà Trưng 1 ca tại 
phường Minh Khai.

Hà Nội đánh giá đợt dịch thứ 4 phức tạp hơn 
các đợt trước cả  về quy mô số bệnh nhân và 
mức độ lây lan. Tính từ ngày 5/7 đến nay, 29/30 
quận, huyện, thị xã đã có dịch với nhiều chùm 
ca bệnh không xác định rõ nguồn lây, xuất hiện 
các ổ dịch quy mô phường như 2 phường Văn 
Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa), phường 
Chương Dương (quận Hoàn Kiếm).

Đồng thời ghi nhận sự lây lan trong cộng 
đồng mạnh tại 1 số nơi, như xã Liên Ninh 
(huyện Thanh Trì), thị trấn Thường Tín. Dịch 
xuất hiện trong khu chung cư (HH4C Linh Đàm) 
hay chuỗi vận chuyển cung ứng hàng hóa, thực 
phẩm (Công ty Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng; 
Công ty Viettel Logistics, quận Bắc Từ Liêm). 
Đáng chú ý, nhiều cán bộ y tế đã bị nhiễm bệnh.

Trên địa bàn thành phố còn xuất hiện những 
ca bệnh rải rác, tản mát trong cộng đồng, đặc 
biệt là các ca bệnh phát hiện qua ho, sốt (từ 
ngày 1/8 đến trưa 28/8 đã phát hiện 93 ca ho, 
sốt nguyên phát và 1.391 ca ho, sốt thứ phát).

Hà Nội nhận định,  chủng virus biến thể 
Delta lây lan mạnh, chu kỳ lây ngắn (khoảng 2 
ngày) nên còn những ca bệnh có thể lẩn khuất 
trong cộng đồng chưa phát hiện được...; lây 
nhiễm chéo từ các khu cách ly và còn những 
nguồn lây nhiễm từ những trường hợp nhập 
cảnh và đi về từ vùng dịch của các địa phương 
khác.

Hà Nội tiếp tục xét nghiệm diện rộng 
quy mô 200.000 mẫu, xây dựng 
2 kịch bản sau ngày 6/9

Nhân viên y tế gõ cửa từng gia đình trong khu phong 
tỏa phường Thanh Xuân Trung để lấy mẫu xét nghiệm 

(Ảnh: Đinh Huy).

Chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung hiện nay được đánh giá phức tạp nhất Hà Nội (Ảnh: Đinh Huy).

Minh Nhân

UBND TP. HÀ NỘI VỪA BAN HÀNH 
KẾ HOẠCH XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC 
DIỆN RỘNG CÓ TRỌNG ĐIỂM, BÓC 
TÁCH F0 TRÊN ĐỊA BÀN, NHẰM 
ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC KHU VỰC.
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính vừa ký ban hành Quyết định 
1447/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác 
đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người 
dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Vai trò Tổ trưởng Tổ Công tác do Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái đảm nhiệm. 
Các Tổ phó Tổ Công tác gồm: Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Tổ phó 
thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức 
Phớc; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội Đào Ngọc Dung.

Các thành viên Tổ Công tác là lãnh đạo các 
bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của 
Tổ Công tác và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Tổ Công tác có thể mời 
thêm lãnh đạo một số cơ quan trung ương và 
địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp 
hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực 
hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ Công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, 
có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải 
quyết những công việc quan trọng, liên ngành 
trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, 
nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người 
dân; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương 
hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết 
những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất 
liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19; phối hợp chặt chẽ với 
Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ 
về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc 
đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành 
và địa phương được thành lập tại Quyết định 
số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ để cùng tham mưu cho Thủ tướng 
Chính phủ giải quyết những vấn đề có liên quan.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và 
địa phương để giải quyết những vấn đề quan 
trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị 
tác động bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổ công tác đề xuất hướng xử lý những khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân 
thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm 
quyền. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn 
đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc 
thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương; kịp 
thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá 
nhân có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác 
theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ.

Tổ Công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
UBND cấp tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp 
thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các 
vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ 
quan đó; mời lãnh đạo các cơ quan trung ương 
và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp 
hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện 
nhiệm vụ của Tổ Công tác.

Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ định kỳ hằng tháng, 3 tháng 
hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng 
Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng 
Chính phủ về tình hình, kết quả, tiến độ tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổ Công tác chịu trách nhiệm trước Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm 
vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế 
hoạt động của Tổ Công tác. Tổ Công tác làm việc 

theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa 
số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành 
viên và người đứng đầu; các thành viên thực 
hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu 
trách nhiệm về công việc được phân công theo 
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được 
giao; đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý 
khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh 
nghiệp.

Tổ trưởng Tổ Công tác được sử dụng con dấu 
của Thủ tướng Chính phủ; Tổ phó thường trực, 
các Tổ phó Tổ Công tác và thành viên Tổ Cng 
tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để 
thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ Công tác.

Tổ trưởng Tổ Công tác ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Tổ Công tác. Thành viên 
Tổ Công tác sử dụng bộ máy hiện có của mình, 
trong đó phân công một cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý làm đầu mối để giúp việc thành 
viên Tổ Công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao theo phân công của Tổ 
trưởng Tổ Công tác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Nhóm giúp 
việc Tổ Công tác để tham mưu, giúp Tổ Công tác 
tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
Tổ Công tác.

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT 
CỦA THỦ TƯỚNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN 
CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN

Ảnh minh họa.

TỔ CÔNG TÁC CÓ NHIỆM VỤ CHỦ ĐỘNG TIẾP CẬN, NẮM BẮT, TIẾP 
NHẬN THÔNG TIN, TỔNG HỢP CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA DOANH 
NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN; ĐỀ XUẤT VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHƯƠNG 
HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐỂ KỊP THỜI CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN 
ĐỀ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH, CÓ TÍNH CHẤT LIÊN VÙNG, LIÊN NGÀNH 
NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH 
HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19.

Thu Trang
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Sự kiện

Trước đó, để xây dựng căn cứ địa cách 
mạng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 
trường kỳ, tháng 11/1946, Trung 
ương Đảng đã quyết định thành lập 

Đội Công tác đặc biệt do Đồng chí Trần Đăng 
Ninh phụ trách có nhiệm vụ khảo sát, xây dựng 
căn cứ địa Việt Bắc. 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt, Đội Công 
tác đặc biệt đã quyết định chọn các huyện Định 
Hóa, Đại Từ và Phú Lương (Thái Nguyên), Sơn 
Dương và Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Chợ Đồn 
và Chợ Mới (Bắc Kạn) để xây dựng thành căn 
cứ địa làm hậu phương cho cuộc kháng chiến 
chống Pháp. Các địa điểm này hội tụ “thiên thời, 
địa lợi” hoàn toàn phù hợp cho một cuộc chiến 
tranh du kích và trường kỳ. Trong đó huyện 
Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên được Bác Hồ 
chọn làm nơi đặt Đại bản doanh chỉ huy cuộc 
kháng chiến.

Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái 
Nguyên. Nhờ có địa thế núi non hiểm trở, địa 
bàn huyện Định Hóa được che chở bằng những 
cánh rừng đại ngàn, tạo thành bức màn che 
phủ, đảm bảo bí mật cho các hoạt động của 
Trung ương Đảng và Bác Hồ. 

Với hệ thống đường mòn thuận lợi từ Chiến 
khu ATK Định Hóa vừa có thể ngược lên Tây 
Bắc, vừa xuôi về đồng bằng sông Hồng dễ dàng, 
hoặc có thể lên biên giới Việt - Trung. Đó là điều 
kiện lý tưởng để tiến hành các cuộc chiến tranh 
du kích, cũng như xây dựng hậu phương chi 
viện cho các mặt trận chiến trường. 

Theo các chuyên gia quân sự, Định Hóa 
là vùng đất chiến lược, địa bàn lý tưởng cho 
những cuộc chiến đấu ngăn chặn sự tiến công 
của địch. Hơn thế, từ đây có thể tiến công địch 
ở những nơi khác, khi thắng thì dễ dàng tiến về 
đồng bằng châu thổ Sông Hồng, khi lui có thể 
dựa vào rừng đại ngàn Định Hóa đứng chân an 
toàn.

Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 
8 chiến sỹ bảo vệ, giúp việc đến đồi Khau Tý (xã 
Điềm Mặc, Định Hóa) đặt “Phủ Chủ Tịch” đầu 
tiên giữa núi rừng Việt Bắc, khởi đầu cho một 

chặng đường trường kỳ kháng chiến của dân 
tộc. Như vậy, từ mùa xuân năm 1947, huyện 
Định Hóa đã trở thành An toàn khu tuyệt mật 
của Trung ương Đảng.

Từ ATK Định Hóa, Bác Hồ, Trung ương Đảng 
và Chính phủ đã có nhiều chỉ thị, quyết sách 
quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất 
nước và dân tộc, như quyết định giải phóng 
biên giới 1950, chiến dịch Hòa Bình - Sầm Nưa, 
chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954. 

Đặc biệt ngày 6/12/1953, tại lán Tỉn Keo (xã 
Phú Đình, Định Hóa), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở 
Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh thẳng vào sào 
huyệt cuối cùng của thực dân Pháp. Chiến 
thắng Điện Biên Phủ đã khép lại 9 năm trường 
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. “Chín 
năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên 
thiên sử vàng”. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã 
gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

người được thế giới biết đến như một bậc thầy 
về chiến tranh du kích.

Ông Bùi Huy Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu 
di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, cho 
biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng 
của việc bảo tồn các giá trị lịch sử của An toàn 
khu Định Hóa, trong những năm qua, chúng tôi 
đã sưu tầm, trưng bày nhiều hiện vật từ năm 
1947-1954, khi Bác Hồ Hồ và Trung ương Đảng 
làm việc tại ATK Định Hóa, để nhân dân trong và 
ngoài nước biết đến một giai đoạn lịch sử hào 
hùng của dân tộc Việt Nam”.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện 
Định Hóa có 182 di tích lịch sử kháng chiến, 
trong đó có 30 di tích được xếp hạng quốc gia, 
26 di tích cấp tỉnh. Năm 2012, An toàn khu Định 
Hóa cùng với 13 di tích trong cả nước được 
Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc 
biệt.

TẾT ĐỘC LẬPTẾT ĐỘC LẬP  
nhớ về An toàn khu Định Hóanhớ về An toàn khu Định Hóa

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

NGAY SAU KHI CHÍNH QUYỀN 
NON TRẺ NƯỚC VIỆT NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI, THỰC DÂN 
PHÁP ĐÃ DÙNG MỌI ÂM MƯU, THỦ 
ĐOẠN ĐỂ QUAY LẠI XÂM LƯỢC 
NƯỚC TA MỘT LẦN NỮA. CHÚNG ĐÃ 
NGANG NHIÊN BỘI ƯỚC HIỆP ĐỊNH 
SƠ BỘ NGÀY 6/3/1946 VÀ TẠM ƯỚC 
VIỆT - PHÁP NGÀY 14/9/1946 NGAY 
KHI CHƯA RÁO MỰC. TRƯỚC NGUY 
CƠ CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC 
ĐÃ CẬN KỀ, NGÀY 19/12/1946, 
BÁC HỒ ĐÃ RA LỜI KÊU GỌI TOÀN 
QUỐC KHÁNG CHIẾN. ĐỂ CHUẨN 
BỊ CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN LÂU 
DÀI, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ BÁC 
HỒ ĐÃ CHỌN CHIẾN KHU VIỆT BẮC 
- AN TOÀN KHU (ATK) LÀM CĂN CỨ 
ĐỊA VÀ HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC 
CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG 
KỲ CỦA DÂN TỘC.

Quang Hưng
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Kinh tế

Đức Anh

Tính chung 8 tháng năm 2021, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính 
đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% so với 
cùng kỳ năm trước. Hiện cả nước đã 

có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 
tỷ USD.

Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 8 tháng, 
hầu hết các nhóm hàng đều có sự tăng trưởng. 
Cụ thể, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 
ước tính đạt 2,29 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng 
kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến 
ước tính đạt 189,28 tỷ USD, tăng 22,5%. Nhóm 
hàng nông sản, lâm sản đạt 15,4 tỷ USD, tăng 
14,9%. Nhóm hàng thủy sản đạt 5,58 tỷ USD, 
tăng 7,1%.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa 8 tháng đầu 
năm gặp nhiều khó khăn khi các địa phương 
phía Nam giãn cách kéo dài; các địa phương 
phía Bắc còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan 
dịch bệnh. Thống kê của Ban Quản lý các khu 
công nghiệp và chế xuất TP. Hồ Chí Minh, chỉ có 
khoảng 600 doanh nghiệp (DN) của thành phố 
tiếp tục hoạt động nhờ áp dụng chế độ này, là 
con số quá ít ỏi so với hàng chục nghìn DN của 
thành phố. DN ngừng hoạt động sẽ không đáp 
ứng được đơn hàng xuất khẩu.

Ở phía Bắc, hiện nay vấn đề về tiêm vaccine 
cho người lao động đang là khó khăn đối với 
DN. Những tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang đang 
có nhu cầu triển khai nhanh việc tiêm chủng vì 
trong môi trường sản xuất tập trung, số lượng 
nhân công lớn như vậy tiềm ẩn nguy cơ rất lớn 
về dịch bệnh, nhất là khi biến chủng Delta có 
tốc độ lây lan rất nhanh

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 8 tháng 
năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam. Tiếp đến là Trung Quốc, EU, 
ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, ước tính tháng 8/2021, 
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 27,5 tỷ 
USD, giảm 5,5% so với tháng trước. Tính chung 
8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng 
hóa ước tính đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8% so 
với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng 
năm 2021, chiếm đa số vẫn là nhóm hàng tư 
liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu, ước tính đạt 
204,16 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó những nhóm hàng nhập khẩu 
nhiều là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; 
nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước 
tính nhập siêu 1,3 tỷ USD. Tính chung 8 tháng 
đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa 
nhập siêu 3,71 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa nửa cuối năm 
được dự báo đối diện với những thuận lợi và 
thách thức đan xen. Theo đó, dịch bệnh là yếu 
tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến xuất nhập 
khẩu và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sẽ phụ 
thuộc rất lớn vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh. 

Đơn cử, với nhiều ngành trong nhóm công 
nghiệp chế biến hiện đang bị đứt gãy cung cầu 
do nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động khi 
không đáp ứng được các tiêu chuẩn “3 tại chỗ”, 
“1 cung đường 2 điểm đến”. Nếu kéo dài, tình 
trạng này sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh 
nghiệp.

Tuy nhiên, các hiệp định thương mại tự do 
đang dần được thực thi một cách toàn diện 
hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, các hiệp định: 
CPTPP, EVFTA, UKFTA… sẽ tiếp tục tạo điều kiện 
để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào các thị 
trường đối tác với thuế quan ưu đãi, thông qua 
đó thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong 
thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát. Giá 
hàng hóa xuất khẩu cũng đang có xu hướng 
tăng, nhất là các mặt hàng thế mạnh của Việt 
Nam sẽ là động lực quan trọng để gia tăng giá 

trị xuất khẩu.
Thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn cho 

xuất nhập khẩu, các tổ công tác đặc biệt của 
Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất như tạo 
luồng xanh trong vận chuyển, lưu thông mặt 
hàng gạo bằng đường thủy, tạo điều kiện về 
giờ làm việc cho nhân viên tại các cảng biển… 
Gần nhất là đề nghị Bộ Giao thông vận tải và 
các địa phương tháo gỡ khó khăn cho công tác 
vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Đồng thời, tạo 
điều kiện thuận lợi trong cấp giấy chứng nhận 
hàng hóa cho doanh nghiệp. Các đơn vị thuộc 
bộ cũng thường xuyên nắm bắt tình hình thị 
trường và có khuyến cáo kịp thời cho doanh 
nghiệp. Cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong thời gian qua, có thể kỳ vọng hoạt 
động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ khởi 
sắc hơn trong thời gian tới.

THEO TỔNG CỤC THỐNG KÊ, 
ƯỚC TÍNH KIM NGẠCH XUẤT KHẨU 
HÀNG HÓA THÁNG 8 ĐẠT 26,2 
TỶ USD, GIẢM 6% SO VỚI THÁNG 
TRƯỚC VÀ GIẢM 5,4% SO VỚI CÙNG 
KỲ NĂM TRƯỚC.

XUẤT NHẬP KHẨU GẶP KHÓ XUẤT NHẬP KHẨU GẶP KHÓ 
TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNHTRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH

Xuất khẩu gạo gặp khó do Tân Cảng Hiệp Phước tạm ngừng dịch vụ đóng rút gạo.
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Kinh tế

Cụ thể, cả nước có 1.135 dự án mới 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư (giảm 36,8%) với tổng vốn 
đăng ký đạt gần 11,33 tỷ USD (tăng 

16,3% so với cùng kỳ) và 639 lượt dự án đăng ký 
điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 11%) với số đạt gần 
5 tỷ USD (tăng 2,3% so với cùng kỳ). Bên cạnh 
đó, nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp là 2.720 lượt (giảm 
43,4%), tổng giá trị xấp xỉ 2,81 tỷ USD (giảm 
43,4% so với cùng kỳ).

Trong 8 tháng năm 2021, vốn thực hiện của 
dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 11,58 tỷ USD, 
tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó 
lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu 
với tổng vốn đầu tư đạt gần 9,3 tỷ USD, chiếm 
48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là lĩnh 

vực sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu 
tư gần 5,5 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu 
tư đăng ký. Lần lượt sau đó là các lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng 
vốn đăng ký đạt gần 1,6 tỷ USD và trên 734 triệu 
USD.

Về đối tác đầu tư, cả nước ghi nhận có 92 
quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại 
Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng 
vốn đầu tư trên 6,2 tỷ USD, chiếm gần 32,5% 
tổng vốn (giảm 5% so với cùng kỳ 2020). Nhật 
Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,2 tỷ 
USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư, tăng 94,9% 
so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dòng vốn của Singapore và Nhật 
Bản chủ yếu chảy vào theo hình thức đầu tư 
mới, chiếm lần lượt 79,4% và 73,9% tổng vốn 
đăng ký. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn 
đầu tư đăng ký trên 2,4 tỷ USD, chiếm 12,7% 

tổng vốn đầu tư, giảm 17,8% so với cùng kỳ. 
Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan 
(Trung Quốc)…

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh, thành phố trên 
cả nước. Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 
đăng ký trên 3,6 tỷ USD, chiếm 18,9% tổng vốn 
đầu tư đăng ký, trong đó có dự án điện lớn lên 
tới 3,1 tỷ USD (chiếm tới 85,8% tổng vốn đầu tư 
của Long An). TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với 
tổng vốn đăng ký gần 2,2 tỷ USD, chiếm 11,4% 
tổng vốn đầu tư. Tuy nhiên, nếu xét về số dự án, 
các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu 
tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng 
thuận lợi như TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh.

Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô 
chiếm vị trí quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế của đất 
nước, luôn được coi là ngành công 

nghiệp ưu tiên phát triển. Các doanh nghiệp 
sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước đã đóng góp 
vào ngân sách hàng tỷ USD/năm và giải quyết 
công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động 
trực tiếp.

Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, ngành ô tô 
phát triển rất nhanh chóng, các doanh nghiệp 
sản xuất lắp ráp trong nước đã bước đầu khẳng 
định được vai trò, vị trí đối với thị trường ô tô 
trong nước và đã có bước phát triển mạnh mẽ 
về cả lượng và chất.

Tính đến hết năm 2020, ngành công nghiệp 
ô tô Việt Nam có khoảng trên 40 doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất, lắp ráp. Tổng công suất lắp 
ráp theo thiết kế khoảng 755.000 chiếc/năm 
và số lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước là 
323.892 chiếc năm 2020.

Vì vậy, đứng trước những cơ hội và thách 
thức trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng 
nề đến toàn ngành kinh tế nói chung, Chính 
phủ đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ, đồng 
hành cùng ngành công nghiệp ô tô trong nước, 
nhằm góp phần giữ vững vai trò và tiềm năng 
phát triển của ngành.

Ngoài đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, Bộ 
KH&ĐT cũng đề nghị việc nghiên cứu đánh giá 
tác động dịch bệnh để có thể xem xét tiếp tục 
giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp 
trong nước.

Những chính sách trên có vai trò cực kỳ quan 
trọng, bởi ngành ô tô trong nước đang phải đối 
diện với nguy cơ khủng hoảng toàn cầu như 
tổng cầu đang giảm, thiếu linh kiện, đặc biệt là 
thiếu chip, chi phí vận chuyển đắt đỏ do giao 
thông khó khăn.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất 
ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2021, 

doanh số bán ô tô tại Việt Nam chỉ đạt hơn 
16.000 chiếc, giảm 32% so với tháng 6.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất, 
lắp ráp ô tô tại Việt Nam bị suy giảm doanh số 
mạnh trong tháng 7/2021 và có thể kéo dài hết 
tháng 8 do bối cảnh dịch bệnh đang căng thẳng 
tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam.

Bộ Tài chính mới đây cũng đề xuất Chính 
phủ cho phép giảm phí trước bạ đối với xe điện 
trong 5 năm, bắt đầu từ 2022. Một chính sách 
quan trọng là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe 
điện được Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên 
cứu, giải trình. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn 
đang chờ chính sách này được thông qua.

Có thể thấy, Chính phủ đang cố gắng ban 
hành nhiều biện pháp, chính sách hiệu quả, 
nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong 
nước nói chung và doanh nghiệp trong ngành 
ô tô tại Việt Nam nói riêng cùng tháo gỡ khó 
khăn, đứng vững trước bối cảnh dịch COVID-19 
đang diễn biến rất phức tạp. 

Huyền My

8 THÁNG, VIỆT NAM THU HÚT 8 THÁNG, VIỆT NAM THU HÚT 
HƠN 19 TỶ USD VỐN FDIHƠN 19 TỶ USD VỐN FDI

NHỮNG CHÍNH SÁCH BIỆT ĐÃI NHỮNG CHÍNH SÁCH BIỆT ĐÃI 
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 
TRONG MÙA DỊCHTRONG MÙA DỊCH

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

THEO CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (BỘ KẾ HOẠCH VÀ 
ĐẦU TƯ), 8 THÁNG NĂM 2021, VIỆT NAM THU HÚT 
ĐƯỢC 19,12 TỶ USD VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 
NGOÀI (FDI), BẰNG 97,9% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020.

MỚI ĐÂY, TRONG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, BỘ KẾ HOẠCH 
VÀ ĐẦU TƯ (KH&ĐT) ĐÃ ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ GIAO BỘ TÀI CHÍNH 
NGHIÊN CỨU TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC GIA HẠN VIỆC 
NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VỚI NGÀNH Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP 
TRONG NƯỚC ĐẾN HẾT NĂM 2021.

Hồng Nhuận
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Đâu là điểm khác biệt với các thị 
trường cận biên khác?

Năm ngoái, Việt Nam là một trong những 
quốc gia đã để lại ấn tượng mạnh với thế giới 
trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Song 
ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang phải đối 
mặt với những diễn biến vô cùng phức tạp của 
đại dịch.

Hàng loạt nhà máy, từ cơ sở sản xuất giày 
cho Nike, đến nhà máy sản xuất smartphone 
cho Samsung, đều buộc phải giảm hoạt động 
hay tạm đóng cửa. Điều này đã ảnh hưởng lớn 
đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặc dù vậy, nhờ nhanh chóng hội nhập với 
kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn luôn duy trì tăng 
trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dịch bệnh. 
Năm 2020, GDP Việt Nam tăng trưởng 2,9% 
trong khi hầu hết các quốc gia đều ghi nhận 
suy thoái sâu. Bất chấp đợt bùng phát mới 
nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn dự báo tăng 
trưởng GDP Việt Nam đạt mức 4,8% trong năm 
nay.

Những kết quả trên là lý do thực sự để Việt 
Nam nâng vị thế trên toàn cầu. Bên cạnh đó, 
việc hội nhập nhanh với thương mại và đầu tư 
đã khiến Việt Nam trở thành một mắt xích quan 
trọng trong chuỗi cung ứng.

Việt Nam là một trong 5 quốc gia phát triển 
nhanh nhất thế giới trong 30 năm qua, “đánh 
bại” các nước láng giềng. Đáng chú ý, không như 
các thị trường cận biên khác, kết quả này là nhờ 
Việt Nam có một sự tăng trưởng ổn định. Chính 
phủ cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 
nước có thu nhập cao vào năm 2045. Điều này 
đòi hỏi mức tăng trưởng trung bình của quốc 
gia phải đạt 7%/năm.

Vậy bí quyết thành công của Việt Nam là gì, 
và liệu Việt Nam có thể duy trì các lợi thế này?

Việt Nam hay được so sánh với Trung Quốc 
giai đoạn những năm 1990 hoặc đầu những 
năm 2000. Điều này không phải không có cơ sở. 
Cả hai quốc gia đều tăng trưởng nhờ xuất khẩu 
mạnh mẽ. Song hai nước cũng có những khác 
biệt lớn.

Thứ nhất, việc nói Việt Nam là nền kinh tế tập 
trung vào xuất khẩu vẫn chưa thể hiện được hết 
tiềm năng của khu vực này. Thương mại hàng 
hóa Việt Nam thường vượt quá 200% GDP. Rất 
ít nền kinh tế trên thế giới, trừ các nước giàu tài 
nguyên hay các khu vực có ưu thế về thương 
mại hàng hải, đang hoặc đã đạt được kết quả 
như vậy.

Đặc biệt, không chỉ ở số lượng xuất khẩu, mà 
bản chất của các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng 
khác với Trung Quốc. Thật vậy, việc kết nối sâu 
rộng với chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như 
mức đầu tư nước ngoài cao khiến Việt Nam có 
nhiều điểm tương đồng với Singapore hơn.

Kể từ năm 1990, Việt Nam nhận được dòng 
vốn FDI trung bình trị giá tương đương 6% GDP 
mỗi năm, hơn gấp đôi mức toàn cầu, và thậm 
chí còn nhiều hơn cả Trung Quốc hay Hàn Quốc 
từng ghi nhận trong một thời gian dài.

Thách thức của từng khu vực kinh 
tế

Khi phần còn lại của các nước Đông Á đã 
phát triển và mức lương từ đó cũng tăng theo 
thì Việt Nam lại thu hút được các nhà sản xuất 
toàn cầu nhờ chi phí nhân công thấp và tỷ giá 
hối đoái ổn định. Điều này cũng góp phần thúc 
đẩy xuất khẩu bùng nổ. Trong thập kỷ qua, xuất 
khẩu của các doanh nghiệp trong nước đã tăng 
137%, trong khi xuất khẩu của các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài đã tăng 422%.

Mặc dù vậy, khoảng cách ngày càng gia tăng 
giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong 
nước đang đặt ra thách thức đối với tăng trưởng 
của Việt Nam. Bởi thế, theo tờ The Economist, 
Việt Nam cần một khu vực dịch vụ năng suất 

và hiệu quả hơn. Khi mức sống tăng lên, sức 
hút đầu tư có thể sẽ giảm đối với các nhà sản 
xuất nước ngoài, và người lao động cũng cần có 
những cơ hội khác.

Trong thách thức này bao gồm có các doanh 
nghiệp nhà nước. Tầm quan trọng của khu vực 
này đối với hoạt động kinh tế và cơ hội việc làm 
cho người lao động mặc dù đang bị thu hẹp, 
song đây vẫn là khu vực tác động lớn đến nền 
kinh tế.

Bên cạnh đó, khu vực tư nhân của Việt Nam 
cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Một ví dụ 
điển hình chính là Vingroup. Tập đoàn này có 
hoạt động trải dài trên các lĩnh vực từ du lịch, 
giáo dục, y tế... như VinPearl, VinSchool và 
VinMec. Đặc biệt, VinHomes còn là một trong 
những công ty lớn nhất trên thị trường chứng 
khoán tính theo vốn hóa.

Nỗ lực của Vingroup trong hoạt động sản 
xuất ô tô cũng được đánh giá đã đóng vai trò 
quan trọng nhất đối với sự phát triển của đất 
nước, nhất là khi Việt Nam thường được biết 
đến là nền kinh tế tập trung vào lĩnh vực sản 
xuất trung gian.

Tháng 7 vừa qua, VinFast Fadil đã trở thành 
mẫu xe bán chạy nhất của Việt Nam, đánh bại 
Toyota. VinFast cũng có tham vọng lớn ở nước 
ngoài. Cũng trong tháng 7, công ty thông báo đã 

Kinh tế

Bất chấp biến thể Delta, 
vì sao Việt Nam vẫn được 
gọi là “phép màu” kinh tế 
Đông Á giai đoạn đầu?

VÌ SAO Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI, TỜ THE ECONOMIST VẪN NHẬN ĐỊNH 
VIỆT NAM ĐANG Ở TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA “PHÉP MÀU” KINH TẾ 
ĐÔNG Á? ĐIỀU GÌ GIÚP VIỆT NAM TIẾP TỤC NÂNG VỊ THẾ TRONG CHUỖI 
CUNG ỨNG VÀ SẢN XUẤT TOÀN CẦU?

Anh Vũ

Ảnh minh họa.

Nguồn: The Economist
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Kinh tế

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt 
Nam, Tổ chức Forest Trends 
vừa có “Báo cáo tác động của 
đại dịch  COVID-19 tới ngành gỗ: 

Thực trạng 8 tháng đầu năm và kịch bản 
cho các tháng cuối năm”. Báo cáo nêu rõ, 
dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tác động 
tiêu cực tới tất cả các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp trong ngành. Các 
hoạt động giãn cách làm đứt gãy chuỗi cung 
ứng, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy 
mô sản xuất. Một số doanh nghiệp có các ca 
nhiễm dịch phải đóng cửa hoàn toàn.

Nhiều doanh nghiệp cố gắng duy trì sản 
xuất ở mức 20-50% so với trước thời điểm 
giãn cách nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu 
của khách hàng và duy trì công việc cho người 
lao động.

Xuất khẩu gỗ theo đó cũng chịu tác động 
giảm mạnh. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho 
thấy, kim ngạch xuất khẩu gỗ trong tháng 7 
đạt gần 1,3 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 6 
và giảm sâu tại nhiều thị trường chính như Mỹ 
(giảm 20,3%), Trung Quốc (giảm 23,4%), EU 
(giảm 19,7%)… Gần nhất, trong 15 ngày đầu 
tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng 
này chỉ đạt 373,8 triệu, tương đương 45,5% so 
với nửa đầu tháng 7.

Dựa trên các con số báo cáo và phân tích 
thị trường, nhóm nghiên cứu đã đưa ra hai 
kịch bản tăng trưởng xuất khẩu gỗ những 
tháng cuối năm.

Kịch bản thứ nhất, kim ngạch xuất khẩu 
quý III tiếp tục đà giảm nhưng hồi phục vào 
quý IV.

Nhóm nghiên cứu giả định rằng kim ngạch 
quý III tiếp tục giảm như hiện nay và kéo dài 
cho đến hết quý III, dịch bệnh sau đó được 
kiểm soát với sự phổ cập của  vắc xin  trong 
toàn quốc.

Với giả định trên, kim ngạch trong quý IV 
sẽ bắt đầu hồi phục, nhưng mức sẽ không thể 
tương đương với quý I và quý II mà chỉ đạt 
khoảng 70% so với kim ngạch trung bình của 
hai quý đầu năm. Tổng kim ngạch của ngành 
năm nay sẽ đạt 13,5 tỷ USD.

Kịch bản thứ hai, kim ngạch trong các 
tháng cuối năm tiếp tục đà giảm như hiện nay 
do dịch không được kiểm soát hiệu quả

Kịch bản này dựa trên giả định rằng từ nay 
tới hết năm dịch bệnh vẫn chưa được kiểm 
soát hiệu quả. Đà suy giảm về sẽ tiếp tục kéo 
dài cho tới hết quý IV và kim ngạch xuất khẩu 
của quý IV chỉ tương đương 70% của quý III.

Nói cách khác, giả định này cho rằng suy 
giảm kim ngạch xuất khẩu như hiện nay vẫn 
chưa chạm đáy mà sẽ còn tiếp tục giảm sâu ở 
các tháng cuối năm. Nếu giả định này xảy ra, 
kim ngạch xuất khẩu của cả ngành năm sẽ đạt 
con số khoảng 12,7 tỷ USD.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, các 
kịch bản tốt (kịch bản 1) và xấu (kịch bản 2) 
đều có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp 
ngành gỗ và điều này phụ thuộc vào hiệu quả 
của các biện pháp chống dịch của Chính phủ 
và toàn thể xã hội.

Vì vậy, các hiệp hội khuyến cáo điều quan 
trọng hiện nay đối với các doanh nghiệp trong 
ngành là áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi 
ro chặt chẽ nhằm cố gắng duy trì các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, giữ chân khách 
hàng, tạo công ăn việc làm cho người lao 
động, tránh đứt gãy hoàn toàn các đơn hàng, 
gây rủi ro về thị trường đầu ra sản phẩm trong 
tương lai. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần 
chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng cho việc quay trở 
lại sản xuất kinh doanh với cường độ và hiệu 
quả cao khi bệnh dịch được kiểm soát.

Huyền My

mở văn phòng ở Mỹ và châu Âu, dự kiến bán xe 
điện tại 2 thị trường này vào tháng 3/2022.

Song, việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
nước, đồng thời hội nhập với đầu tư nước ngoài 
không phải là điều dễ dàng. Lý do là Việt Nam 
đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng một 
loạt thỏa thuận thương mại và đầu tư khác, 
đồng nghĩa rằng không thể dành ưu đãi cho các 
nhà sản xuất trong nước. Theo đó, Việt Nam 
cũng phải mở rộng hỗ trợ cho các công ty nước 
ngoài sản xuất ô tô tại đây.

Nguồn động lực mới
Tuy vậy, vẫn còn một nguồn động lực khác có 

thể thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. Bùng nổ kinh 
tế đã khuyến khích các cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài đầu tư hoặc quay về nước. 
Ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư của VinaCapital 
nhấn mạnh: “Không có nhiều nền kinh tế đang 
trải qua điều tương tự như Việt Nam”. Gia đình 
ông đến Mỹ năm 1977, nơi ông được đào tạo và 
làm việc trong lĩnh vực tư vấn và tài chính. Ông 
trở về Việt Nam cùng gia đình vào năm 2004.

Thành công của xu hướng này đã đưa Việt 
Nam trở thành một trong những quốc gia nhận 
kiều hối lớn nhất trên thế giới, với 17 tỷ USD 
chảy vào trong năm ngoái, tương đương 6% 
GDP. Không tính đến những ảnh hưởng từ đợt 
dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam vẫn đang ở 
trong giai đoạn đầu của “phép màu” kinh tế 
Đông Á.

DỊCH BỆNH COVID-19 TÁC ĐỘNG MẠNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC NGÀNH 
HÀNG, ĐẶC BIỆT TỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU 
NGÀNH GỖ. TRONG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021, CÓ 2 KỊCH BẢN CÓ 
THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI KHÂU XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH GỖ.

Nguồn: The Economist

Nguồn: The Economist

HAI KỊCH BẢN XUẤT KHẨU HAI KỊCH BẢN XUẤT KHẨU 
NGÀNH GỖ NHỮNG THÁNG NGÀNH GỖ NHỮNG THÁNG 
CUỐI NĂM 2021CUỐI NĂM 2021

Ảnh minh họa.
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Đại diện FPT Shop cho biết, trong 
đợt giãn cách lần này, nhu cầu làm 
việc online tại nhà trùng với thời 
điểm học sinh các cấp chuẩn bị 

vào năm học mới và phải học online nên tổng 
số lượng máy tính xách tay bán ra tăng 30% so 
với tháng trước và tăng gần 100% so với năm 
ngoái. Trong đó, laptop phân khúc giá bán từ 
20 triệu trở lên có sức tăng mạnh nhất, tăng 
70% so với tháng trước và tăng khoảng 200% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Về phân khúc giá dưới 12 triệu đồng, FPT 
Shop chủ trương kinh doanh đa dạng sản phẩm 
ở phân khúc này vì phù hợp cho đối tượng 
học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, 
lịch trình hàng hóa về Việt 
Nam lại phụ thuộc vào 
các hãng máy tính 
và hiện đang thiếu 
nguyên liệu sản 
xuất, phụ kiện 
ở các phân 
khúc này. Tất 
cả laptop ở 
phân khúc 
này nếu 
có thì FPT 
Shop đều 
nhập hết 
vì hiện nhu 
cầu tăng 
cao.

N g o à i 
ra, các mẫu 
laptop phân 
khúc dưới 12 
triệu đang chiếm 
khoảng 3% về mặt số 
lượng trên tổng số bán 
của laptop trong tháng 8 và 
đang giảm so với tháng 7 do lượng 
hàng ở phân khúc này đang thiếu hụt rất nhiều 
trong khi tổng số lượng bán ra tăng gần 50% so 
với tháng 7. Tuy nhiên, để giúp khách hàng tiếp 
cận những dòng sản phẩm phân khúc cao hơn 
thì FRT có chương trình trả góp 0%, giảm bớt áp 
lực phải chi số tiền lớn ban đầu.

Từ giữa tháng 8 đến nay, một số trường đã 
cho học sinh nhập học với hình thức học trực 
tuyến, bao gồm cả học sinh lớp 1. Hệ thống cửa 
hàng CellphoneS cũng ghi nhận sức mua máy 
tính bảng và laptop tăng mạnh gấp 2 lần so với 
thời điểm tháng 5/2021 do nhu cầu làm việc tại 
nhà và giải trí tăng cao. Trong các tháng 6 và 7, 
sức mua giảm 20-30% tuy nhiên vẫn được coi là 
tăng trưởng trong khi các mặt hàng khác giảm 
70-80%.

Tuần rồi hệ thống 
CellphoneS cũng 

ghi nhận lượng 
mua máy 

tính bảng, 
laptop tăng 
k h o ả n g 
50% so 
với cùng 
kỳ, trung 
b ì n h 
t r o n g 
tuần sức 
mua còn 
cao hơn 

20% so với 
đỉnh điểm 

trong tháng 
5. Dự đoán 

nhu cầu vẫn sẽ 
tiếp tục tăng cao 

khi các trường còn 
lại do không thể tiếp tục 

trì hoãn việc khai giảng vì 
dịch kéo dài nên dự kiến cũng bắt 

buộc phải lựa chọn hình thức học trực tuyến.
Về xu hướng cho tiêu dùng laptop sắp tới, 

ông Hoàng Văn Dũng, Giám Đốc ngành hàng 
laptop FPT Shop cho rằng: Những mẫu laptop 
đang được ưa chuộng nhất năm nay là những 
mẫu dành cho gaming phục vụ nhu cầu giải trí 
và laptop mỏng nhẹ khoảng dưới 1.3kg dễ dàng 
di chuyển. 

Nếu khách hàng mua máy phục vụ mục đích 
chơi game và đồ họa thì sẽ tìm những chiếc 
laptop gaming có cấu hình và thiết kế mạnh 
mẽ để tối ưu hóa nhu cầu sử dụng; hoặc nếu 
khách hàng không có nhu cầu chơi game và đồ 
họa mà chỉ cần những chiếc máy dễ di chuyển 
và làm việc tốt thì sẽ tìm những laptop mỏng 
nhẹ ở khoảng 20 triệu đồng. Đây là những chiếc 

máy đẹp, nhỏ, gọn, cấu hình khá tốt có thể đáp 
ứng nhu cầu làm việc văn phòng.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Phụ trách truyền 
thông của chuỗi cửa hàng CellphoneS cho biết: 
Từ ngày 23/8 toàn bộ việc đi lại ở TP.HCM được 
kiểm soát đặc biệt gắt gao thì các em học sinh 
sẽ rất khó tiếp cận với các sản phẩm phục vụ 
cho mục đích học tập này. Hiện, CellphoneS tại 
Hà Nội vẫn nỗ lực giao hàng qua các bên vận 
chuyển. Tại TP.HCM, lượng hàng laptop đặt 
mua tăng cao, khách hàng sẵn sàng trả giá cao 
nhưng vẫn rất khó đáp ứng do thực hiện Chỉ thị 
16, giãn cách xã hội.

Hiện nay, CellphoneS cùng các hãng tập 
trung vào việc giữ nguyên bình ổn giá bán và 
đảm bảo nguồn cung mặc dù nhu cầu thế giới 
cũng đang tăng cao và việc nhập khẩu thông 
quan tại Việt Nam cũng rất khó khăn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, một số mẫu 
laptop của các hãng Asus, Dell, HP có tình trạng 
khan hàng. Bên cạnh nhu cầu cao từ khách 
hàng thì nguồn cung cũng gặp khó khăn. Sự 
thiếu hụt về nguồn cung linh kiện, vật liệu chế 
tạo đã tác động lớn đến quá trình sản xuất 
laptop. COVID-19 bùng phát khiến quá trình vận 
chuyển, chuỗi cung ứng hàng hóa gặp nhiều 
khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung.

Hãng nghiên cứu Gartner dự báo: “Năm 
2021, tổng số máy tính cá nhân (laptop, PC), 
máy tính bảng (tablet) và điện thoại thông 
minh sẽ đạt 6,2 tỷ chiếc trên toàn cầu. Số lượng 
laptop và tablet được sử dụng vào năm 2021 
sẽ tăng 125 triệu chiếc so với năm 2020. Năm 
2022, số lượng thiết bị này trên toàn cầu sẽ đạt 
6,4 tỷ chiếc, tăng 3,2% so với năm 2021”.

Gartner cho rằng, số lượng laptop và tablet 
sẽ tăng tương ứng 8,8% và 11,7% vào năm 
2021. Tuy nhiên, số lượng PC có thể sẽ giảm từ 
522 triệu chiếc vào năm 2020 xuống còn 470 
triệu chiếc vào năm 2022.

Thị trường

Thị trường laptop: Thị trường laptop: 
CUNG KHÔNG ĐỦ CẦUCUNG KHÔNG ĐỦ CẦU

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH 
COVID-19 CÒN DIỄN BIẾN PHỨC 
TẠP, NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG PHẢI 
THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI, DẪN 
ĐẾN NHU CẦU LÀM VIỆC ONLINE 
TẠI NHÀ VÀ NHIỀU TRƯỜNG BẮT 
ĐẦU NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN KÉO 
THEO LƯỢNG CẦU MUA LAPTOP 
TĂNG CAO…

Trang Ng
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Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp trên cả nước, nhiều địa 
phương thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh 

hưởng nặng nề đến hoạt động thương mại dịch 
vụ.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê,  
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng 
trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 
4,7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 1,1%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt 279,8 
nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% so với tháng trước và 
giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 249,9 nghìn tỷ 
đồng, giảm 8% và giảm 25,3%. Doanh thu dịch 
vụ lưu trú, ăn uống đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, giảm 
26,3% và giảm 66,9%.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
đạt 3.044,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với 
cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 

6,2% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,8%).
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán 

lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2021 ước tính đạt 
2.499,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 82,1% tổng mức và 
giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 9%; đồ dùng, 
dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 7,5%; may 
mặc giảm 6%; phương tiện đi lại giảm 3,1%; 
lương thực, thực phẩm tăng 4,5%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 8 tháng 
năm 2021 của một số địa phương chịu tác động 
lớn từ đại dịch giảm mạnh. Cụ thể, TP.HCM 
giảm 13,8%, Khánh Hòa giảm 8,1%, Hà Nội giảm 
2,1%...

Đáng quan ngại, doanh thu du lịch lữ hành 
tháng 8/2021 đạt 20 tỷ đồng, giảm tới 78,3% so 
với tháng trước và giảm 97,6% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng 
năm 2021 ước tính đạt 254,3 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 8,4% tổng mức và giảm 19,8% so với 
cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng 
năm 2021 so với cùng kỳ năm trước của một 
số địa phương như sau: Hà Nội và Bình Dương 
cùng giảm 21,5%; TP.HCMgiảm 20%; Đà Nẵng 
giảm 14,3%; Đồng Nai giảm 13,5%; Cần Thơ 
giảm 8,9%, Quảng Ninh giảm 8,7%; Hải Phòng 
giảm 2,3%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2021 
ước tính đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng 
mức và giảm 61,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ 
hành 8 tháng năm 2021 giảm nhiều so với cùng 
kỳ năm trước: Khánh Hòa giảm 89,1%; Quảng 
Nam giảm 82,4%; Thừa Thiên - Huế giảm 63,9%; 
Nghệ An giảm 66,1%; TP.HCM giảm 52,2%; Hà 
Nội giảm 50,3%; Hải Phòng giảm 47,1%; Đà 
Nẵng giảm 41,9%; Cần Thơ giảm 29,8%; Quảng 
Ninh giảm 28,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm nay 
ước tính đạt 286 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% 
tổng mức và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó doanh thu của TP.HCM giảm 
17,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 14,4%; Hà Nội 
giảm 13,8%; Bình Định giảm 9,7%; Bình Dương 
giảm 6,7%; Kiên Giang giảm 4,7%; Cần Thơ giảm 
3%; Đà Nẵng giảm 2,4%.

Giá lương thực, thực phẩm tăng tại 
các địa phương thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg là 
nguyên nhân chính làm chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 tăng 0,25% so với 
tháng trước, tăng 2,51% so với tháng 12/2020 
và tăng 2,82% so với tháng 8/2020.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2021, CPI 
tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng 
thấp nhất kể từ năm 2016.

Trong mức tăng 0,25% của CPI tháng 8/2021 
so với tháng trước có 4 nhóm hàng hóa và dịch 
vụ có chỉ số giá tăng, 4 nhóm hàng có chỉ số giá 
giảm và 3 nhóm giữ giá ổn định.

Đáng lưu ý, trong 4 nhóm hàng hóa và dịch 
vụ có chỉ số giá tăng, nhóm hàng ăn và dịch vụ 
ăn uống có mức tăng cao nhất với 0,74%, đẩy 
CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm.

Lý giải điều này, Tổng cục Thống kê cho 
rằng, do việc vận chuyển và phân phối hàng 
hóa thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt hơn 
nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch 
COVID-19, trong khi nhu cầu tích trữ lương 
thực, thực phẩm tăng cao tại các khu vực thực 

hiện giãn cách xã hội.
Cụ thể, chỉ số giá nhóm lương thực tháng 

8/2021 tăng 0,69% so với tháng trước, trong đó 
chỉ số giá gạo tăng 0,44% do nhu cầu tiêu dùng, 
dự trữ gạo của người dân và chi phí vận chuyển 
gạo giữa các địa phương tăng trong tình hình 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong tháng, giá gạo tẻ thường dao động từ 
11.600-12.500 đồng/kg; giá gạo Bắc Hương từ 
17.600-19.000 đồng/kg; giá gạo tẻ ngon Nàng 
Thơm chợ Đào từ 17.900-19.500 đồng/kg; giá 
gạo nếp từ 24.700-34.500 đồng/kg. Bên cạnh 
đó, giá bột mỳ và ngũ cốc khác tháng 8 tăng 
3,98% so với tháng trước; giá lương thực chế 
biến như bún, phở, bánh đa, mỳ ăn liền, bánh 
mỳ tăng 0,82%.

Ngoài ra, do tác động từ việc giãn cách xã 
hội, người dân hạn chế tối đa ra ngoài nên nhu 
cầu dự trữ, tiêu dùng thực phẩm tăng, trong khi 
nguồn cung bị hạn chế, chi phí vận chuyển hàng 
hóa tăng cao do vận tải gặp khó khăn trong quá 
trình lưu thông, theo đó chỉ số giá nhóm thực 
phẩm tháng 8/2021 tăng 0,97% so với tháng 
trước.

So với tháng trước, giá thịt gia cầm tăng 
0,66%, giá trứng các loại tăng 10,28%, giá thủy 
sản tươi sống tăng 2,24% (cá tươi hoặc ướp lạnh 
tăng 2,48%, tôm tươi hoặc ướp lạnh tăng 2,01%, 
thủy hải sản tươi sống khác tăng 1,62%).

Trong 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số 
giá giảm, nhóm giao thông giảm 0,06%, nhóm 
bưu chính viễn thông giảm 0,05%, nhóm văn 
hóa, giải trí và du lịch chịu ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 giảm 0,03%, nhóm may mặc, mũ nón, 
giày dép giảm 0,03% do nhu cầu tiêu dùng giảm 
khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội 
phòng, chống dịch COVID-19. Ba nhóm hàng 
hóa và dịch vụ giữ giá ổn định gồm: nhóm nhà 
ở và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng 
gia đình, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

Cũng theo số liệu công bố của Tổng cục 
Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8/2021 giảm 
0,02% so với tháng trước, tăng 0,98% so với 
cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 
8 tháng năm nay tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 
2020.

NT

Thị trường

THÁNG 8, BÁN LẺ HÀNG HÓA THÁNG 8, BÁN LẺ HÀNG HÓA 
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ 
TIÊU DÙNG GIẢM MẠNHTIÊU DÙNG GIẢM MẠNH

GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM TĂNG TẠI CÁC GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM TĂNG TẠI CÁC 
ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘIĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU 
DÙNG THÁNG 8 GIẢM 10,5% SO 
VỚI THÁNG TRƯỚC VÀ GIẢM 33,7% 
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC. 
TÍNH CHUNG 8 THÁNG NĂM 2021, 
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ 
DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 
GIẢM 4,7% (CÙNG KỲ NĂM 2020 
GIẢM 1,1%).

Thu Trang
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Nhóm dẫn dắt nghỉ ngơi, dòng tiền 
chảy nhanh qua các nhóm ngành 
khác

Thị trường giao dịch nhiều biến động trong 
sắc xanh tích cực, VN-Index đóng cửa tại 1.313,2 
điểm (0,93%). Thanh khoản có phần cải thiện 
hơn, tuy điểm số phục hồi không quá mạnh, 
nhưng độ lan tỏa trong phiên cuối tuần khá 
rộng.

Không khó để nhìn ra, diễn biến thị trường 
trong khoảng 2 tuần qua là sự luân phiên thăng 
hoa của nhiều nhóm ngành vốn được dòng tiền 
ít chú ý hơn trước đó, như than, dược, sự tái 
xuất của cảng biển, phân bón, và “màn trình 
diễn” không thể tích cực hơn ở nhóm đầu tư 
công.

Các  cổ phiếu phòng thủ  nổi bật với nhiều 
cổ phiếu tăng mạnh - điều khá dễ hiểu khi thị 
trường đang có nhiều biến động, dòng tiền 
muốn chảy vào các nhóm an toàn. Nổi bật có 
thể kể đến ông lớn REE với mức tăng 6% trong 
tuần qua và tăng 17% trong 2 tuần; tăng tích 
cực hơn là PC1 gần 12% trong 1 tuần, TV2 tăng 
10%, PC1 tăng gần 6%...

Diễn biến này tương tự ở  nhóm cổ phiếu 
ngành nước, môi trường  đi ngược thị trường, 
BWE tăng 9,6%, TDM tăng nhẹ 3% (nhưng lại 
tăng đến 7,4% chỉ trong 3 phiên cuối tuần - mức 
sinh lợi tốt cho nhà đầu tư mua kỳ vọng T 3).

Những cổ phiếu kể trên đều có hoạt động 
kinh doanh cốt lõi tốt, tăng trưởng ổn định và là 
những tên tuổi “uy tín” trên thị trường.

Nhưng ngược lại, có nhiều diễn biến ở một 
số ngành, một số cổ phiếu lại cho thấy dòng tiền 
đầu cơ khá cao. Điển hình ở nhóm cảng biển, 
động lực tăng trưởng cho nhóm này đến từ giá 
cước và cả nhu cầu vận chuyển tăng cao, nhưng 
không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng 
lợi. Sau giai đoạn tăng nóng trong tháng 7, nhóm 
này bất ngờ có sự hồi phục khá tốt trong tuần 
qua - cơ hội cho nhiều nhà đầu tư giao dịch có 
thể có mức sinh lợi 5-7% nếu “trading T”. Đây 
cũng là nhóm được nhiều chuyên gia phân tích 
đánh giá tích cực trong nửa cuối năm, có thể 
kéo dài sang cả quý 1/2022.

Nhưng nói về diễn biến giá cổ phiếu, nhiều 
chuyên viên phân tích theo dõi mảng này cho 

rằng, mức độ tăng giá khá nhanh đã tăng rủi ro 
cao hơn cho những nhà đầu tư vào sau, đặc biệt 
ở các cổ phiếu thuộc doanh nghiệp kinh doanh 
kém hiệu quả nhưng cổ phiếu lại bốc đầu trong 
suốt giai đoạn qua.

VNA tăng hơn 18% trong tuần qua, tăng đến 
85% trong 1 tháng gần nhất, trong khi KQKD 
không nổi trội dù có sự tăng trưởng trong quý 
2/2021, đặc biệt, với diễn biến giá cổ phiếu tăng 
cao, các thành viên HDQT, Tổng Giám đốc của 
VNA đã liên tục thực hiện bán ra.

VOS tiếp tục giữ nguyên trong diện kiểm 
soát từ 13/4/2021 do LNST chưa phân phối tính 
đến cuối năm 2019 và năm 2020 âm. Nhưng cổ 
phiếu thì tăng trần liên tục, chỉ trong 1 tháng 
qua tăng 112,5%, chỉ tăng nhẹ 4% trong 1 tuần 
qua nhưng nếu chỉ tính 3 phiên cuối tuần (từ 
thứ 4 đến thứ 6), cổ phiếu này tăng 18,44%. 
Điểm tích cực của DN này là quý 2 có lợi nhuận 
đột biến 241,55 tỷ đồng, trong khi doanh thu 
hơn 324,86 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu 
tài chính đột biến gần 104 tỷ đồng. Trong khi 3 
quý gần nhất, VOS vẫn đang lỗ.

Tương tự ở MVN, con số lợi nhuận kinh 
doanh có cải thiện rất tốt trong nửa đầu năm 
2021, giá cổ phiếu tăng hơn 15% trong tuần 
qua nhưng tăng đến 37% chỉ trong 3 phiên cuối 
tuần. Tính trong 1 tháng gần nhất, MVN tăng 
đến 214% trong 1 tháng.

Nhóm ngành cổ phiếu có sự tăng khá tốt thời 
gian qua là dược phẩm, tập trung ở những mã 
kỳ vọng ở các mã có yếu tố vaccine COVID-19, 
như VMD tăng trần liên tục, hiện tăng 40% 
trong tuần qua, và tăng đến 172% chỉ trong 1 
tháng; cổ phiếu CDP tăng 37% trong 1 tuần, 
tăng 97% trong 1 tháng; hay DVN tăng 12,6%, 
với DDN đóng cửa giá trần, ghi nhận mức tăng 
18,52% trong 1 tuần. Với các cổ phiếu này, có 
nhiều nhóm nhà đầu tư đã xác định vị thế đầu 
cơ từ sớm và có được cổ phiếu ở vùng giá vốn 
thấp, đang hái quả ngọt. Tuy nhiên, cũng cần 

lưu ý việc nhập khẩu vaccine COVID-19 cũng 
khó có thể mang lại lợi nhuận lớn, thậm chí gần 
như không có.

Nhưng sự khó hiểu hơn khi ở các DN sản 
xuất thuốc đầu ngành, chẳng hạn DMC, bị tác 
động tiêu cực bởi COVID-19 như giá nguyên liệu 
và cước phí vận chuyển tăng, nhưng vẫn duy 
trì cung ứng theo giá đã trúng thầu năm 2020 
cho các bệnh viện khi giá vốn tăng cao nhằm 
ổn định việc điều trị khám chữa bệnh cho bệnh 
nhân; dịch bùng phát từ tháng 4/2021 cũng 
khiến lượng bệnh nhân giảm đáng kể ở các cơ 
sở khám chữa bệnh, do giãn cách nên số lượng 
nhà thuốc và phòng khám giảm đáng kể dẫn 
đến nhu cầu giảm đáng kể cả ở kênh trong và 
ngòai bệnh viện. Diễn biến này khiến KQKD của 
DMC sụt giảm trong quý 2 so với cùng kỳ, nhưng 
giá cổ phiếu đột ngột tăng trần 56.700 đồng.

Hay với DHG, lợi nhuận có tăng trưởng nhẹ 
8% nhờ tiết giảm chi phí và đẩy mạnh hơn các 
sản phẩm tăng sức khoẻ trong mùa dịch. Mức 
độ tăng trưởng này chưa đủ để lý giải cho việc 
DHG cũng bất ngờ tăng trần 101.500 đồng/cp

Tương tự, ở nhóm đầu tư công - vốn là yếu tố 
hỗ trợ cho cả nền kinh tế được kì vọng từ năm 
2020 đến nay, nhưng tốc độ giải ngân chưa như 
kỳ vọng khiến cổ phiếu nhóm này có diễn biến 
tăng mạnh khi có tin mới, sau đó lại đi ngang. 
Diễn biến cuối tuần qua, nhóm cổ phiếu vật liệu 
xây dựng (KSB, BCC, HT1, PLC, …), hay bất động 
sản khu công nghiệp (KBC, GVR, SZC, …), rất tích 
cực, nhiều cổ phiếu tăng trần. 

Nếu trading, nên đánh nhanh rút 
gọn, không FOMO

Nhiều quan điểm trên thị trường cho rằng, 
phiên cuối tuần đã cải thiện tâm lý tốt cho nhà 
đầu tư, nhưng để hút dòng tiền trở lại mạnh mẽ 
hơn vẫn chờ một cú huých, và vùng kháng cự 
1.335 vẫn cần rất thận trọng.

Điểm tích cực là dòng tiền không rút ra khỏi 

Dòng tiền luân chuyển qua nhiều nhóm: 

CHỌN LỌC CỔ PHIẾU, TRÁNH FOMO

Thị trường

KHI NHÓM CỔ PHIẾU DẪN DẮT 
NHƯ “BANK, CHỨNG, THÉP” ĐANG 
Ở TRẠNG THÁI NGHỈ NGƠI, CHỐT 
LỜI THÌ DÒNG TIỀN DỒI DÀO TÌM 
ĐẾN NHIỀU NHÓM NGÀNH CỔ 
PHIẾU KHÁC CÓ THÔNG TIN TÍCH 
CỰC, KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG TỐT 
CẢ TRONG VÀ SAU DỊCH. NHƯNG 
CŨNG CẦN CẨN TRỌNG KHI NHIỀU 
CỔ PHIẾU TĂNG NÓNG KHÔNG ĐI 
KÈM NỀN TẢNG CƠ BẢN.

Tú Uyên

Ảnh minh họa.
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Trong khi cổ phiếu ngành chứng 
khoán và thép (vật liệu xây dựng) 
đang hồi phục tăng mạnh thì 
cổ phiếu ngân hàng vẫn tiếp đà 

giảm sâu. Theo nhiều chuyên gia, nhóm 
cổ phiếu ngành ngân hàng đang đối mặt 
với một trong những đợt rung lắc mạnh từ 
khoảng thời gian đầu tháng 7/2021 cho đến 
nay. Nhìn chung, cổ phiếu ngân hàng không 
đồng pha với thị trường.

Nhiều cổ phiếu của nhóm này cũng đã có 
mức giảm giá khá lớn như VIB giảm hơn 30% 
từ mức đỉnh đạt được vào đầu tháng 6/2021 
và hiện đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 
trong 5 tháng qua. Cổ phiếu CTG và BID đã 
sụt giảm hơn 20% so với mức đỉnh tháng 7, 
giá cổ phiếu VCB và TCB cũng lùi hơn 15%. 
Cùng với đó, khối lượng giao dịch cũng sụt 
giảm đáng kể chứng tỏ dòng tiền đang khá 
thận trọng cho nhóm “cổ phiếu vua”.

Đáng chú ý, một số mã cổ phiếu ngân 
hàng trong giai đoạn này dù có tin tốt như 
bán công ty tài chính thu về khoản lợi nhuận 
lớn, chuẩn bị chia cổ tức khủng nhưng thị 
giá cổ phiếu lại không thể bứt phá như SHB, 
MSB.

CTCP Chứng khoán VNDirect nhận định: 
Nhóm ngân hàng đã không còn những yếu 
tố thuận lợi để hỗ trợ thị giá như 6 tháng đầu 
năm. Do dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài làm 
gia tăng nguy cơ nợ xấu, yêu cầu các ngân 
hàng phải gia tăng trích lập dự phòng, từ đó 
ảnh hưởng tới những dự báo về lợi nhuận. 
Cùng với đó là yêu cầu từ phía cơ quan quản 
lý về giảm lãi suất sẽ khiến NIM (biên độ lãi 
ròng) thu hẹp. Có những ngân hàng mức 
giảm lãi suất lên tới 2,5% thì NIM sẽ rất thấp, 
đồng nghĩa lợi nhuận giảm mạnh.

Không chỉ vậy, một số ngân hàng đã, 
đang và sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn 
dẫn tới áp lực bán do cung lớn trong khi cầu 
suy giảm.

Đi tìm nguyên nhân cho đà giảm sâu của 
nhóm cổ phiếu ngân hàng,  TS. Đinh Thế 

Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học 
và Kinh tế ứng dụng chia sẻ với báo chí, có 
3 yếu tố chính.

Thứ nhất, “khi thị trường lên, ngành nào 
lên cao quá thì khi thị trường quay đầu, 
ngành đó sẽ phải xuống nhanh hơn những 
nhóm ngành khác”.

Thứ hai, cổ phiếu nào có P/E tăng nhiều 
quá thì khi giảm sẽ giảm mạnh. Cụ thể, cổ 
phiếu ngân hàng so với quy mô vốn, EPS… 
thì đang có độ chênh lệch giữa P/B và giá thị 
trường cao nên khi thị trường giảm thì có 
nhiều dư địa giảm.

Thứ ba, sau khi các nhà đầu tư lớn đã 
“kiếm lời” từ cổ phiếu ngân hàng đủ rồi 
thì họ sẽ tìm qua dòng cổ phiếu khác. Thế 
nhưng, dòng cổ phiếu thay thế phải đủ lớn 
như ngân hàng và phải có câu chuyện. Thời 
gian qua, câu chuyện ngành ngân hàng 
không còn đủ lớn để nhà đầu tư lớn có thể 
đẩy giá nữa.

Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, 
thông tin về các ngân hàng phải chia sẻ với 
khách hàng gặp khó khăn ngày càng nhiều. 
Thêm nữa, rủi ro nợ xấu của ngân hàng 
đang tăng mạnh dù trên sổ sách các ngân 
hàng đang thể hiện lợi nhuận cao, nhưng 
tiềm ẩn khả năng giảm lợi nhuận rất nhiều 
khi hạch toán chính thức.

Ba yếu tố này làm cho câu chuyện ngành 
ngân hàng không còn hấp dẫn nữa, nên 
các nhà đầu tư lớn phải chuyển qua dòng 
cổ phiếu khác, làm giá cổ phiếu ngành ngân 
hàng giảm mạnh hơn các nhóm ngành khác.

Trong Báo cáo chiến lược tháng 8/2021 
mới đây của CTCP Chứng khoán Rồng Việt 
(VDSC), nhóm chuyên gia cũng cho rằng đà 
tăng mạnh của cổ phiếu ngân hàng như 6 
tháng đầu năm 2021 sẽ khó lặp lại do nền 
cao của cùng kỳ năm ngoái và dự kiến tăng 
trưởng của nhóm này sẽ chậm lại trong quý 
3/2021.

An Mai

thị trường, mà đang nằm chờ, quan sát.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích CTCK 

Yuanta Việt Nam chia sẻ, thị trường hiện nay có nét 
giống năm 2019 ở điểm, thị trường không tăng, chủ 
yếu sideway, nhưng có sự phân hoá của dòng tiền 
lớn. Bản chất dòng tiền không rút ra khỏi thị trường, 
vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là dòng tiền không 
biết đi đâu, vào kênh nào trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 khiến mọi hoạt động phải tạm ngừng, 
hoặc chậm lại như hiện nay, cộng với môi trường lãi 
suất lại giảm… Về cơ bản thấy rằng, vẫn có những 
cổ phiếu đang hút tiền và thanh khoản vẫn cho thấy 
dòng tiền dồi dào vẫn nằm trong thị trường nên 
cần có điểm đến, trong khi nhóm bank - thép tạm 
nghỉ, chứng khoán đang chốt lời - thì dòng tiền luân 
chuyển, tìm kiếm cơ hội ở nhóm khác.

Diễn biến này theo ông Minh không hẳn là phi lý, 
bởi sự luân chuyển này đa phần đang vào các nhóm 
có tính chất tăng trưởng tốt trong năm qua, như vận 
tải dù đang tăng nóng, nhưng giá cước vận tải thế 
giới chưa giảm - dự kiến sau khi châu Á khôi phục 
sau dịch dịch bệnh, mở cửa lại thì giá cước vận tải 
cao. Nên nhóm này vẫn hút tiền. Hay ở hàng hóa, 
giá cả vẫn trong xu hướng tăng lên, nhưng chẳng 
hạn ở dòng than, chỉ có ít doanh nghiệp hoạt động 
hiệu quả nhưng với kỳ vọng giá than tăng đã kéo cả 
dòng đi lên. Đặc điểm ngành khai khoáng từ trước 
đến nay có tính đầu cơ lớn, thường chỉ cần vài cổ 
phiếu đầu ngành chạy thì các cổ phiếu khác cũng 
chạy dù không có tin tức hỗ trợ, hoặc không hưởng 
lợi từ một số thông tin mà nhà đầu tư cho là hưởng 
lợi, như giá than (thực tế nhiều DN vẫn có KQKD sụt 
giảm).

Với diễn biến trên, ông Minh cho rằng, không 
thể tránh khỏi yếu tố đầu cơ nhiều hơn trong giai 
đoạn này, nếu vào nhịp tốt, nhà đầu tư có được lợi 
nhuận tốt, nhưng để tránh rủi ro, thì NĐT không nên 
FOMO, mua các cổ phiếu không có nền tảng cơ bản.

Ông Minh cho rằng, với các nhà đầu tư ưa thích 
gu đầu cơ, lướt sóng, giả sử có thông tin sớm, tốt về 
cổ phiếu có thể tác động tăng giá cổ phiếu, thì cần 
đặt mục tiêu lãi ví dụ 20-25%, đạt mục tiêu thì cân 
nhắc bán, bởi cổ phiếu đầu cơ thì thường có biến 
động lớn - nhà đầu nên dành tỷ trọng thấp, giảm 
thiểu rủi ro cổ phiếu đảo chiều xuống mà không kịp 
bán, và thường có tình trạng cổ phiếu mất thanh 
khoản, có thể bị “call margin”.

“Kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu đầu cơ là lần 1 
có thể an toàn hơn so với lần tham gia 2-3 thì tính 
chất “đu bám” các vòng sau nhiều hơn, và vì thế 
“chết cay đắng hơn”, ông Minh nói.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc CTCK Đông Á 
nhận định, dòng tiền lớn chưa vào nhóm ngân hàng 
để kích hoạt nên dòng tiền chảy qua các nhóm có 
ít ảnh hưởng bởi COVID (vẫn hoạt động được, vẫn 
tăng trưởng được), và việc phân hoá như vậy là “khá 
đẹp” vì nhóm này không tác động lớn tới chỉ số. 
Trong thời gian đó, ngân hàng có thời gian chỉnh đủ 
độ chín muồii rồi đi ngang và chờ tín hiệu gần giữa 
cuối tháng 9 có thể quay lại.

Ông Tuấn lưu ý, trong các nhóm cổ phiếu vừa 
qua, nhà đầu tư nên quan sát và né tránh cổ phiếu 
thanh khoản thấp, tính đầu cơ cao nhưng lợi nhuận 
không có thì cần vào nhanh ra nhanh, không FOMO 
khi trễ nhịp có thể khiến thua lỗ. Khi thị trường thiếu 
dòng tiền lớn dẫn dắt, thì dòng tiền đầu cơ hay 
chuyển trọng tâm sang các cổ phiếu như thế này 
để “dẫn dụ” nhà đầu tư đu theo do ham lãi cao và 
nhanh chóng.

“Vấn đề cốt lõi vẫn phải là từ lợi nhuận của doanh 
nghiệp và lợi nhuận đó phải đến từ xu hướng chung 
của ngành chứ không phải là những khoản lợi 
nhuận đột biến, tức thời, rồi sau đó lụi tàn thì rất 
nguy hiểm”, ông Tuấn đưa ra lời khuyên.

Thị trường

Ảnh minh họa.

NHỮNG YẾU TỐ KHIẾN CỔ PHIẾU NHỮNG YẾU TỐ KHIẾN CỔ PHIẾU 
NGÂN HÀNG LIÊN TỤC "DÒ ĐÁY"NGÂN HÀNG LIÊN TỤC "DÒ ĐÁY"

NHIỀU CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG ĐÃ CÓ MỨC GIẢM MẠNH TỚI 15-
40% SO ĐỈNH CUỐI THÁNG 6 VÀ VẪN CHƯA CÓ DẤU HIỆU ĐI LÊN, 
CHO DÙ VN-INDEX CÙNG NHIỀU NHÓM NGÀNH ĐÃ HỒI PHỤC ĐÁNG 
KỂ SAU ĐỢT GIẢM SÂU VỪA QUA.
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Đẩy mạnh bàn giao nhà, mở rộng 
quỹ đất…

Ghi nhận cho thấy, nửa đầu năm 2021, trước 
những ảnh hưởng của dịch COVID-19, đa phần 
doanh nghiệp BĐS vừa và nhỏ phải đối mặt với 
tình trạng kinh doanh thua lỗ, trong đó hơn 
80% sàn giao dịch BĐS làm trung gian môi giới 
hầu như phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó cũng có những doanh nghiệp vẫn duy 
trì ổn định, thích ứng với bối cảnh toàn cầu để 
trở thành điểm sáng giữa đại dịch. Nhiều doanh 
nghiệp BĐS niêm yết vẫn ghi nhận kết quả khả 
quan nhờ bàn giao sản phẩm từ các dự án đã 
triển khai trước đó.

Các doanh nghiệp địa ốc báo lãi lớn gần như 
là doanh nghiệp có thương hiệu trên thị trường 
BĐS, đã niêm yết, có quỹ đất lớn và vẫn tiếp tục 
chiến lược bành trướng quỹ đất ra khu lân cận 
TP.HCM. Đây được xem là những “át chủ bài” 
của các doanh nghiệp BĐS.

Chẳng hạn như mới đây, Tập đoàn An Gia 
(AGG) báo doanh thu thuần 603 tỉ đồng,  gấp 
10 lần cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc bàn 
giao dự án River Panorama (Q.7, TP.HCM), 
doanh nghiệp có 3.166 tỷ đồng từ việc người 
mua trả tiền trước, tăng 24% so với đầu năm. 
Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản doanh nghiệp này 
đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. 
Ngoài dự án trên, doanh nghiệp dự kiến, khu 
biệt lập The Standard sẽ được bàn giao những 
sản phẩm đầu tiên vào quý 4/2021, trong khi 
đó khu phức hợp cao cấp Westgate với quy mô 
hơn 3 ha tại trung tâm hành chính Bình Chánh 
sẽ hoàn thành trong quý 1/2023 cũng là những 
dự án góp phần vào doanh thu tăng mạnh của 
doanh nghiệp này.

Cùng với đó, sở hữu quỹ đất lớn cũng là lợi 
thế của doanh nghiệp này minh chứng cho 
khách hàng, cổ đông thấy sự bền vững của 
mình.  Hiện AGG sở hữu quỹ đất với quy mô 103 
ha (cho 11 dự án trên), trong đó tỷ lệ quỹ đất 
tại TP.HCM chiếm 47,5% tổng quỹ đất. Nếu so 
sánh về quy mô vốn, AGG chỉ ở top dưới so với 
các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành khác, 
vốn chủ sở hữu chỉ 2.277 tỷ đồng, nhưng quỹ 
đất lại ở mức tương đối so với bình quân ngành. 
Nửa đầu năm, đơn vị này thực hiện thương vụ 
M&A (mua bán và sáp nhập) dự án 27 ha tại 
Bình Chánh, TP.HCM. Công ty có kế hoạch phát 
triển dự án với quy mô 7.000 - 8.000 sản phẩm 
căn hộ và nhà thấp tầng. Hiện, thủ tục pháp lý 
liên quan dự án đang được hoàn thiện, dự kiến 
sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào đầu năm 
2022.

Cùng với dự án thì cổ 
phiếu cũng là “át chủ bài” 
của doanh nghiệp này. Trước 
khi An Gia thực hiện phát 
hành tăng vốn, nhóm quỹ do 
Dragon Capital quản lý đã mua 
vào hơn 8,1 triệu cổ phiếu AGG để 
gia tăng sở hữu lên hơn 9,8% vốn, 
trở thành cổ đông nước ngoài lớn 
nhất tại doanh nghiệp này. Nếu Dragon Capital 
tiếp tục nắm giữ cổ phiếu AGG, đơn vị này cũng 
sẽ tham gia vào quá trình tăng vốn lên gấp đôi 
của An Gia, dự kiến thực hiện trong 1-2 tháng 
tới. Giá cổ phiếu AGG từ đầu năm đến nay đã 
tăng trên 93%, chốt phiên giao dịch ngày 30/7 ở 
mức 53.500 đồng/cổ phiếu.

Hay, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), chỉ tính 
riêng 6 tháng đầu năm, cả công ty mẹ DXG và 
hệ thống DXS báo lãi khoảng 822 tỷ lợi nhuận 
sau thuế, trong đó lợi nhuận Quý 2 đạt khoảng 
290 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch đề ra.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng, lợi nhuận 
của doanh nghiệp chủ yếu đến từ nguồn thu 
mảng dịch vụ bất động sản từ Công ty thành 
viên Dat Xanh Services và việc bàn giao thành 
công các sản phẩm tại dự án Opal Boulevard 
(Bình Dương) và khu đô thị Gem Sky World 
92.2ha (Long Thành, Đồng Nai).

Được biết, trong quý 3/2021, Đất Xanh cũng 
đẩy mạnh việc bàn giao các sản phẩm còn lại 
tại dự án Opal Boulevard (Bình Dương). Tại khu 
vực TP. Thủ Đức (TP.HCM), khu căn hộ thương 
mại cao cấp St. Moritz trên mặt tiền đường 
Phạm Văn Đồng cũng đang trong quá trình 
hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong năm nay.

6 tháng cuối năm, Đất Xanh dự kiến sẽ giới 
thiệu hai dự án tiếp theo của dòng Opal bao 
gồm Opal Cityview và Opal Parkview, tiến sâu 
vào thị trường bất động sản Bình Dương. Đây 
sẽ là những dự án tạo nguồn doanh thu và lợi 
nhuận cho tập đoàn trong giai đoạn 2-3 năm 
tới.

Mới đây, tập đoàn này cũng cho biết đã thâu 
tóm thành công một quỹ đất lên tới 10ha tại 
Bình Dương. Với quỹ đất này, tập đoàn dự kiến 
sẽ tung ra thị trường khoảng 8.000 đơn vị nhà 
ở, tạo nguồn cung sản phẩm và doanh thu cho 
tập đoàn trong 3-4 năm tới.

Điểm nhấn đáng chú ý trong quý 2/2021 của 
doanh nghiệp này đã thực hiện IPO thành công 
mảng dịch vụ bất động sản - Dat Xanh Services 
(mã chứng khoán: DXS). Cổ phiếu này hiện 
đang giao dịch tạm thời trên sàn HNX vào ngày 
15/7/2021, trước khi chờ niêm yết chính thức 

ở sàn HoSE. Nguồn tiền 
thu được từ hoạt động 

này sẽ được sử dụng để 
phát triển quỹ đất dài hạn 

của Tập đoàn, phục vụ chiến 
lược xây dựng các khu đô thị 

quy mô lớn và tầm cỡ của Tập 
đoàn Đất Xanh giai đoạn 2021-2023.

Một ông lớn khác trong ngành BĐS là Công 
ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) 
cũng báo lãi lớn, trong đó doanh thu chủ yếu 
đến từ các dự án lớn bàn giao. Kết thúc quý 
2/2021, doanh nghiệp này ghi nhận hơn 2.014 
tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương mức 
tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh 
thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng 
và thu phí cung cấp dịch vụ đạt gần 7.097 tỷ 
đồng, tăng gần 282% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt 6.344 tỷ 
đồng (tăng 541% so với cùng kỳ năm ngoái) 
chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các 
dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills 
Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, 
NovaWorld Phan Thiet; doanh thu từ cung cấp 
dịch vụ đạt gần 753 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của 
Tập đoàn đạt gần 171.533 tỷ đồng, tăng 18,7% 
so với cuối năm 2020. Trong đó, hàng tồn kho 
ghi nhận hơn 103.241 tỷ đồng, tăng 18,9% so 
với thời điểm 31/12/2020 chủ yếu đến từ việc 
tăng chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như 
Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld 
Ho Tram. 92% tổng hàng tồn kho (tương đương 
gần 94.731 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí 
dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động 
sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất 
động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn 
giao cho khách hàng.

Trong quý 2/2021, Tập đoàn đã thực hiện 
thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 
16.782 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và 
các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền 
mặt sẵn có và nguồn tiền thu từ việc bán hàng.

Đối với hoạt động huy động vốn, trong tháng 
7/2021, tập đoàn đã phát hành thành công 300 
triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, niêm 
yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore 
(SGX). Credit Suisse (Singapore) Limited là điều 
phối viên toàn cầu độc quyền (Sole Global 
Coordinator) và bên Dựng sổ độc quyền (Sole 
Bookrunner). Đợt phát hành ghi nhận sự quan 
tâm lớn từ nhà đầu tư quốc tế với giá trị đăng ký 

Những “át chủ bài” 
CỦA DOANH NGHIỆP BĐS 
VƯỢT SÓNG COVID-19

DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN (BĐS) NIÊM YẾT ĐƯỢC 
HƯỞNG LỢI NHỜ LỰC ĐỠ RẤT LỚN TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG 
KHOÁN, ĐỒNG THỜI ĐẨY MẠNH BÀN GIAO NHÀ CŨNG LÀ 
MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ GIÚP DOANH NGHIỆP LÃI LỚN, 
BẤT CHẤP DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TẠI KHU 
VỰC PHÍA NAM.

Hạ Vy
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Theo Bộ Xây dựng, lượng 
giao dịch, giá giao dịch 
các loại hình BĐS có 
biến động nhưng cơ bản 

vẫn ổn định, hiện tượng tăng giá 
cục bộ đất nền tại các địa phương 
đã kịp thời được kiểm soát. Các 
hoạt động kinh doanh BĐS, môi 
giới BĐS thiếu tính pháp lý, gây 
nhiễu loạn thị trường đã được kịp 
thời chấn chỉnh.

Hầu hết dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội (NƠXH) được đầu tư 
xây dựng để bán cho người có thu 
nhập thấp, diện tích căn hộ từ 50 
đến 70m2  với mức giá bán dao 
động dưới 20 triệu đồng/m2… Các 
dự án NƠXH này và nhà ở thương 
mại bình dân (có mức giá từ 25 - 
30 triệu đồng/m2) hầu như không 
có tại khu vực trung tâm của các 
đô thị. Căn hộ có mức giá dưới 25 
triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít 
các dự án tại khu vực xa trung tâm 
Hà Nội. Theo đánh giá của Bộ Xây 
dựng, nguồn cung vẫn tập trung 
chủ yếu là nhà ở trung cấp và cao 
cấp.

Theo các chuyên gia, việc thiếu 
quỹ NƠXH trong thời gian qua một 
phần nguyên nhân là do công tác 
thực thi pháp luật thiếu công khai, 
minh bạch, đặc biệt là đối với một 
số trường hợp dự án nhà ở thương 
mại quy mô từ 10ha trở lên, nhưng 
không dành 20% quỹ đất ở để xây 
dựng NƠXH.

Quốc hội, Chính phủ thời gian 
qua cũng đã có văn bản cho phép 

bổ sung nguồn kinh phí cho một 
số ngân hàng thương mại được chỉ 
định, sử dụng làm “vốn mồi” cho 
các chủ đầu tư dự án NƠXH vay ưu 
đãi để thực hiện dự án. Song thực 
tế nguồn vốn phân bổ rất chậm, 
dẫn đến tình trạng nhiều chủ đầu 
tư phải vay vốn ngân hàng theo 
lãi suất thị trường, không được ưu 
tiên theo quy định. Nhiều chủ đầu 
tư buộc phải điều chỉnh giá bán 
nhằm đảm bảo cân đối lợi nhuận, 
khiến cho giá nhà trên thị trường 
liên tục tăng. 

Trên thực tế, nhà giá rẻ là phân 
khúc duy nhất chưa bao giờ gặp 
khủng hoảng. Tuy tỷ lệ nhà đầu tư 
thứ cấp thấp nhưng thanh khoản 
luôn ổn định nhất thị trường. Hiện 
đa số các dự án vẫn là ở phân khúc 
trung bình và trên trung bình, còn 
nhà ở giá rẻ vẫn khan hiếm.

Do đó, để có thêm nhiều quỹ 
NƠXH, nhà giá rẻ cung cấp cho 
thị trường trong thời gian tới, các 
chuyên gia cho rằng, những chính 
sách đã được ban hành cần phải 
thực hiện một cách đồng bộ, minh 
bạch. Ngân hàng Nhà nước cần 
nhanh chóng bố trí nguồn vốn vay 
cho dự án NƠXH phân bổ cho hệ 
thống ngân hàng thương mại thực 
hiện.

Ngoài ra, cần siết chặt hơn nữa 
việc cấp phép dự án nhà ở thương 
mại, yêu cầu chủ đầu tư phải dành 
đủ 20% diện tích để xây NƠXH tại 
các địa phương…

An Mai

tham gia gấp hơn 2,5 lần so với kế 
hoạch phát hành ban đầu.

Lý giải về việc một số doanh 
nghiệp BĐS vẫn lãi lớn trong bối 
cảnh COVID-19 diễn biến phức 
tạp, chuyên gia trong ngành cho 
rằng, chu kỳ kinh doanh của 
nhóm ngành BĐS có sự khác biệt 
so với các ngành khác. Chẳng 
hạn, chu kỳ ghi nhận doanh thu, 
lợi nhuận và kinh doanh dài hơn 
so với các ngành như thép, chứng 
khoán, ngân hàng... Vì tính chất 
này mà kết quả kinh doanh trong 
kỳ thường không phản ánh hết 
hoạt động của doanh nghiệp BĐS.

Với đặc thù ghi nhận doanh 
thu này, các doanh nghiệp niêm 
yết không phụ thuộc tình hình 
chào bán sản phẩm trong kỳ để 
kiểm toán mà có thể chủ động 
sắp xếp kế hoạch lợi nhuận theo 
trình tự bàn giao nhà cuốn chiếu. 
Điều này lý giải vì sao thị trường 
bất động sản trầm lắng suốt quý 
2 nhưng các doanh nghiệp địa ốc 
vẫn báo doanh thu và lợi nhuận 
cao.

Cơ hội nào cho thị trường 
BĐS hậu COVID-19?

Trước tình hình này, không ít 
nhà đầu tư và chủ đầu tư tỏ ra 
thận trọng hơn trong các quyết 
định về đầu tư, kinh doanh BĐS. 
Tuy nhiên, theo nhận định của 
các chuyên gia, cùng với những 
chính sách mới có hiệu lực, nhất 
là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công, kinh tế vĩ mô ổn định sẽ mở 
ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực BĐS 
trong thời gian tới.

Số liệu thống kê từ Hội Môi 
giới BĐS Việt Nam trong nửa đầu 
năm 2021 cho thấy, tổng lượng 
cung mới sản phẩm BĐS cả nước 
đạt khoảng 129.900 sản phẩm. 
So với cùng kỳ năm 2020, lượng 
giao dịch chào bán trên toàn thị 
trường tăng 10,8%, giao dịch tăng 
132,3%. Nhưng so với 6 tháng 
cuối năm 2020, lượng giao dịch 
trên toàn thị trường chỉ đạt 83,1%, 
giao dịch chỉ đạt 87,7%. Trong đó, 
dòng sản phẩm thấp tầng có tỷ 
lệ hấp thụ tốt nhất 47,3%, căn hộ 
cao cấp đạt tỷ lệ thấp nhất 10,9%.

Chia sẻ trên báo chí, ông 
Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch 
Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận 
định, do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, thu nhập người dân 
trên tổng thể bị suy giảm, dẫn tới 
nhu cầu sử dụng sản phẩm giảm 
đi, giá bán cũng bị áp lực giảm. 
Nhưng thực tế BĐS tương lai 
đang đối mặt với áp lực phải tăng 
giá do đất nền trải qua nhiều “cơn 
sốt” khiến mặt bằng giá tăng cao; 
vướng mắc về thủ tục phê duyệt 
dự án, giá các loại vật liệu xây 
dựng tăng dẫn đến tăng chi phí, 
kéo theo giá thành BĐS cũng sẽ 
tăng.

Mặc dù thị trường BĐS đã trải 
qua 6 tháng đầu năm 2021 với 
đầy rẫy khó khăn, nhưng theo 
các chuyên gia đây là tình hình 
chung của cả nền kinh tế, chứ 
không riêng về lĩnh vực BĐS trước 
những ảnh hưởng của làn sóng 
dịch COVID-19. Trong 6 tháng 
cuối năm 2021 và cả năm 2022, có 
thể thị trường BĐS vẫn chưa vượt 
qua ngay được những khó khăn 
này, do phải phụ thuộc vào diễn 
biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, 
BĐS vẫn còn đó những cơ hội, đặc 
biệt là tình hình kinh tế vĩ mô ổn 
định, lạm phát được kiềm chế, đây 
được xem là yếu tố then chốt tạo 
điều kiện thuận lợi cho thị trường 
thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Cùng với đó, bản thân các 
doanh nghiệp BĐS cũng đã có sự 
chủ động, thích ứng với tình hình 
dịch bệnh để đưa ra những tính 
toán cẩn trọng hơn trong đầu 
tư, kinh doanh. Ngoài ra, khi tốc 
độ đô thị hóa tăng nhanh (hiện 
nay dân số thành thị mới chiếm 
khoảng 40%, dự báo đến năm 
2030 sẽ tăng lên 45%), nhu cầu 
về nhà sẽ rất lớn, đây chính là cơ 
hội cho thị trường BĐS trong giai 
đoạn hậu COVID-19.

Theo các chuyên gia kinh tế, 
trong khi dòng tiền đang đổ vào 
chứng khoán thì đây cũng được 
cho là thời điểm tốt để các doanh 
nghiệp BĐS chuẩn bị đón dòng 
vốn “chảy” vào thị trường BĐS khi 
dịch COVID-19 được kiểm soát, 
đồng thời cũng sẵn sàng phương 
án thay đổi linh hoạt để ứng phó 
với thị trường bất định, linh hoạt 
trong việc đào tạo và mở bán trực 
tuyến vì dịch bệnh có thể sẽ quay 
trở lại bất cứ lúc nào.

Nhìn về dài hạn, BĐS Việt Nam 
vẫn luôn là thị trường tiềm năng. 
Theo các chuyên gia, BĐS vẫn là 
“nơi trú ẩn” tài sản vừa đảm bảo 
tính an toàn và sinh lời trong các 
thời kỳ khủng hoảng kinh tế, điều 
này thể hiện rất rõ thời gian qua 
khi so sánh mức độ ưu tiên đầu 
tư giữa BĐS và các kênh khác. 
Thêm nữa, từ góc độ nguồn 
cung sản phẩm có thể thấy đại 
dịch COVID-19 là thời điểm rủi 
ro nhưng cũng là cơ hội cho thị 
trường BĐS.

Theo số liệu của Batdongsan.
com.vn, mỗi năm thị trường BĐS 
tại Hà Nội và thị trường BĐS tại 
TP.HCM cần khoảng 140.000 căn 
nhà ở, tuy nhiên nguồn cung sản 
phẩm BĐS rất hạn chế từ năm 
2019. Do đó, nhiều doanh nghiệp 
BĐS đã thay đổi chiến lược phát 
triển sản phẩm. Những đơn vị có 
nền tảng cơ bản tốt, danh mục 
sản phẩm đa dạng, hướng đến 
nhu cầu ở thực của người mua sẽ 
có nhiều cơ hội phát triển.

KHAN HIẾM CĂN HỘ 
GIÁ RẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bất động sản

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (BĐS) HIỆN VẪN 
KHAN HIẾM NGUỒN CUNG CĂN HỘ GIÁ THẤP, NHÀ 
Ở XÃ HỘI (NƠXH), NGAY CẢ PHÂN KHÚC BÌNH DÂN 
CŨNG KHÓ TÌM KIẾM.

Hiện đa số các dự án bất động sản vẫn là ở phân khúc trung bình 
và trên trung bình còn nhà ở giá rẻ vẫn khan hiếm. 
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Hiệp hội Bất động sản TP.HCM 
(HoREA) vừa có văn bản gửi Ngân 
hàng Nhà nước góp ý Dự thảo 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông 
tư 03/2021/TT-NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch 
COVID-19.

Theo Hiệp hội, sau hơn một năm rưỡi bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch, cho đến nay có thể nhận 
thấy rõ là hầu hết các doanh nghiệp, trong đó 
có doanh nghiệp bất động sản đã dần kiệt sức, 
thậm chí có một số doanh nghiệp lâm vào cảnh 
sức cùng lực kiệt, nguồn lực bị bào mòn,  có 
nguy cơ bị phá sản, nếu không được Nhà nước 
hỗ trợ kịp thời. 

Trong đó, lĩnh vực bất động sản đóng góp 
khoảng 7-8% GDP cả nước và có liên quan đến 
hơn 35 ngành nghề khác nhau và tạo công ăn 
việc làm cho hàng triệu người lao động. Do vậy, 
Nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp bất động sản vượt qua đại dịch 
lần này, HoREA nhấn mạnh.

Đầu tiên, cái khó thường trực của doanh 
nghiệp bất động sản chính là  ách tắc, vướng 
mắc do một số quy định pháp luật ”bất cập” và 
quy trình thủ tục hành chính chồng chéo  đối 
với các dự án nhà ở thương mại. Nếu Nhà nước 
tháo gỡ các  ách tắc, vướng mắc  về thể chế, 
pháp luật  thì doanh nghiệp và thị trường bất 
động sản sẽ từng bước phục hồi, phát triển trở 
lại sau khi kiểm soát được đại dịch.

Thứ hai là khó khăn về việc thiếu dòng 
tiền,  đây là khó khăn trực tiếp và đáng quan 
ngại nhất. Bởi tương tự như cơ thể bị “thiếu 
ô-xy”, khi doanh nghiệp bất động sản thiếu “ô-
xy dòng tiền”, không còn tiền để trả lãi vay, trả 
nợ sẽ bị ngộp thở ngay lập tức.

Khi đó, doanh nghiệp không còn tiền để 
duy trì bộ máy và hỗ trợ, giữ chân người lao 
động, không còn tiền để cầm cự khi các dự án 
không thể triển khai đúng tiến độ, phải dừng 
công trình xây dựng, thiếu sản phẩm trong lúc 
thị trường bị đứng hình, giao dịch bị sụt giảm 
mạnh, không bán được sản phẩm…

HoREA phân tích, cái khó thiếu dòng tiền có 
liên quan trực tiếp đến cái khó về tín dụng vì 
trong lúc này lãi suất vay ngân hàng chưa giảm 
như kỳ vọng và doanh nghiệp vẫn phải trả lãi 
ngân hàng đều đặn hàng tháng.

Mỗi ngày, doanh nghiệp phải chạy đôn chạy 
đáo vay mượn, thậm chí phải “vay nóng” để 
trả lương, để duy trì hoạt động tối thiểu, để trả 
lãi ngân hàng, nhất là các khoản vay tín dụng 
đến hạn. Bởi lẽ, theo quy chế hoạt động của 
ngân hàng, nếu không trả được các khoản vay 
đáo hạn thì ngay lập tức ngân hàng “tự động” 
chuyển sang “nợ xấu”, hoặc nhóm “nợ xấu hơn”, 
mà đã bị xếp loại “nợ xấu, nhóm nợ xấu hơn” thì 
doanh nghiệp sẽ lâm vào “bế tắc” vì không thể 
tiếp cận được các khoản vay mới để vượt qua 
khó khăn….

Theo Hiệp hội, NHNN 2 năm qua đã chỉ 
đạo quyết liệt các ngân hàng thương mại thực 
hiện nhiều giải pháp hỗ trợ khá hiệu quả cho 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu như các doanh 
nghiệp bất động sản chưa được các ngân hàng 
xem xét hỗ trợ thỏa đáng vì vẫn bị coi là lĩnh vực 
kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.

Mới đây, 16 ngân hàng thương mại đã tự 
nguyện thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ 
các doanh nghiệp, với số lãi vay sẽ được cắt giảm 
khoảng 20.300 tỷ đồng  từ nay đến cuối năm. 
Riêng 4 ngân hàng lớn nhất là Vietcombank, 
VietinBank, BIDV, Agribank còn cam kết giảm 
thêm 1.000 tỷ đồng tiền lãi của mỗi ngân hàng 
để giảm lãi vay cho các khách hàng với mức 
giảm lãi suất từ 0,5-1,5% tuỳ từng trường hợp, 
đồng thời có ngân hàng đưa mức lãi suất cho 
vay trung, dài hạn xuống còn 7%/năm. 

Hiệp hội theo đó góp ý Dự thảo Thông tư 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020  “Về cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” (được sửa đổi, 
bổ sung tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 
02/04/2021), như sau: 

Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho 
phép các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chủ 
động xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ 
của khách hàng (doanh nghiệp, bao gồm doanh 

nghiệp bất động sản, hộ gia đình, cá nhân) và 
được áp dụng đối với  số dư nợ phát sinh 
trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến ngày 
30/06/2022 (do Thông tư 03/2021/TT-NHNN chỉ 
quy định kéo dài đến 31/12/2021), nhất là việc 
xem xét cho khách hàng được vay vốn mới, sẽ 
hỗ trợ thiết thực hơn cho các doanh nghiệp, 
trong đó có doanh nghiệp bất động sản bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19, giúp giảm chi phí 
vốn vay, giảm chi phí đầu vào, được tiếp cận các 
khoản vay mới, để có thêm thời gian dần phục 
hồi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình 
thường mới.

Nhiều năm trước đây, Hiệp hội đã đề 
nghị  các ngân hàng thương mại  xem xét xây 
đựng cơ chế xác định lãi suất cho vay theo công 
thức cơ bản sau đây: Lãi vay = Lãi suất tiền gửi 
bình quân NIM với NIM = ~ 2,5% - 3% (hoặc có 
thể cao hơn một chút)  để vừa đảm bảo hiệu 
quả kinh doanh của ngân hàng, vừa xây dựng 
thị trường tín dụng phát triển bền vững, vừa hỗ 
trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trên cơ sở lãi suất tiền gửi bình quân hiện 
nay,  Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước 
khuyến nghị  các ngân hàng thương mại  xem 
xét  giảm lãi cho vay khoảng 2%/năm  cho các 
khách hàng là hợp lý hợp tình, đảm bảo hài hoà 
lợi ích của các bên.

HOREA: CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN 
PHẢI “VAY NÓNG” ĐỂ TRẢ LÃI NGÂN HÀNG

Ảnh minh họa.

Bất động sản

CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ PHẢI CHẠY ĐÔN CHẠY 
ĐÁO VAY MƯỢN, THẬM CHÍ PHẢI “VAY NÓNG” ĐỂ TRẢ LƯƠNG, ĐỂ 
DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TỐI THIỂU, ĐỂ TRẢ LÃI NGÂN HÀNG, NHẤT 
LÀ CÁC KHOẢN VAY TÍN DỤNG ĐẾN HẠN.

Bảo An
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Bất động sản

SỨC TIÊU THỤ CHUNG TOÀN 
THỊ TRƯỜNG Ở LOẠI HÌNH BĐS 
CONDOTEL (CĂN HỘ DU LỊCH) Ở 
MỨC RẤT THẤP, THỊ TRƯỜNG GẦN 
NHƯ NGỦ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN 
VỪA QUA DO TÁC ĐỘNG DỊCH 
BỆNH COVID-19.

Trong báo cáo thị trường BĐS Đà 
Nẵng, Quảng Nam 7 tháng đầu năm, 
DKRA Vietnam đã chỉ ra, phân khúc 
condotel ở 2 thị trường này gần như 

“ngủ đông” vì không phát sinh giao dịch cũng 
như nguồn cung mới.

Cụ thể, tại Đà Nẵng, trước ảnh hưởng của 
dịch bệnh, nhiều dự án thay đổi chính sách, thời 
gian bán hàng khiến nguồn cung mới hạn chế. 
Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2021, khu vực 
Đà Nẵng không ghi nhận dự án mới mở bán, 
nguồn cung mới thị trường tiếp tục xu hướng 
giảm.

Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm, Đà 
Nẵng ghi nhận có khoảng 2 dự án còn hàng sơ 
cấp mở bán, cung cấp ra thị trường 131 căn, 
bằng 40% so với cùng kỳ năm trước (328 căn). 
Tỷ lệ tiêu thụ thấp chỉ đạt 5% (khoảng 6 căn), 
bằng 3% so với 7 tháng năm 2020 (233 căn).

Tương tự, tại Quảng Nam, cũng không ghi 
nhận dự án mới trong 7 tháng đầu năm 2021, 
thị trường tiếp tục rơi vào giai đoạn trầm lắng.

Thị trường này chỉ có 3 dự án còn hàng sơ 
cấp mở bán, cung cấp ra thị trường 360 căn, 
bằng 76% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu 
thụ thấp chỉ khoảng 0.6% (2 căn), bằng 2% so 
với lượng tiêu thụ 7 tháng năm 2020. Các dự 

án mở bán như: Malibu Hội An của Bamboo 
Capital, Hội An Golden Sea của Công ty TNHH 
Hòa Bình và Shantira Hội An Beach Resort & 
Spa của Hội An Royal Group.

Ở cả hai thị trường BĐS nguồn cung ghi 
nhận giảm mạnh, đây là mức thấp nhất trong 6 
năm vừa qua. Nguồn cung sơ cấp hiện tại đến 
từ những dự án mở bán trước 2019. Tuy nhiên 
số lượng sản phẩm còn khá khiêm tốn.

Sức tiêu thụ chung toàn thị trường ở mức rất 
thấp, thị trường gần như “ngủ đông” trong thời 
gian vừa qua do tác động dịch bệnh COVID-19.

Các dự án tập trung dọc theo trục đường 
ven biển Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long 
Quân. Cùng với đó, mặt bằng giá bán sơ cấp 
không có nhiều biến động trong thời gian vừa 
qua.

Trong 2 năm gần đây các dự án có xu hướng 
sử dụng chương trình chia sẻ lợi nhuận thay 
cho chương trình cam kết lợi nhuận áp dụng 
trước đó.

Dự báo cuối năm về thị trường BĐS nghỉ 

dưỡng ở 2 địa phương này, DKRA Vietnam cho 
hay, nguồn cung có thể sẽ tăng nếu tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát sớm. Cụ thể: Nguồn 
cung mới condotel có thể sẽ tăng so với đầu 
năm 2021, dao động khoảng 400 - 500 căn. 
Nguồn cung mới biệt thự biển tăng so với đầu 
năm 2021, dao động ở mức 100 - 200 căn. Các 
dự án chủ yếu tập trung dọc theo trục đường 
ven biển Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long 
Quân nối dài từ TP. Đà Nẵng đến Quảng Nam. 
Sức tiêu thụ chung toàn thị trường có thể sẽ có 
những hồi phục nhất định vào cuối năm 2021 
khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tuy 
nhiên vẫn ở mức khá thấp, khó có sự đột biến 
trong ngắn hạn.

Giao dịch tập trung ở những dự án mới mở 
bán và được phát triển bởi những CĐT lớn, uy 
tín đã xây dựng được hệ sinh thái. Khách hàng 
kỳ vọng và gửi niềm tin vào thương hiệu quản 
lý vận hành quốc tế 5 sao hơn là những chương 
trình cam kết lợi nhuận.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản 
TP.HCM (HoREA) có văn bản gửi 
Bộ Xây dựng báo cáo, kiến nghị 
về những bất cập của Luật Nhà ở.

Theo HoREA, trong giai đoạn từ năm 2015 - 
2020, một số quy định của Luật Nhà ở và Nghị 
định 99/2015/NĐ-CP chỉ cho phép chỉ định chủ 
đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với một 
trường hợp duy nhất là nhà đầu tư có quyền 
sử dụng đất ở (có 100% đất ở). Còn lại tất cả các 
trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử 
dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 
mà có đất nông nghiệp nằm xen kẽ với đất ở; 
đất phi nông nghiệp nằm xen kẽ với đất ở; 100% 
đất nông nghiệp; 100% đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở, đều không được công nhận 
là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Tại TP.HCM, thống kê trong 3 năm gần đây 
cho thấy, có đến 126 dự án nhà ở thương mại 
không được công nhận chủ đầu tư do không 

có quyền sử dụng 100% đất ở. Trên thực tế, số 
lượng dự án tương tự có thể còn lớn hơn rất 
nhiều, do từ tháng 9/2018 đến hết năm 2020, 
các nhà đầu tư không có quyền sử dụng 100% 
đất ở đã không nộp hồ sơ nữa, vì có nộp cũng 
bị bác bỏ.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, 
những vướng mắc này khiến các doanh nghiệp 
bị thiệt hại rất lớn, thị trường sụt giảm nguồn 
cung; giá nhà bị đẩy lên cao; tạo lợi thế không 
công bằng cho một số chủ đầu tư có sẵn dự án, 
người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp 
ngày càng khó mua được nhà.

Phương Nga

Bảo Anh

CONDOTEL TIẾP TỤC “NGỦ ĐÔNG” 
TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG VEN BIỂN

HÀNG TRĂM DỰ ÁN NHÀ Ở TẠI TP.HCM ĐANG BỊ “TẮC” 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TẠI TP.HCM, THỐNG KÊ TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY CHO THẤY CÓ ĐẾN 
126 DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ 
DO KHÔNG CÓ QUYỀN SỬ DỤNG 100% ĐẤT Ở.
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Ngày 27/8, trong khuôn khổ Hội 
đồng Doanh nghiệp Việt Nam - 
châu Âu, Hiệp hội Doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) 

và VCCI đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hành 
trình 1 năm Hiệp định EVFTA: Khởi đầu thuận 
lợi và những bước tiếp theo”.

Trước những khó khăn, thách thức chưa từng 
có của đại dịch, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI 
tin tưởng, Hiệp định EVFTA có thể đóng góp và 
là một trợ lực quan trọng cho doanh nghiệp nỗ 
lực vượt qua dịch bệnh để tiếp tục kinh doanh 
trong thời gian tới, nếu khai thác hiệu quả các 
khía cạnh thích hợp.

Trong gần 400 ngày vừa qua kể từ khi có 
hiệu lực ngày 1/8/2020, EVFTA đã cho thấy 
những đóng góp có ý nghĩa như một cứu cánh 
trong phát triển kinh tế giữa hai bên và cho sự 
tăng trưởng của Việt Nam mà những thay đổi 
trong quan hệ xuất nhập khẩu song phương là 
minh chứng điển hình.

Trong suốt 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU tụt dốc liên tục với mức 
giảm -5,9% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, dưới 
tác động của EVFTA, 5 tháng cuối năm 2020, 
trong khi tổng nhập khẩu của EU từ thế giới vẫn 
sụt giảm tới 20%, nhập khẩu từ Việt Nam sang 
thị trường này lại tăng 3,8%. Nửa đầu năm 2021, 
xuất khẩu từ Việt Nam sang EU vẫn tăng liên tục 
và ổn định, ở mức 18,3% so với cùng kỳ, đặc biệt 
là sự bứt phá của nhóm hàng nông sản.

Ở chiều ngược lại, EVFTA cũng thúc đẩy 
mạnh mẽ nhập khẩu từ EU vào Việt Nam, với 
các sản phẩm như linh kiện điện tử, nguyên 
phụ liệu, máy móc thiết bị… là thế mạnh của 
EU và cũng là nguồn đầu vào quan trọng cho 
Việt Nam. Nếu như năm 2020, nhập khẩu từ 
EU của Việt Nam tăng 4,3% (cao hơn mức 3,7% 
tăng trưởng nhập khẩu từ tất cả các nguồn) thì 
6 tháng đầu năm 2021, con số này là 19,8%.

Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu sử dụng được ưu 
đãi thuế quan theo EVFTA của Việt Nam cũng 
đạt được mức cao nhất so với năm đầu thực thi 
của bất kỳ FTA nào khác. Theo Bộ Công Thương, 
5 tháng cuối năm 2020, tỷ lệ này là 14,8% (quan 
sát của VCCI cho thấy tỷ lệ này gấp 2 lần tỷ lệ sử 
dụng ATIGA, gấp 7 lần AIFTA, gấp 2 lần tỷ lệ tận 
dụng các thị trường mới của CPTPP trong năm 
đầu). Nửa đầu năm 2021, tỷ lệ này đã tăng lên 
tới mức 29%.

Về đầu tư, với những cam kết về quản trị 
minh bạch từ Hiệp định EVFTA và những cam 
kết tạo môi trường thương mại đầu tư thông 
thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu 
tư của hai bên, Việt Nam đã tiếp nhận được 
nguồn đầu tư có chất lượng và được học hỏi, 
hấp thụ khoa học và công nghệ tiên tiến từ EU, 
tạo ra những giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp 
và nhà đầu tư của cả hai bên.

Ông Alain Cany - Chủ tịch EuroCham cũng 
nhìn nhận, những kết quả đạt được sau hơn 1 
năm thực thi sẽ còn gia tăng hơn nữa khi Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có 
hiệu lực sau khi Hiệp định này đã được phê 
chuẩn ở mỗi quốc gia thành viên EU. Trong khi 
đó, chỉ số niềm tin kinh doanh của EuroCham 
(BCI) cho thấy rằng gần 2/3 thành viên của 
chúng tôi đã được hưởng lợi từ EVFTA kể từ khi 
EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên, sau những thành 
công bước đầu khả quan và tích cực trong thực 
thi EVFTA, Việt Nam đang bước vào giai đoạn 
mới khó khăn hơn, thách thức hơn dưới áp lực 
chưa từng có của dịch bệnh ở Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, ở góc độ sản xuất, 

dịch bệnh khiến chuỗi sản xuất bị đứt gãy 
nghiêm trọng, từ việc thiếu lao động, đến phải 
ngừng sản xuất do không đáp ứng được điều 
kiện làm việc trong giãn cách, từ việc thiếu hụt 
nguồn đầu vào đến việc không thể giải phóng 
nguồn đầu ra do ách tắc trong khâu vận chuyển 
liên tỉnh. Với các doanh nghiệp xuất khẩu, 
không chỉ đầu vào và sản xuất gặp rủi ro, đầu ra 
cũng cực kỳ phức tạp khi đơn hàng không thể 
xuất theo kế hoạch, vận tải đường bộ chậm trễ 
do các thủ tục kiểm soát dịch bệnh, cảng xuất 
ách tắc do không thể vận hành bình thường, 
tình trạng thiếu container rỗng vẫn diễn biến 
nghiêm trọng và chi phí logistics tăng phi mã.

Dẫn số liệu tham khảo tiềm năng xuất khẩu 
của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), ông 
Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại 
(XTTM) - Bộ Công Thương cho biết, ước tính thị 
trường EU còn tới 49% dung lượng mà Việt Nam 
có thể khai thác. Trong đó, nhóm công nghiệp 

chế biến còn 35-60% chưa khai thác và nhóm 
nông sản thực phẩm còn có thể khai thác từ 35-
90%, tuỳ theo sản phẩm cụ thể.

Theo các chuyên gia, khi xây dựng các giải 
pháp phục hồi sau đại dịch COVID-19 nên ưu 
tiên đặc biệt cho những ngành quan trọng có 
đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian 
gần đây để tiếp tục tận dụng lợi thế khi thực 
hiện EVFTA. Ví dụ, các mặt hàng như dệt may và 
da giày, điện thoại di động, máy tính, nông sản 
luôn được coi là các mặt hàng xuất khẩu có thế 
mạnh của Việt Nam sang thị trường các nước 
EU. Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu nông 
sản Việt Nam sang EU ngay trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19 thời gian qua là tín hiệu hết sức 
khả quan, cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam đã chứng minh được chất lượng sản phẩm 
đáp ứng yêu cầu của EU, phù hợp với thị hiếu 
người tiêu dùng EU, nhiều sản phẩm Việt Nam 

Doanh nghiệp

EVFTA EVFTA 
- “LIỀU THUỐC TRỢ LỰC” - “LIỀU THUỐC TRỢ LỰC” 
CHO DOANH NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP 
VƯỢT QUA ĐẠI DỊCHVƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Ảnh minh họa.

Minh Anh

SAU HƠN 1 NĂM ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC TẾ, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA) ĐÃ MANG LẠI RẤT NHIỀU KỲ 
VỌNG CHO DOANH NGHIỆP VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ 
GIỮA VIỆT NAM VÀ EU NÓI CHUNG CŨNG NHƯ CƠ HỘI CHO TỪNG 
DOANH NGHIỆP NÓI RIÊNG. ĐÂY CŨNG CÓ THỂ COI LÀ MỘT “LIỀU 
THUỐC TRỢ LỰC” Ý NGHĨA CHO DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA DỊCH 
BỆNH ĐỂ TIẾP TỤC KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 
97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất 
phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm 
giá điện cho các khách hàng sử dụng 

điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất 
của Bộ Công Thương.

Như vậy, đây là lần hỗ trợ giảm giá điện, giảm 
tiền điện lần thứ 5, kể từ khi dịch COVID-19 bùng 
phát. 4 đợt giảm giá điện, giảm giá tiền điện thực 
hiện trong các năm 2020 và 2021, tổng số tiền hỗ 
trợ là hơn 16.300 tỷ đồng. Theo ước tính của Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN), trong đợt 
5 số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử 
dụng điện là khoảng 650 tỷ đồng (chưa bao gồm 
thuế VAT).

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức 
tạp ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố trên 
cả nước, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước. Tính đến thời 
điểm ngày 25/8/2021, cả nước có 20 tỉnh, thành 
phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
số 16/CT-TTg. Do ảnh hưởng của việc giãn cách tại 
các tỉnh, thành phố nêu trên nên việc sản xuất kinh 
doanh đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, bảo 
quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, chế 
biến; bảo quản rau quả gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, Bộ Công Thương và EVN đã đề xuất với 
Thủ tướng Chính phủ và được Chính phủ đồng ý 
cho thực hiện hỗ trợ giảm 10% tiền điện trên hoá 
đơn tiền điện cho các khách hàng là các doanh 
nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản; doanh nghiệp chế biến và bảo 
quản rau quả và các doanh nghiệp sản xuất hàng 
xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 1 
tỷ USD đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tại thời điểm ngày 25/8/2021 đang thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử 
dụng điện là 3 tháng từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 
9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11/2021. 
Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất được giảm tiền 
điện do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh và 
thực tế sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và 
cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Bộ Công Thương đang khẩn trương chỉ đạo Sở 
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, EVN và các đơn vị có liên quan thực hiện giảm 
tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 nêu trên để kịp thời 
thực hiện từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9/2021.

được ưa chuộng như hạt điều, cà 
phê, rau củ, thanh long, vải…

 Ông Phú cho hay: “Về lâu dài, 
cần tập trung thêm các ngành có 
tiềm năng phát triển trong tương 
lai như năng lượng tái tạo, ô tô sử 
dụng năng lượng sạch và những 
sản phẩm khác Việt Nam có cơ hội 
thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị để 
tạo ra giá trị gia tăng cao hơn (từ 
khâu thiết kế đến xây dựng thương 
hiệu) như đồ gỗ nội thất, dệt may, 
nông sản nguồn gốc thiên nhiên 
chế biến (NI)”.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thu hút 
đầu tư FDI từ EU vào Việt Nam 
cũng được xem là có nhiều cơ hội 
bứt phá sau khi dịch COVID-19 
được kiểm soát nhờ việc hai bên 
thúc đẩy thực thi EVIPA.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình 
hình dịch bệnh có khả năng diễn 
biến phức tạp, kéo dài trên phạm 
vi toàn thế giới, ảnh hưởng đến các 
hoạt động xuất khẩu và đầu tư, việc 
thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA 
và EVIPA cần sự chung tay của các 
Bộ, ngành, địa phương cũng như 
cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm tận dụng các cơ hội mà 
EVFTA mang lại, Bộ Công Thương 
luôn ưu tiên đẩy mạnh hoạt động 
xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh 
nghiệp tìm hiểu thông tin, kết nối 
đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu sang 
thị trường EU. Trong khuôn khổ 
Chương trình XTTM quốc gia, hàng 
năm, Bộ Công Thương dành trung 
bình 20% tổng kinh phí của Chương 
trình cho các hoạt động xúc tiến 
thương mại tại thị trường này.

Trong thời gian tới, Cục XTTM 
sẽ tiếp tục đổi mới cách thức triển 
khai hoạt động XTTM theo hướng 
tăng cường các hoạt động hỗ trợ 
nhằm nâng cao hiệu quả tham gia 
hoạt động XTTM của doanh nghiệp; 
đa dạng hóa hoạt động XTTM phù 
hợp với các nhóm đối tượng doanh 
nghiệp khác nhau; hỗ trợ triển khai 
hoạt động XTTM theo chuỗi giá trị 
từ khâu phát triển sản phẩm, xúc 
tiến đầu tư, xây dựng phát triển 
thương hiệu, phát triển thị trường 
xuất khẩu nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh của sản phẩm và kỹ 
năng xúc tiến phát triển thị trường 
tận dụng các cơ hội FTA cho doanh 
nghiệp.

Song hành với công tác phổ 
biến tuyên truyền về các cam kết 
và cách thức tận dụng cam kết 
FTA, cần thiết phải thúc đẩy hơn 
nữa các nỗ lực quảng bá, xúc tiến 
thương mại Việt Nam ở thị trường 
tiềm năng, đồng thời giới thiệu các 
cơ hội thị trường, hỗ trợ các thông 
tin về đặc điểm và yêu cầu của 
thị trường, đặc biệt là với các thị 
trường mới theo các FTA cho các 
doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp

GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 HỖ TRỢ 
CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨUCÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

Ảnh minh họa.

CHÍNH PHỦ ĐỒNG Ý CHO THỰC HIỆN HỖ TRỢ GIẢM 10% TIỀN ĐIỆN 
TRÊN HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN CHO CÁC KHÁCH HÀNG LÀ CÁC DOANH 
NGHIỆP CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN THỦY SẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY 
SẢN, DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ VÀ CÁC DOANH 
NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU CÓ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 
2020 TRÊN 1 TỶ USD ĐẶT TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 
TRUNG ƯƠNG…

Trang Thu
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KHÔNG ÍT DOANH NGHIỆP 
TRONG LĨNH VỰC THÉP, CÔNG 
NGHỆ - VIỄN THÔNG, HOẶC NGÀNH 
HÀNG THIẾT YẾU… VẪN GHI NHẬN 
SỰ TĂNG TRƯỞNG TỐT VỀ CẢ 
DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN THỜI 
GIAN QUA.

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh 
hưởng không nhỏ tới nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn đầu 
quý 3/2021. Trong khi hàng loạt tên 

tuổi đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động 
kinh doanh, vẫn có những doanh nghiệp “sống 
khỏe” giữa thời kỳ dịch bệnh.

Việc giãn cách xã hội đã khiến nhiều doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh những mặt 
hàng không thiết yếu phần nào bị ảnh hưởng. 
Tuy nhiên, cập nhật tình hình tháng 7 vừa qua, 
không ít doanh nghiệp trong lĩnh vực thép, 
công nghệ - viễn thông, hoặc ngành hàng thiết 
yếu… vẫn tăng trưởng tốt về cả doanh thu và 
lợi nhuận.

Sau 6 tháng đầu năm đồng loạt phá kỷ lục lợi 
nhuận, các doanh nghiệp thép vẫn đang tiếp đà 
tăng trưởng trong tháng đầu tiên của quý 3. Tập 
đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) cập nhật, sản lượng 
tiêu thụ tháng 7 ước đạt hơn 189 nghìn tấn, 
khiến doanh thu tăng mạnh 97% so với cùng kỳ 
năm trước lên 4.921 tỷ đồng. Tính riêng trong 
tháng 7, sản lượng xuất khẩu tôn mạ của HSG 
đạt hơn 123 nghìn tấn; đồng thời đã ký các hợp 
đồng xuất khẩu đến hết tháng 11/2021. Công 
ty cho biết, điều này sẽ giúp duy trì được sản 
lượng bán hàng ổn định và mang về doanh thu 
lên tới 4.500 tỷ đồng/tháng.

Tại Thép Tiến Lên (TLH), công ty nhập giá 
bình quân hàng hoá thấp và giá bán tăng cao 
đã dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng, 
trong tháng 7 biên lợi nhuận gộp đạt mức 24%. 
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, TLH thực hiện 

54% kế hoạch doanh thu cả năm, song đã ghi 
nhận lãi sau thuế kỷ lục 355 tỷ đồng, vượt 42% 
mục tiêu năm.

Việc thế giới mở cửa lại sau quãng thời gian 
bị gián đoạn bởi dịch bệnh đã kích thích cầu 
xuất khẩu, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu 
ghi nhận tình hình rất tích cực. Ngoài thép, 
cầu xuất khẩu dệt may cũng tăng mạnh. Đặc 
biệt tại Dệt may TNG, lượng đơn hàng rất tốt 
nhờ chuyển dịch đơn hàng từ các nhà máy dệt 
may tại miền Nam ra phía Bắc; cộng thêm việc 
không bị ảnh hưởng bởi chi phí logistics khi các 
đơn hàng chủ yếu là FOB. Doanh thu tháng 7 
của TNG đạt 595 tỷ đồng; thậm chí, nếu không 
có tình trạng thiếu hụt container, doanh thu có 
thể đạt ngưỡng 650 tỷ đồng.

Hay tại doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản là 
Vĩnh Hoàn (VHC), sản phẩm cá tra xuất khẩu 
tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 
554 tỷ doanh thu. Sự tái hoạt động của nhà 
hàng cũng như ngành dịch vụ thực phẩm của 
thị trường Mỹ đưa kim ngạch xuất sang Mỹ 
trong tháng 7 của Vĩnh Hoàn tiếp đà tăng mạnh 
31%; các thị trường EU và Trung Quốc cũng 
tăng từ 14-18%.

Hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt 
là địa bàn hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, chuỗi 
Bách Hoá Xanh (BHX) ghi nhận tình hình kinh 
doanh tháng 7 với kỷ lục mới khi doanh thu 
gần 4.240 tỷ đồng, tăng 55% so với tháng 6 và 
tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 
trung bình mỗi cửa hàng đạt hơn 2,1 tỷ đồng, 
cao nhất từ trước tới nay. Chính sự tăng trưởng 

vượt trội này đẩy tỷ lệ đóng góp của BHX trong 
tổng doanh thu của Thế giới Di Động (MWG) lên 
tới 45%.

Tương tự, báo cáo của Vinamilk cho biết 
doanh thu nội địa công ty mẹ trong tháng 7 đã 
tăng 6% so với cùng kỳ, một phần nhờ người 
tiêu dùng tăng cường tích trữ các sản phẩm sữa.

Ngành công nghệ cũng đứng vững trong 
bối cảnh dịch bệnh. COVID-19 gây không ít 
khó khăn cho hoạt động trong và ngoài nước 
của Viettel Construction (Mã CK: CTR), tuy vậy 
doanh thu tháng 7 vẫn tăng 35%, ghi nhận 682 
tỷ đồng. Đặc biệt, khối thị trường nước ngoài có 
sự bứt phá mạnh khi đem về doanh thu 76,4 tỷ 
đồng, tăng trưởng 73% so với cùng kỳ.

 Tập đoàn FPT trong tháng 7 vừa qua ước 
đạt 2.774 tỷ đồng doanh thu, giúp lợi nhuận 
trước thuế đạt 492 tỷ đồng, tăng 13% so với 
cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lãi 
ròng vượt kế hoạch 2% lên 2.233 tỷ đồng. Theo 
báo cáo, doanh thu các mảng công nghệ, dịch 
vụ CNTT và chuyển đổi số đều đạt mức tăng 
trưởng hai chữ số. Ngược lại, mảng giáo dục, 
đầu tư và lĩnh vực khác lại giảm do không ghi 
nhận doanh thu, tăng chi phí và đang trong giai 
đoạn đầu tư ban đầu.

Có thể thấy trong khó khăn vẫn có nhiều 
doanh nghiệp “lội ngược dòng” thành công. 
Những luồng thông tin tốt từ kết quả kinh 
doanh phần nào đã được phản ánh trên thị 
trường chứng khoán. Dòng tiền chảy vào các 
nhóm cổ phiếu thép, cảng biển, dệt may, bán 
lẻ, bất động sản, thủy sản, công nghệ... thời gian 
qua ghi nhận khá tốt. Kết quả, thị giá cổ phiếu 
nhiều phiên đã tăng điểm mạnh, thậm chí còn 
tạo nhiều đợt “sóng” tăng trần.

Nhiều doanh nghiệp 
vượt “bão” COVID-19

Phương Linh

Doanh nghiệp
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Nghị định quy định nội dung hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo gồm: Hỗ trợ sử 
dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí 
tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ 
thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 
hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; 
hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện 
chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, 
xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp sáng tạo.

Theo đó, Chính phủ hỗ trợ 100% chi phí sử 
dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 
tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 
triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 
50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm 
tạo, khu làm việc chung, không quá 5 triệu 
đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ tối 
đa 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng 

thuê mặt bằng… Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư 
vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ 
được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước 
nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/
năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% giá trị 
hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác 
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, 
không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 
nghiệp...

Để được hỗ trợ theo Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo một 

trong 3 tiêu chí: 1/Hình thành từ sáng chế, giải 
pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp… 2/Các 
dự án sản xuất thử nghiệm, sản phẩm mẫu và 
hoàn thiện công nghệ… 3/Doanh nghiệp có giải 
pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới 
có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh 
nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 2 năm liên tiếp 
trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả 
năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp… 

Nghị định số 80/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
15/10/2021.

THEO SỐ LIỆU TỪ TỔNG CỤC THỐNG KÊ, LUỸ KẾ 8 THÁNG ĐẦU NĂM, 
SỐ DOANH NGHIỆP RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG LÀ 85.500 DOANH 
NGHIỆP, TĂNG 24,2% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020. TRONG ĐÓ, TP.HCM 
CÓ 24.000 DOANH NGHIỆP, CHIẾM 28,1% TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP RÚT 
LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG, TĂNG 6,6%.

Sự bùng phát mạnh của làn sóng 
COVID-19 lần thứ tư cùng với các 
đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các 
tỉnh phía Nam.

Theo số liệu công bố 8 tháng đầu năm, Tổng 
cục Thống kê cho biết, cả nước có 6.441 doanh 
nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 34,9% so với 
tháng trước và giảm 18,9% so với tháng 8 năm 
2020. Trong đó có 3.118 doanh nghiệp đăng 
ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 2.511 
doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ 
tục giải thể và 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ 
tục giải thể.

Số thành lập mới cả nước đạt 5.761 doanh 
nghiệp, giảm 57% so với cùng kỳ 2020. Theo 
đó, số vốn đăng ký 68.000 tỷ đồng, giảm 76,5% 
so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký là 43.400 
người, tương đương giảm 54,9% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp 

rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp, 
tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
TP.HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% 
tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, 
tăng 6,6%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 
thời hạn là 43.200 doanh nghiệp, chiếm 50,5% 
tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 
Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh 
nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 
81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 
giảm 8% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký 
là gần 1.133.400 tỷ đồng (giảm 7,5%) và tổng số 
lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động (giảm 
13,8%).

Xét về vốn đăng ký, bình quân một doanh 
nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ 
đồng, giảm 16% so với tháng trước và giảm 
45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 8, cả nước có 3.865 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so 

với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ 
năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 
thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, 
tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính 
cả 1.539.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm 
của gần 30.100 doanh nghiệp thay đổi tăng 
vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh 
tế trong 8 tháng qua là gần 2.672.800 tỷ đồng, 
giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, còn có 32.400 nghìn doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số 
doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động là 114.000 doanh nghiệp, 
trung bình mỗi tháng có gần 14,3 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Phương Nga

Chính phủ ban hành 
Nghị định hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hơn 85.000 doanh nghiệp rời khỏi 
thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021

Anh Duy

Doanh nghiệp

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

VỚI DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, KHÔNG ÍT DOANH 
NGHIỆP (NHẤT LÀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ) CHỊU ẢNH HƯỞNG 
NẶNG NỀ, THẬM CHÍ CÓ DOANH NGHIỆP ĐỨNG BÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN 
DO NỢ NGÂN HÀNG, HỢP ĐỒNG VỚI ĐỐI TÁC KHÔNG THỂ THỰC HIỆN 
ĐƯỢC… NGÀY 26/8/2021, PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI ĐÃ KÝ BAN 
HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI 
HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.
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Ai được thăm dò mỏ Lèn Chu trước 
khi Công ty Toàn Thắng khai thác?

Ngày 17/8/2021, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, 
đã ký Văn bản phản hồi số 4707/STN&MT-KS 
gửi Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị; Sở Thông 
tin và Truyền thông; Giám đốc Sở; đồng thời gửi 
đến UBND tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Nghệ An để báo cáo. Nhưng nội dung văn 
bản còn thiếu nhiều thông tin quan trọng, có 
thể làm người đọc hiểu lầm nếu không nắm rõ 
sự việc. 

Cụ thể, trong mục 3.4 của Văn bản phản hồi 
4707 có nêu: “Theo báo cáo của UBND huyện 
Quỳ Hợp, UBND xã Minh Hợp và kiểm tra hồ sơ, 
tài liệu cho thấy: Khu vực mỏ này từ năm 1996 
được UBND tỉnh cho phép Nông trường 3/2 khai 
thác khoáng sản theo Quyết định số 306 QĐ/UB 
ngày 07/02/1996. Sau khi cấp phép nông trường 
triển khai hoạt động khai thác trong thời gian dài, 
đồng thời Nông trường 3/2 cho nhiều người dân 
vào khai thác với khối lượng lớn; do vậy, khi quan 
sát thực tế tại khu vực mỏ cho thấy có khối lượng 
khoáng sản đã bị khai thác là do phần lớn Nông 
trường 3/2 và người dân đã khai thác”.

Sau khi Nông trường 3/2 ngừng khai thác, 
Công ty TNHH Toàn Thắng được cấp Giấy phép 
thăm dò số 1225/GP-BTNMT ngày 2/8/2012, 
và sau đó lại được cấp phép khai thác. Đã năm 
thứ 10 từ khi Nông trường ngừng khai thác và 
doanh nghiệp này được cấp phép thăm dò. 
Thật khó mà nói việc khai thác của Nông trường 
3/2 và người dân liên quan đến trữ lượng cấp 
phép cho Công ty TNHH Toàn Thắng. Theo 
Luật Khoáng sản 2010, “Thăm dò khoáng sản là 
hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng 
khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai 
thác khoáng sản”.

Giấy phép thăm dò mỏ Lèn Chu cấp cho 
Công ty TNHH Toàn Thắng được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường gửi đích danh Sở TNMT. Doanh 
nghiệp phải báo cáo, phối hợp với Sở TNMT để 
thực hiện công việc trong quá trình thăm dò, 
trình phê duyệt trữ lượng. Tại sao Sở TNMT 
không cung cấp thông tin này?

Để biết công ty có khai thác đúng công suất 
(là trữ lượng được phép khai thác mỗi năm) hay 
không cần làm rõ trữ lượng khoáng sản còn lại 
và một số yếu tố khác. Số liệu này doanh nghiệp 
kê khai trong các Báo cáo định kỳ, Báo cáo thống 
kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, Bản đồ hiện 
trạng, Bản vẽ mặt cắt doanh nghiệp phải nộp 
cho các cơ quan chức năng với thời hạn chậm 
nhất là ngày 1/2 hàng năm.

Văn bản phản hồi 4707/STN&MT-KS của Sở 
TNMT trả lời chỉ dựa trên báo cáo của doanh 
nghiệp về sản lượng khai thác trong năm 2020 
là 597,49 m3 (chưa được kiểm tra, đánh giá). Đây 
cũng là số liệu doanh nghiệp kê khai với Chi cục 
Thuế Phủ Quỳ I trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ 
An.

Cơ quan Thuế đánh giá “có rủi ro rất cao về 
thuế” tại Công ty TNHH Toàn Thắng, nghĩa là 
các số liệu kê khai có dấu hiệu không trung 
thực, nên đã gửi công văn cho Sở TNMT cũng 
như Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) để phối hợp chống thất 
thu ngân sách. Theo đề nghị của Chi cục Thuế 
Phủ Quỳ I, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã gửi công 
văn từ ngày 19/3/2021 nhưng cho tới tháng 
8/2021 Sở TNMT vẫn không có văn bản trả lời.

Chỉ dựa vào số liệu doanh nghiệp báo cáo 
về sản lượng khai thác thành phẩm (chưa được 
đánh giá sự chính xác, trung thực) và kê khai 
thuế (đã bị chính cơ quan thuế nghi vấn), không 

dựa vào số liệu trữ lượng khoáng sản còn lại và 
nhiều yếu tố khác... Thế nhưng Sở TNMT vẫn 
nhanh chóng kết luận: “Theo thông báo từ Cục 
Thuế Nghệ An và thông tin báo cáo định kỳ của 
Công ty tại Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, 
công ty khai thác không vượt công suất cho phép”.

Sản lượng khoáng sản  thành phẩm doanh 
nghiệp báo cáo cơ quan chức năng và công 
suất khai thác (trữ lượng khai thác mỗi năm) là 
hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Công suất 
khai thác lớn hơn sản lượng khoáng sản thành 
phẩm vì liên quan tới hệ số thu hồi, có đủ cơ sở, 
căn cứ để kết luận như vậy? Theo hồ sơ thiết kế 
hệ số thu hồi mỏ Lèn Chu chỉ ở mức 22% dù cấp 
trữ lượng là 121 và 122, trong khi, theo đánh giá 
trong giới khai thác, hệ số thu hồi trên thực tế 
có thể lên tới hơn 50%.

Nếu làm đúng, với sản lượng thành phẩm 
chưa đầy 600 m3 thì trữ lượng chưa khai thác 
gần như còn nguyên vẹn. Do đó, công bố trữ 
lượng khoáng sản còn lại tại mỏ Lèn Chu là việc 
nên làm.

Sở TNMT cho biết, Công ty TNHH Toàn Thắng 
chưa lắp đặt trạm cân như phản ánh. Đầu năm 
2019, Sở TNMT từng nhắc nhở doanh nghiệp 
nhưng quy định lắp đặt trạm cân có hiệu lực 
hơn 4,5 năm vẫn không được thực hiện. Sở 
TNMT đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An nội dung 
này để thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, “báo 
cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các tổ chức vi phạm”. 
Đáng chú ý, xử lý vi phạm hành chính đối với 
việc không lắp đặt thiết bị giám sát thuộc thẩm 
quyền của Sở (Điều 40, 63 Nghị định 36/2020).

Sở TNMT cho biết “nguyên nhân chủ quan” 
dẫn đến việc chưa lắp đặt trạm cân là do “kinh 

Công văn Chi cục thuế khu vực Phủ Quỳ I báo 
cáo “ thấy rủi ro cao về thuế”

Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt  
mỏ Lèn Chu đối cới Công ty Toàn Thắng

NGHỆ AN: 
SỞ TNMT PHẢN HỒI VỀ BÀI VIẾT 
“QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN CÓ THẤT THOÁT?”

SAU KHI TẠP CHÍ DOANH 
NGHIỆP & TIẾP THỊ PHẢN ÁNH VỀ 
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CỦA 
CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG VÀ 
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG, SỞ 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH NGHỆ AN (SỞ TNMT) ĐÃ CÓ 
VĂN BẢN SỐ 4707/STN&MT-KS GỬI 
TẠP CHÍ PHẢN HỒI VÀ GHI NHẬN 
“SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
LUÔN TIẾP THU, CẢM ƠN SỰ QUAN 
TÂM PHÁN ÁNH, GÓP Ý CỦA TẠP 
CHÍ VÀ NGƯỜI DÂN ĐỂ CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG 
SẢN NGÀY CÀNG TỐT HƠN”.

Quang Minh và Nhóm PV
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phí mua trạm cân lớn”. Liệu Sở TNMT có biết 
doanh nghiệp này đã hoạt động từ năm 1998, 
trước khi khai thác mỏ Lèn Chu đã khai thác mỏ 
Lèn Một và núi Ba Không?

Ngoài ra, còn hàng loạt vấn đề cần làm rõ: 
Doanh nghiệp đã chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất ở mỏ Lèn Chu theo quy định trong Giấy 
phép khai thác? Có thông báo cho cơ quan chức 
năng ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày 
bắt đầu khai thác? Đã nghiệm thu xây dựng 
mỏ? Việc xả thải khai thác có đúng đánh giá 
tác động môi trường? Có báo cáo về khối lượng 
chất thải khai thác? Có chấp hành các quy định 
về nộp các báo cáo, bản đồ, bản vẽ, giám đốc 
điều hành mỏ, v.v…

Liệu cá nhân Giám đốc Công ty TNHH Toàn 
Thắng có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 4.000 m2 đất rừng sản xuất mà 
doanh nghiệp đang dùng làm nơi xả thải, trong 
khi diện tích này đã được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp cho Công ty An Lộc Sơn thăm dò? 
Huyện Quỳ Hợp đã có công văn hỏa tốc yêu cầu 
dừng các thủ tục có thể dẫn đến việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho Giám đốc 
Công ty. Công ty TNHH Toàn Thắng xả thải như 
vậy có đúng?

Văn bản phản hồi 4707/STN&MT-KS ngày 
17/8/2021 của Sở TNMT cũng cho biết, do 
điều kiện dịch bệnh nên Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề 
nghị Sở TNMT phối hợp với các cơ quan đơn vị 
liên quan kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH 
Toàn Thắng. Đồng thời, Sở TNMT tham mưu 
UBND tỉnh lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm 
tra hoạt động của các tổ chức khai thác khoáng 
sản trên địa bàn.  

Kết quả thăm dò: Trữ lượng gần 6 
triệu m3 được phê duyệt

Công ty TNHH Toàn Thắng thăm dò, trình 
phê duyệt trữ lượng và Hội đồng Đánh giá trữ 
lượng khoáng sản quốc gia đã phê duyệt tổng 
trữ lượng 5.438.000 m3 và 574.000 tấn trên 
diện tích thăm dò 11,75 ha (Quyết định số 952/
QĐ-HĐTLQG ngày 9/9/2014 của Hội đồng Đánh 
giá trữ lượng khoáng sản quốc gia). Trong đó, 
phân cấp trữ lượng khoáng sản 121 là 1.359.000 
m3, phân cấp trữ lượng 122 là 4.079.000 m3 và 
574.000 tấn.

Theo Quyết định 06/2006/QĐ-BTNMT (thay 
thế bởi Thông tư 60/2017/TT-BTNMT), mức độ 
nghiên cứu địa chất được phân làm 4 mức có 
độ tin cậy khác nhau: chắc chắn, tin cậy, dự tính 
và dự báo. Mức độ tin cậy địa chất phân cấp 
trữ lượng 121 là chắc chắn và bảo đảm tối thiếu 
80% (ngang phân cấp 111), phân cấp trữ lượng 
122 là tin cậy và bảo đảm tối thiểu 50%. Trong 
giấy phép khai thác với diện tích 5,6 ha (gần 
50% diện tích thăm dò), trữ lượng cấp phép 
khai thác chỉ hơn 1,3 triệu mét khối.

Hồ sơ cấp phép khai thác phải có Quyết định 
phê duyệt trữ lượng. Như vậy, trữ lượng cấp 
phép cho Công ty TNHH Toàn Thắng khai thác 
mỏ Lèn Chu dựa trên kết quả thăm dò trữ lượng, 
chất lượng, v.v… của chính doanh nghiệp này 
và được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng 
sản quốc gia phê duyệt (Điều 2 Quyết định phê 
duyệt trữ lượng). Trữ lượng khai thác là căn cứ 
để tính tiền cấp quyền khai thác Công ty TNHH 
Toàn Thắng phải nộp cho ngân sách theo công 
thức T = Q x G x K1 x K2 x R (Nghị định 203/2013, 
hết hiệu lực ngày 15/09/2019) trong đó, Q là 
trữ lượng, T là tiền cấp quyền. Trữ lượng càng 
lớn số tiền phải nộp càng nhiều. Không thể để 

doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về khoáng 
sản đã bị người khác khai thác.

Trước khi khai thác, doanh nghiệp phải “báo 
cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An để 
kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng 
khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được 
phép khai thác”. Được thăm dò, được cấp phép 
khai thác, vậy Công ty TNHH Toàn Thắng có bị 
người khác khai thác trái phép?

Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã làm 
văn bản yêu cầu đo đạc lại. Vì nếu không đo lại 
sẽ làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của doanh 
nghiệp này khi phát hiện bị khai thác trái phép. 
Trên thực địa, đường vào điểm mỏ Lèn Chu là 
đường cụt, độc đạo sát mỏ khu vực Lèn Một và 
khu vực núi Ba Không do Công ty TNHH Toàn 
Thắng đầu tư.

Đáng nói, trong Văn bản phản hồi 4707/
STN&MT-KS ngày 17/8/2021, Sở TNMT cho biết: 
“Trước đây, ở những thời điểm nhất định, một số 
địa bàn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản 
trái phép, trong đó có địa bàn huyện Quỳ Hợp, 
UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh tổ chức lực lượng 
mở các đợt cao điểm để xử lý tình trạng này, như 
các Đoàn kiểm tra vào năm 2007, 2010, 2012,…; 
sau khi lực lượng Cảnh sát môi trường được thành 
lập, lực lượng này thường xuyên kiểm tra, phát 
hiện và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái 
phép trên địa bàn. Do đó, tình trạng khai thác trái 
phép đã được đẩy lùi, trong đó có khu vực này”.

Những bất thường trong hoạt 
động kế toán

Từ năm 2016 đến năm 2019, dù mỏ Lèn Chu 
chưa được cấp phép khai thác, chưa được thuê 
đất, Công ty TNHH Toàn Thắng kê khai khoáng 
sản tại mỏ Lèn Một và Ba Không là đá sỏi, 
đá dolomit, đá khối dolomit dùng để xẻ theo 
nhiều diện tích bề mặt “giống” với loại khoáng 
sản tại giấy phép trữ lượng của mỏ Lèn Chu. 
Kê khai như vậy không đúng, không khớp với 
loại khoáng sản đã ghi nhận trong Giấy phép 
khai thác số 5215/CP-UBND ngày 4/11/2013, do 
UBND tỉnh Nghệ An cấp phép tại mỏ Lèn Một 
và núi Ba Không (Đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường, khoáng sản đi kèm là đá vôi làm 
đá chẻ, đá xẻ…).

Qua kiểm tra, Chi cục Thuế Phủ Quỳ I đã 
phát hiện vấn đề và xử lý vi phạm. Số liệu từ 
cơ quan thuế cho thấy từ năm 2016 đến 2019, 
dù kinh tế vĩ mô cả nước phát triển tốt nhưng 
sản lượng kê khai rất thấp, năm 2016: 1.639 m3, 
năm 2017: 3.741 m3, năm 2018: 6.347 m3, năm 
2019: 3.784 m3 (các con số đã được làm tròn).

Theo tài liệu thể hiện khách hàng được 
mua nhiều nhất là Công ty TNHH DVTM XNK 
Đức Bảo (MST 5200890454); Công ty TNHH 
TMDV XNK Đại Dương Xanh (MST 5200891698); 
Công ty TNHH DVTM XNK Phương Nam (MST 
5200890574); Công ty TNHH DVTM XNK Uy Vũ 
(MST 520081139); Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển vận tải Quảng Châu (MST 5200887821); 
Công ty TNHH Khoáng sản đá tự nhiên Việt 
Nam (MST 0107543619). Đơn vị vận tải cho các 
công ty trên là Công ty TNHH Hoàng Phương 
(MST 2900707853) ở phường Quang Tiến (TX 
Thái Hòa, Nghệ An) và đơn vị này cũng đã mua 
hàng 91,12m3 đá vôi dạng khối dùng để xẻ kích 
thước bề mặt trên 1m2 cùng thông tin với 2 xe 
chuyển hàng bị tạm giữ nhiều tháng tại cửa 
khẩu Lạng Sơn…

Những doanh nghiệp này đều có trụ sở tại 
TP. Yên Bái, khi có “bất thường” đều tạm dừng 
hoạt động trong cùng ngày 16/11/2020. Đặc 
biệt hơn, Chi cục Thuế Phủ Quỳ I gửi công văn 
tới Cục Thuế tỉnh Yên Bái xác minh, không kê 
khai đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng từ 
Công ty TNHH Toàn Thắng đã nhiều năm nay.

Để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, 
bảo đảm chống thất thu ngân sách Tạp chí 
Doanh nghiệp & Tiếp thị kiến nghị các cơ quan 
chức năng cần vào cuộc làm rõ các bất thường 
của các doanh nghiệp nêu trên, đã mua đá từ 
Công ty TNHH Toàn Thắng để xuất khẩu sang 
nước ngoài từ Cảng Hải Phòng. Đồng thời, kiểm 
tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH 
Toàn Thắng. Bởi tài nguyên quốc gia để phục 
vụ sự phát triển của đất nước, không thể làm lợi 
bất hợp pháp cho một vài cá nhân hay tổ chức 
nào đó.

Công văn số 4707 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc trả lời thông tin báo chí 
phản ánh liên quan đến hoạt động khoáng sản tại Lèn Chu của Công ty TNHH Toàn Thắng.
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Cụ thể, trong thời gian 8-15h, ngày 
29/8, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng 
ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc đã tiến hành họp xem xét việc 

cấp phép cho vaccine Nanocovax. Buổi họp có 
sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan, 
đại diện Hội đồng Đạo đức, các chuyên gia thẩm 
định thuộc các Tiểu ban Pháp chế, Chất lượng 
thuộc Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh 
phẩm y tế, Tiểu ban Dược lý, Lâm sàng thuộc 
Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y 
Hà Nội.

Tất cả các thành viên Hội đồng tư vấn đã 
thống nhất kết luận như sau: Bộ phận thường 
trực Hội đồng Tư vấn và các đơn vị liên quan 
đã rất khẩn trương, sát sao hướng dẫn doanh 
nghiệp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm 
nhất theo đúng tinh thần cấp bách và quy trình 
cuốn chiếu. Hội đồng tư vấn đã nghiên cứu rất 
kỹ và xem xét một cách cẩn trọng hồ sơ.

Hồ sơ đã được Tiểu ban Pháp chế thẩm định 
2 lần, Tiểu ban Chất lượng thẩm định 4 lần, Tiểu 
ban Dược lý, Lâm sàng thẩm định 3 lần.

Sau buổi họp, Hội đồng tư vấn ghi nhận 
các kết quả đạt được đối với hồ sơ đề nghị cấp 
giấy đăng ký lưu hành của vaccine COVID-19 
Nanocovax đã được các tiểu ban chuyên môn 
thẩm định, Hội đồng Đạo đức nghiệm thu. Đồng 
thời, Hội đồng Tư vấn đề nghị doanh nghiệp 
tiếp tục bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

Về hồ sơ chất lượng: Căn cứ kết quả thẩm 
định của tiểu ban chất lượng, đề nghị doanh 
nghiệp bổ sung, cập nhật một số nội dung theo 
ý kiến của tiểu ban chất lượng theo hình thức 
cuốn chiếu.

Về hồ sơ dược lý, lâm sàng: Căn cứ kết quả 
thẩm định hồ sơ lâm sàng của Trung tâm Dược 
lý lâm sàng  - Trường Đại học Y Hà Nội và Kết 
luận của Hội đồng Đạo đức tại Biên bản số 56/
BB-HĐĐĐ ngày 22/8/2021, Hội đồng tư vấn đề 
nghị.

  Về tính an toàn:  Bổ sung, cập nhật thêm 
dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng đã được 
tiêm ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện 
tại và giải thích rõ về các trường hợp sự cố bất 
lợi nghiêm trọng (SAE) tới thời điểm hiện tại.

 Về tính sinh miễn dịch: Bổ sung, cập nhật dữ 
liệu theo Đề cương sửa đổi mới nhất được Hội 
đồng Đạo đức thông qua, bao gồm: Bổ sung, 
cập nhật đánh giá tính sinh miễn dịch trên các 
biến chủng mới (ví dụ biến chủng Delta, biến 
chủng Anh…) và cỡ mẫu đánh giá tính sinh miễn 
dịch cần thực hiện theo đúng đề cương nghiên 
cứu đã được thông qua.

Về hiệu quả bảo vệ: Đề nghị doanh nghiệp 
phối hợp với nhóm nghiên cứu để phân tích, 
bàn luận về mối liên quan giữa tính sinh miễn 
dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ tối thiểu 
50% (theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới 
- WHO) dựa trên các dữ liệu y văn.

“Đề nghị doanh nghiệp khẩn trương bổ sung, 
cập nhật các nội dung nêu trên, báo cáo Hội 
đồng Đạo đức và Hội đồng tư vấn tiếp tục xem 
xét, thẩm định cuốn chiếu các kết quả nghiên 
cứu để có thể cấp giấy đăng ký lưu hành có điều 
kiện trong trường hợp cấp bách”- thông tin báo 
chí của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu 
hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc nêu rõ.

Theo đó, để học sinh trở lại học tập 
trực tiếp tại trường vào học kỳ 2, 
Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức đề 
xuất UBND TP tổ chức tiêm vắc xin 

cho hơn 642.000 học sinh 12-18 tuổi. Việc tiêm 
vắc xin cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 
để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp 

vào học kỳ 2. 
Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin việc này nhằm 

đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện; 
đáp ứng mục đích, yêu cầu và nội dung chương 
trình năm học; đặc biệt đối với học sinh khó 
khăn về cơ sở vật chất hoặc không có người 
thân hỗ trợ trong khi học tập trực tuyến.

Đồng thời, việc tiêm vắc xin cho học sinh từ 
12-18 tuổi cũng nhằm đảm bảo cho học sinh 
TP được an toàn, an tâm; tập trung thực hiện 
tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giữ vững chất 
lượng giáo dục trước tình hình dịch đang diễn 
biến phức tạp.

Trong ngày 30/8, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM 
cho biết UBND thành phố đồng ý miễn học phí 
học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho tất cả học sinh 

để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối 
cảnh dịch bệnh. Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM 
thông tin trong chương trình và cho biết việc 
này được áp dụng với hệ thống trường công lập.

Chính sách miễn học phí thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội, do đó để học sinh không phải 
đóng học phí, thành phố sẽ thực hiện cấp bù 
bằng ngân sách. Ở các trường ngoài công lập 
(tư thục, quốc tế), học phí do nhà trường thoả 
thuận với phụ huynh. Sở GD-ĐT đã trao đổi với 
các trường từ đầu năm học, đề nghị không tăng 
học phí nhưng nhiều trường vẫn đề xuất tăng 5 
- 10%. Lý do trường đưa ra là nhiều chi phí phát 
sinh khi duy trì việc dạy học trong bối cảnh dịch 
bệnh, chi phí giữ chân giáo viên.

Diệu Thu

TỐI 29/8, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ 
LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐÃ CÓ 
THÔNG TIN CHÍNH THỨC KẾT LUẬN CUỘC HỌP CỦA 
HỘI ĐỒNG ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG 
KÝ LƯU HÀNH VACCINE COVID-19 NANOCOVAX DIỄN 
RA CÙNG NGÀY.

Xã hội

Y Vân Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

CHƯA THỂ CẤP PHÉP KHẨN CẤP 
ĐỐI VỚI VACCINE COVID-19 
NANOCOVAX

TP.HCM: Đề xuất tiêm vắc xin cho học sinh 
12-18 tuổi để trở lại học trực tiếp tại trường

SỞ GD-ĐT TP.HCM VỪA CÓ TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ UBND TP CÓ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
TIÊM VẮC XIN MŨI 1 VÀ MŨI 2 CHO HỌC SINH 12-18 TUỔI VỚI NGUỒN VẮC XIN PHÙ 
HỢP.
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Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính: “Dành tất cả những gì tốt nhất 
cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch”, 

chính quyền và nhân dân các tỉnh thành trong 
cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 
ý nghĩa hướng về người dân vùng tâm dịch.

Để “tiếp sức” cho TP. Hồ Chí Minh, từ nơi địa 
đầu Tổ quốc, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà 
Giang đã liên tiếp vận chuyển số lượng lớn hàng 
hóa là lương thực thực phẩm, hướng về nhân 
dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Thành 
phố mang tên Bác.

Chuyến đi gần nhất vào cuối tháng 8/2021, 
Hà Giang mang theo 10 tấn hàng hóa, bao gồm: 
bánh chưng, giò chả, lạc nhân, rau, củ quả, cá 
khô,... Số hàng hóa thiết yếu này do đồng bào 
các dân tộc tại các huyện vùng núi cao Hà Giang 
trực tiếp quyên góp, gói tặng, bảo quản và vận 
chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, cuối tháng 7/2021, Hà Giang cũng 
đã vận chuyển 5 tấn hàng, bao gồm 10.000 bánh 
chưng, 1,3 tấn giò chả của đồng bào các dân 
tộc tỉnh Hà Giang hỗ trợ nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân tỉnh Hà Giang còn hỗ trợ 1 tỷ đồng 
nhằm giúp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những chuyến xe nghĩa tình của chính 

quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã giúp 
khẳng định một chân lý bền vững: Dân tộc ta, 
dù ở giai đoạn nào cũng thể hiện được tinh thần 
đại đoàn kết. Càng khó khăn, tinh thần ấy càng 
được hun đúc. Trong chiến tranh, thiên tai và 
giờ là dịch COVID-19, nghĩa đồng bào ruột thịt 
vẫn gây xúc động khôn nguôi.

Trong thời gian này, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã vận chuyển hàng 
trăm tấm rau, củ, quả về Thành phố Hồ Chí 
Minh. Từ giữa tháng 8 và dự kiến đến ngày 
15/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lâm Đồng phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND TP. 
Đà Lạt và các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn 
Dương, Lạc Dương cùng các đơn vị triển khai 
hỗ trợ tổng khối lượng 5.000 tấn rau, củ, quả. 
Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
tỉnh Lâm Đồng còn hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Quỹ 
Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Sự đồng hành góp sức của chính quyền và 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng hướng về Thành phố 
Hồ Chí Minh chính là yếu tố giúp thắt chặt sự 
đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn dân trong 
“cuộc chiến” đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Cũng bằng tình cảm và trách nhiệm của nhân 
dân quê hương Bác với thành phố mang tên 
Bác, chính quyền tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, vận 
động người dân hưởng ứng tuần lễ “Vì TP. Hồ 
Chí Minh ruột thịt”, qua đó huy động được hàng 
trăm tấn hàng, từ rau xanh, đến thực phẩm khô 
chế biến sẵn, ủng hộ Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân thành phố chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, Bắc Giang - một tỉnh vốn đã trải qua 
những ngày dài chống dịch COVID-19 nên thấu 
hiểu sự khó khăn mà TP. Hồ Chí Minh đang phải 
đối mặt. Vì vậy, nhân dân Bắc Giang đã quyên 
góp hàng trăm tấn lương thực, nhu yếu phẩm, 
vật tư y tế gửi vào hỗ trợ cho người dân TP. Hồ 
Chí Minh.

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung 
như: Quảng Bình, Quảng Trị,… đã thực hiện 
các hoạt động chung tay hỗ trợ, tiếp sức cho 
TP. Hồ Chí Minh. Hình ảnh những người dân 
nghèo khó vừa vực dậy sau những mất mát đau 
thương từ bão lũ, nay chắt chiu lương thực thực 
phẩm, ủng hộ đồng bào nơi thành phố mang 
tên Bác chống dịch đã chạm đến trái tim của 
hàng triệu người.

Người dân xứ Huế với chương trình “Gửi chút 
tình Huế - Chia sẻ khó khăn, hướng về thành 
phố mang tên Bác” cũng đã quyên góp được 
gần 40 tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ lực lượng 
tuyến đầu chống dịch và người dân thành phố 
vượt qua những khó khăn trong thời gian giãn 
cách xã hội để phòng, chống COVID-19. 

Bên cạnh đó, còn có hàng ngàn tấm lòng 
thiện nguyện trên khắp cả nước đã chung tay, 
mang lương thực thực phẩm, mang những giá 
trị vật chất và tinh thần gửi tới đồng bào tại 
TP. Hồ Chí Minh. Các phong trào này đã hun 
đúc lên tinh thần “tương thân, tương ái”, quyết 
tâm để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong “cuộc 
chiến” cam go với dịch COVID-19.

Tính đến ngày 26/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tiền mặt, 
hàng hóa trị giá hơn 3.251 tỷ đồng từ các địa 
phương, cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp, 
cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác 
phòng, chống COVID-19; kịp thời phân phối tiền 
mặt, hàng hóa trị giá hơn 3.066 tỷ phục vụ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có 
các loại máy móc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 
2.064 tỷ đồng.

Những con số nêu trên đã nói rằng, chính 
tình yêu thương, lòng từ tâm, sự thấu cảm và 
tinh thần vì cộng đồng của đồng bào cả nước, 
đã và sẽ trở thành cội nguồn sức mạnh để 
Thành phố Hồ Chí Minh kiên cường đi qua “cơn 
bão” COVID-19 đầy tổn thương và mất mát này.

Xã hội

NHIỀU HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA 
HƯỚNG VỀ NGƯỜI DÂN VÙNG TÂM DỊCH

Bà con dân tộc tỉnh Hà Giang gói bánh chưng, gửi tấm 
lòng thơm thảo vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn xe vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhân dân tỉnh Bắc Giang ủng hộ 
miền Nam chống dịch.

Những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm từ Lâm Đồng hướng về Thành 
phố Hồ Chí Minh.

“MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO” GIỜ ĐÂY CHÍNH LÀ 
THÔNG ĐIỆP NGHĨA TÌNH, THỂ HIỆN NIỀM YÊU THƯƠNG VÀ SỰ SẺ CHIA 
CỦA NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC, HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO ĐANG PHẢI CHỊU ẢNH 
HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH…

Nguyễn Hạnh
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Xã hội

Tập vận động tại giường
Người nhiễm COVID-19 từ nhẹ đến vừa được khuyến cáo nên nghỉ ngơi 

tại giường và vận động vừa sức.
Vận động giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tuần hoàn máu và giúp thư giãn 

nâng cao sức khoẻ.

Bài tập thở cho F0.

Ngọc Minh

Hướng dẫn 
chi tiết các bài 

tập thở, tư thế nghỉ ngơi, 
tập tăng sức bền 

cho F0

Tập thở
- Giúp cải thiện tình trạng khó thở
- Một số kiểu tập thở gồm: thở chúm môi, thở cơ hoành, 

thở bụng. Nếu người nhiễm có tiết nhiều đờm dịch thì 
tập kỹ thuật thở chu kỳ chủ động và kỹ thuật ho.

Kiểu thở chúm môi: Hít vào thật sâu từ từ bằng 
mũi, chúm môi từ từ thở ra bằng miệng cho tới 
hết khả năng.

Tập thở cơ hoành: Hít vào từ từ bằng 
mũi, đồng thời phình bụng lên. Thở chúm 
môi, đồng thời bụng hóp lại.

Kiểu thở bụng:
+ Một tay đặt lên ngực, một tay đặt lên 

bụng (để cảm nhận di động của ngực và bụng)
+ Hít vào bằng mũi (mím môi), bụng phình ra 

(cảm nhận tay ở bụng đi lên)
+ Thở ra từ từ bằng miệng, môi chúm lại (giống như 

thổi sáo), bụng xẹp xuống (cảm nhận tay ở bụng đi xuống)
+ Hít vào theo nhịp đếm 1-2, thở ra theo nhịp đếm 1-2-3-4 

(thời gian thở ra gấp đôi hít vào)
Chú ý:
- Khi hít vào và thở ra không cần gắng sức quá mức.
- Kết hợp động tác thở chúm môi với thở bụng hoặc thở ngực, kết 

hợp tay vào trong một lần hít thở và nên luyện tập thường xuyên (ít 
nhất 3 lần/ngày), mỗi lần 5-10 phút.

- Hai động tác này có thể thực hiện trong cả lúc ngồi hoặc nằm (khi 
nằm luồn gối dưới đầu và dưới khoeo để chân hơi co lại)

* Kỹ thuật ho hữu hiệu
- Thở chúm môi: Trong khoảng từ 5-10 phút giúp đẩy đờm từ phế 

quản nhỏ ra các phế quản lớn hơn.
- Tròn miệng hà hơi: 5-10 lần, tốc độ tăng dần giúp đẩy đờm ra khí 

quản.
- Ho: hít hơi vào thật sâu, nín thở và ho liên tiếp 1-2 lần. Lần 1 ho 

nhẹ, lần 2 ho mạnh để đẩy đờm ra ngoài.
* Kỹ thuật thở chu kỳ chủ động
- Thở có kiểm soát: Hít thở nhẹ nhàng trong 20-30 giây.
- Căng giãn lồng ngực: Hít thật sâu bằng mũi, nín thở 2-3 giây và thở 

ra nhẹ nhàng, lặp lại 3-5 lần.
- Hà hơi: hít thật sâu, nín thở 2-3 giây và tròn miệng hà hơi đẩy 

mạnh dòng khí ra ngoài. Lặp lại 1-2 lần.

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC F0 TẠI NHÀ CỦA BỘ Y TẾ 
CÓ THÔNG TIN RẤT CHI TIẾT VỀ CÁC BÀI TẬP CHO 
F0 TẠI NHÀ NHƯ TẬP THỞ, CẢI THIỆN CHỨC NĂNG 
CHO PHỔI, TĂNG SỨC BỀN.

DƯỚI ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN CỤ THỂ 
THEO BỘ Y TẾ:

Tư thế nghỉ ngơi
Nếu kết quả đo ô-xy máu (SpO2) dưới 94% hoặc thấy mệt, khó thở, 

người nhiễm có thể áp dụng tư thế nằm sấp, nằm đầu cao. Tiếp tục 
theo dõi ô-xy máu khi thay đổi tư thế.

- Tư thế nằm sấp
Giữ đầu hơi thấp so với thân người, xoay đầu sang 1 bên để dễ thở; 

Thời gian nằm sấp duy trì 1-2 giờ trong mỗi 4 giờ, tối đa 14h trong ngày.
Lưu ý: Chêm lót khăn/gối ở vùng đầu cổ giúp thoải mái; Chêm lót 

khăn/gối ở vùng hông để tránh đau lưng. Tránh chêm vào vùng bụng 
vì sẽ gây khó thở; Chêm lót khăn/gối ở chân giúp thoải mái.

- Tư thế nằm đầu cao: Nằm đầu cao 30-60 độ hoặc tựa lưng.
- Tư thế nằm nghiêng: Chêm gối ở đầu, cổ, hông, hai chân để tạo 

sự thoải mái.
Chú ý: Trong quá trình tập luyện nếu xuất hiện các biểu hiện bất 

thường: mệt, khó thở hay đau ngực tăng cần dừng tập theo dõi cơ thể. 
Nếu các biểu hiện này tăng lên cả khi nghỉ cần báo cho nhân viên y tế 
để được theo dõi kịp thời.
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Xã hội

Ngày 23/8/2021, Đảng 
ủy phường Lam Sơn 
đã ban hành Kế 
hoạch số 17-KH-ĐU 

về phòng chống dịch COVID-19 
trong tình hình hiện nay huy 
động sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân, không được chủ quan lơ là 
trong công tác phòng chống dịch 
trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nói 
chung, phường Lam Sơn nói riêng. 
Phường tăng cường công tác kiểm 
soát tình hình diễn biến dịch, tạo 
ra sự thống nhất trong nhận thức, 
tư tưởng và hành động của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, nâng cao ý thức trách nhiệm 
của mỗi người dân, chủ động, tích 
cực phòng chống và kiểm soát dịch 
bệnh bằng khuyến cáo “5K” để bảo 
vệ sức khỏe của từng người dân 
và cộng đồng với phương châm 
“chống dịch như chống giặc”. Mỗi 
gia đình là một pháo đài, mỗi 
người dân là một chiến sĩ trên mặt 
trận chống dịch COVID-19. Đồng 
thời duy trì lao động sản xuất để 
đảm bảo “mục tiêu kép” thực hiện 
thành công các mục tiêu kinh tế - 

xã hội năm 2021, tạo đà cho việc 
thực hiện thắng lợi kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 
- 2025).

PV có cơ hội làm việc với các 
đồng chí lãnh đạo phường Lam 
Sơn là ông Phạm Hùng Vương, Thị 
ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; 
Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND 
phường. Các đồng chí luôn trăn trở 
về nhiệm vụ cấp bách và những 
việc cần làm ngay, đó là: Đợt dịch 
COVID-19 lần thứ 4 này có khả 
năng kéo dài hơn các đợt trước 
và có nhiều biến chủng mới, có 
khả năng lây lan nhanh hơn nên 
phường chúng tôi đã hoàn thiện 
các quy định để có chiến lược hoàn 
chỉnh về phòng chống dịch, vì có 
nhiều khu công nghiệp đóng trên 
địa bàn phường. Thực hiện sự chỉ 
đạo của Thị ủy - UBND và các ban, 
ngành thị xã, chúng tôi nêu cao 
tinh thần: Thần tốc hơn nữa, quyết 
tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn, 
hành động quyết liệt để đem lại 
hiệu quả thiết thực trong công tác 
phòng chống dịch.

Được biết, phường Lam Sơn 

đã thành lập các tổ tuyên truyền 
và xử lý vi phạm trong công tác 
phòng chống dịch COVID-19, ở văn 
phòng phường có 7 đồng chí và 
các tổ giám sát ở các khu phố: Khu 
phố 1, Khu phố 2, Khu phố 4, Khu 
phố 6, thôn Cổ Đam, thôn Nghĩa 
Môn, mỗi khu phố gồm 3 người do 
trưởng khu phố, trưởng thôn làm 
trưởng ban. 

Hiện, tổng dân số phường Lam 
Sơn là 9.800 người. Vừa qua, hưởng 
ứng tuần lễ “Hướng về thành phố 
mang tên Bác”, UBND phường, các 
tổ chức thành viên đã vận động 
nhân dân trong toàn phường ủng 
hộ cho Quỹ Vắc xin phòng chống 
dịch COVID-19 với tổng số tiền 
là 95.285.000 đồng và nhiều sản 
phẩm khác như: gạo, củ quả do 
nhân dân sản xuất gửi vào chia sẻ 
khó khăn với nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. Đó là những nghĩa cử 
cao đẹp, giàu tình yêu thương của 
cán bộ, nhân dân trong phường. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin của 
phường hoạt động thường xuyên 
3 buổi/tuần, hiện đã có 75 lượt 

tin, bài được phát trên hệ thống 
truyền thanh của phường; 25 lượt 
băng rôn, khẩu hiệu; 45 áp phích 
được gắn ở các phố, thôn trên địa 
bàn phường, tuyên truyền trên xe 
lưu động để nhân dân biết và thực 
hiện các biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19.

Song song với việc phòng chống 
dịch COVID-19, phường Lam Sơn 
đã đạt được kết quả kinh tế - xã 
hội tích cực trong 6 tháng đầu năm 
2021: Công nghiệp - xây dựng, tiểu 
thủ công nghiệp - thương mại dịch 
vụ ước đạt 805 tỷ đồng, đạt 33,9% 
KH năm, bằng 94,7% so với cùng 
kỳ, trong đó: giá trị sản xuất công 
nghiệp ước đạt 580 tỷ đồng, đạt 
33,1% KH năm, bằng 93,5% so với 
cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại 
- dịch vụ ước đạt 220 tỷ đồng, đạt 
35,7% KH năm, bằng 97,3% so với 
cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, 
phường đã chỉ đạo nhân dân chăm 
sóc và thu hoạch cây vụ đông năm 
2020 - 2021 với diện tích gieo trồng 
các cây rau màu là 7 ha bằng 100% 
KH, cây lúa diện tích gieo trồng 
16,3 ha đạt 100% KH năng suất 
đạt 63,3 tạ/ha; tổng sản lượng đạt 
103,2 tấn… Các hoạt động văn hóa 
- xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế - 
dân số KHHGĐ, quốc phòng - an 
ninh và các hoạt động khác luôn 
đạt chuẩn. Nhân dân đoàn kết một 
lòng, vững tin vào sự chỉ đạo đúng 
đắn của Đảng ủy, UBND phường 
để người dân yên tâm sản xuất và 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
phường. 

Phát huy truyền thống của một 
phường giàu truyền thống cách 
mạng và là điểm sáng của thị xã 
Bỉm Sơn, tin rằng phường Lam Sơn 
sẽ cùng với nhân dân thị xã Bỉm 
Sơn thực hiện tốt “mục tiêu kép” 
vừa chống dịch vừa đảm bảo sản 
xuất, phát triển kinh tế. Lam Sơn sẽ 
tích cực vươn lên trong thời kỳ đổi 
mới đất nước!

Phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa): 
THỰC HIỆN TỐT “MỤC TIÊU KÉP” VỪA CHỐNG 
ĐẠI DỊCH COVID-19 VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NẰM Ở PHÍA ĐÔNG THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, PHƯỜNG LAM SƠN 
TRONG NHIỀU NĂM QUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ PHẤN KHỞI TRÊN TẤT 
CẢ CÁC LĨNH VỰC. KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CÓ BƯỚC ĐỘT PHÁ, XÃ HỘI ỔN ĐỊNH, 
QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐƯỢC GIỮ VỮNG. TỪ ĐÓ ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN 
TỪNG BƯỚC ĐƯỢC CẢI THIỆN. TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY, PHƯỜNG ĐÃ THỰC 
HIỆN TỐT “MỤC TIÊU KÉP”, VỪA CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 VỪA PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ, LÀ ĐIỂM SÁNG SO VỚI CÁC PHƯỜNG TRONG THỊ XÃ BỈM SƠN.

Quốc Thịnh
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Xã hội

Trung tuần tháng 8 vừa qua, chúng tôi 
trở về thăm BVĐK Nga Sơn - BV thuộc 
một huyện đồng bằng ven biển với 
nhiều kỳ tích huyền thoại, đã đi vào 

lịch sử ngàn năm của cha ông trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

BVĐK Nga Sơn được xây dựng tại khu trung 
tâm thị trấn huyện. Nơi đây có  vị trí địa lý khá 
thuận lợi cho nhân dân các vùng miền đến khám 
chữa bệnh và được trải nghiệm “công trình thế 
kỷ”: Quai đê lấn biển của nhân dân Thanh Hóa. 
Sức người ngự trị thiên nhiên, nay đã mang lại 
hàng ngàn hecta đất nuôi trồng thủy sản và 
trồng cói công nghiệp...

Ngày mới thành lập, tuy còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Sở Y tế Thanh Hóa, được sự quan tâm 
giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn, 
tập thể Ban Giám đốc cùng CBVC BV qua các 
thời kỳ đã đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu 
vươn lên đạt được nhiều kết quả đáng khích 
lệ. Chặng đường 60 năm qua là dấu ấn lịch 
sử chói ngời trong quá trình xây dựng và phát 
triển. Đến hôm nay, BVĐK Nga Sơn đã và đang 
tự khẳng định vị thế, thương hiệu, có cơ sở vật 
chất khang trang, năng lực dồi dào; công tác 
khám chữa bệnh ở đây ngày càng được đổi mới, 
nâng cao, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 

nhân dân trong thời kỳ khoa học công nghệ cao 
phát triển. 

Làm việc với Ths.Bs Trần Văn Minh - Giám 
đốc bệnh viện, chúng tôi ấn tượng về một 
vị lãnh đạo khá toàn diện hội tụ cả về các tố 
chất chính trị, quản lý giỏi và trình độ chuyên 
môn cao. Vị “thủ lĩnh” này có những quyết sách 
đúng đắn, năng động, sáng tạo, quả quyết và 
nhờ vậy, CBVC thấu hiểu và thực hiện triệt để, 
nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ về công tác phòng chống dịch. Bệnh viện 
xây dựng phương án “tác chiến” cho mọi tình 
huống khi có dịch xảy ra. Tất cả đều vào cuộc 
đồng lòng chung sức dập dịch. Có thể nói đây 
là “cuộc chiến” cam go phức tạp với tinh thần 
khẩn trương, quyết tâm cao “quyết chiến, quyết 
thắng” cùng chung tay với đồng bào cả nước, 
đẩy giặc dịch ra khỏi bờ cõi non sông, trả lại sự 
bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Ban Giám đốc bệnh viện xác định: Công tác 
khám chữa bệnh là “hậu phương” phòng chống 
giặc dịch là “tiền tuyến”. Hai nhiệm vụ đó được 
đi đôi kết hợp chặt chẽ với nhau để không một 
ai được chủ quan lơ là và không bị động khi dịch 
xảy ra. Bằng niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo 
của Đảng: “Ta nhất định thắng, dịch COVID-19 
nhất định phải lui!”, với tinh thần sẵn sàng, 
không quản gian lao vất vả, cán bộ y bác sỹ nơi 

đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn 
thành thật tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao 
và đạt được nhiều kết quả khám chữa bệnh 
đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Cùng với khí 
thế sục sôi “chống dịch như chống giặc”. Đáp lời 
kêu gọi của Đảng và Bộ Y tế, cán bộ y bác sỹ nơi 
đây sẵn sàng khoác ba lô lên đường chống dịch. 
Tháng 8 vừa qua, bệnh viện đã tiễn 6 y bác sỹ 
lên đường vào các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ 
chống dịch. Với tinh thần quyết tâm cao, thành 
công lớn từ những năm trước đây và gần đây 
khi dịch bùng phát trở lại. BVĐK Nga Sơn đã 
có nhiều đóng góp thành công trong công tác 
khám chữa bệnh và đi đầu trong phòng chống 
dịch COVID-19 đạt kết quả cao, không có dịch 
xảy ra trong bệnh viện và cộng đồng. 

BVĐK Nga Sơn là điểm đến lý tưởng, là địa 
chỉ đỏ, nơi mà nhân dân tin yêu đã và đang gửi 
trọn niềm tin.

Ths.Bs Trần Văn Minh – Giám đốc bệnh viện

Ngọc Lanh

Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn (Thanh Hóa):
CHỦ ĐỘNG, SẴN SÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCHCHỦ ĐỘNG, SẴN SÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH

TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH COVID-19 NGÀY CÀNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, NGUY CƠ 
LAN RỘNG Ở MỘT SỐ TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CẤP TRÊN, BAN GIÁM ĐỐC  BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA (BVĐK) NGA SƠN ĐÃ XÂY DỰNG KỊCH BẢN THỰC HIỆN “MỤC TIÊU KÉP” VỪA 
KHẨN TRƯƠNG, QUYẾT LIỆT, “CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC”, VỪA NỖ LỰC HẾT 
MÌNH LÀM TỐT CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN. 
TRONG ĐÓ, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TẤT CẢ CHO PHÒNG CHỐNG DỊCH, CỐ GẮNG NGĂN 
CHẶN, KHÔNG ĐỂ BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHIỄM DỊCH XẢY RA TRONG BỆNH VIỆN.
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NGÀY 25/8/2021 VỪA QUA, HDBANK ĐÃ TRIỂN KHAI 
“TÀI KHOẢN TỐI ĐA LỢI ÍCH - HDBANK BEMAX” VỚI 
NHIỀU ƯU ĐÃI PHÍ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KHI GIAO 
DỊCH TRÊN KÊNH NGÂN HÀNG SỐ.

“Tài khoản Tối đa lợi ích - HDBank BeMax” là một trong những 
chương trình mới vừa được HDBank triển khai, mang đến sự tiện 
lợi và lợi ích thiết thực hỗ trợ cho mọi khách hàng doanh nghiệp 
có tài khoản giao dịch với HDBank. 

Với chương trình HDBank BeMax, HDBank sẽ miễn các loại phí cho 
khách hàng doanh nghiệp gồm: phí quản lý tài khoản thanh toán, phí 
thường niên eBanking, phí xác thực giao dịch qua SMS và phí chuyển 
khoản nội địa qua eBanking.

Đặc biệt, doanh nghiệp không cần phải đăng ký tham gia chương trình 
ưu đãi này. Ngân hàng số HDBank sẽ hàng tháng quét thông tin về tần 
suất giao dịch và số dư để tự động áp dụng gói ưu đãi miễn phí cho từng 
khách hàng. Giao dịch và số dư càng nhiều thì càng được miễn phí giao 
dịch nhiều. Đồng thời, khi đạt mức số dư 30 triệu thì doanh nghiệp cũng 
sẽ được miễn phí quản lý tài khoản, phí thường niên eBanking và phí xác 
thực giao dịch qua SMS. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể chọn các gói phí ưu đãi cố định 
hàng tháng để được chuyển khoản trên kênh eBanking của HDBank theo 

nhu cầu thực tế của đơn vị mà không phải trả phí cho từng giao dịch.
Tiên phong hưởng ứng các chương trình của Chính phủ, Ngân hàng 

Nhà nước, góp phần tích cực “giảm đau” cho nền kinh tế, đồng hành cùng 
khách hàng vượt khó khăn do dịch bệnh, HDBank đã dành 41.000 tỷ 
đồng cho vay ưu đãi, thực hiện cơ cấu nợ, giãn nợ, giảm lãi vay nhằm hỗ 
trợ tốt nhất cho khách hàng trong vùng dịch hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch.

Song song, HDBank chuyển đổi số mạnh mẽ, đưa số hóa vào hoạt 
động vận hành, quản trị cũng như đi đầu triển khai tự động hóa hoạt 
động, ứng dụng eKYC, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, gia 
tăng tiện ích trên HDBank App. Trong đó có nhiều sản phẩm tối ưu, đảm 
bảo giao dịch thông suốt, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng kể cả 
ở những khu vực bị giãn cách xã hội như: Mở tài khoản doanh nghiệp 
online, Cấp tín dụng online, Chuyển khoản nước ngoài với tiện ích eTT, 
Mở thư tín dụng qua kênh eLC, Lập Ủy nhiệm chi và lấy báo cáo giao dịch 
tài khoản ngay trên phần mềm kế toán MISA, chuyển chứng từ giao dịch 
trực tuyến qua kênh iDoc hay các chương trình khuyến mại như Tích 
điểm đổi quà, Gửi tiết kiệm online nhận lãi suất cao…

Các chương trình, biện pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt 
qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh chính là cam kết của HDBank trong 
việc thực thi chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, “Cam 
kết lợi ích cao nhất” cho khách hàng và cộng đồng xã hội, xây dựng Ngân 
hàng số Hạnh phúc vì doanh nghiệp, vì người dân.
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Hà Nội đưa hàng hóa lưu 
động đến tận khu dân cư 
trong thời gian giãn cách 
xã hội

Hà Nội là địa phương có nhiều 
làng nghề và nông sản, đặc sản nổi 
tiếng. Đây thực sự là tiềm năng và 
nền tảng để phát triển chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tính 
đến nay, Hà Nội đã có hơn 1.000 
sản phẩm tham gia OCOP được 
đánh giá, phân hạng, vượt chỉ tiêu 
đề ra.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình 
hình dịch bệnh COVID-19 đang 
diễn biến rất phức tạp, thành phố 
Hà Nội tiếp tục thực hiện biện pháp 
giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất 
lớn đến việc tiêu thụ nông sản nói 
chung và sản phẩm OCOP của Hà 
Nội nói riêng. Do vậy, Hà Nội đang 
nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ nông sản 
và sản phẩm OCOP bằng hình 
thức bán hàng online trên nền 
tảng thương mại điện tử, bán hàng 
combo, đi chợ hộ, livestream.

Hơn nữa, để đảm bảo lương 
thực, thực phẩm cho người dân, 
Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức 
đưa hàng hóa lưu động bằng xe ô 
tô và xe buýt đến tận những khu 
vực bị phong tỏa, các khu nhà trọ, 
các khu đông dân cư, chung cư…

Theo thông tin từ Sở Công 
Thương Hà Nội, hiện nay đã có 14 
doanh nghiệp đăng ký triển khai 
bán hàng lưu động bằng ô tô và xe 
bus. Đặc biệt, có sự tham gia của 
Công ty Cổ phần DAFUSA Việt Nam 
chuyên sản xuất đậu phụ sạch. 
Đây là sản phẩm OCOP đạt chuẩn 
4 sao có giá trị dinh dưỡng cao, 
hợp khẩu vị của người Việt và đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện hàng hóa của các doanh 
nghiệp được lưu thông bình 
thương; đến ngày 20/8/2021, Sở 
GTVT cấp mã QR code đăng ký 
“Luồng xanh” cho 2.192 xe ô tô 
vận chuyển hàng hóa lĩnh vực công 
thương, cấp mã xác nhận cho 9.822 
xe mô tô, xe hai bánh phục vụ giao 
nhận hàng hóa thiết yếu của các 
doanh nghiệp phân phối và doanh 
nghiệp thương mại điện tử.

DAFUSA - cam kết mang 
đến cho cộng đồng nguồn 
dinh dưỡng tốt nhất

Đậu hũ còn được gọi là “phô 
mai” của châu Á. Đây là một món 
ăn mát, lành và rất phù hợp với 
khẩu vị của người Việt Nam. Hiện 
nay nó được coi là chế phẩm quan 
trọng của đậu nành có mặt trên 
khắp bàn ăn bình dân của mọi 
gia đình hay những bữa tiệc sang 
trọng và được chế biến theo nhiều 
cách khác nhau.

Bên cạnh đó, theo Đông y, đậu 
phụ mang lại nhiều lợi ích cho sức 
khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Ăn đậu 
phụ thường xuyên có tác dụng bồi 
bổ cơ thể, ích khí, thanh nhiệt, giải 
khát, làm sạch ruột và dạ dày. Có 
lợi cho người thể chất nhiệt nóng, 
miệng hôi hay khát, hoặc dành cho 
những người vừa mắc phải chứng 
bệnh nhiệt nóng.

Y học hiện đại cũng chứng 
minh, đậu phụ còn rất có lợi cho 
việc phát triển răng và xương, tăng 
hàm lượng sắt trong quá trình tạo 
máu. Với hàm lượng estrogen thực 
vật phong phú, đậu phụ có tác 
dụng ngăn ngừa việc loãng xương. 
Ngoài ra, đậu phụ không chứa 
cholesteron nên đây là một loại 
thực phẩm có lợi cho những người 
bị bệnh huyết áp và tim mạch. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu 
bạn có thể thưởng thức miếng 
đậu phụ có hương vị truyền thống 
và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm hay không mới là điều đáng 
quan tâm hàng đầu.

Trong những năm qua, bằng 
nhiều nỗ lực không ngừng cải tiến 
máy móc công nghệ, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ 
phần DAFUSA Việt Nam liên tục 
nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm 
đậu phụ sạch, tuyệt đối đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm, giá trị 
dinh dưỡng cao và hợp khẩu vị của 
người tiêu dùng Việt.

DAFUSA Việt Nam được thành 
lập vào năm 2014, là công ty được 
đầu tư với 100% nguồn vốn cũng 
như công nghệ của Nhật Bản, 100% 
đậu tương của DAFUSA được nhập 
khẩu từ Mỹ và Canada, đường nho 
của Pháp, muối Nigari của Nhật. 
Nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng 
và đầy đủ giấy tờ xuất nhập khẩu 
(CO, CQ, CA, hóa đơn đỏ, Hợp đồng 
mua bán).

Hiện nay, đậu phụ non DAFUSA, 
đậu phụ Nigari, đậu phụ tươi 

DAFUSA, đậu nành sấy và sữa đậu 
nành tươi Good Morning... đều là 
sản phẩm chất lượng cao của công 
ty Cổ phần DAFUSA Việt Nam bởi 
được tuyển chọn từ nguồn nguyên 
liệu chất lượng, an toàn tuyệt đối 
cho sức khỏe người sử dụng.

Với dây chuyền sản xuất hiện 
tại, đậu DAFUSA là kết tinh giữa 
phương thức làm đậu truyền thống 
với công nghệ Nhật Bản, mang 
đến sản phẩm tuyệt đối an toàn 
và bổ dưỡng. Sản phẩm đậu phụ 
mềm, đóng khối, mịn, đồng nhất. 
Màu trắng ngà vàng đặc trưng của 
sản phẩm. Mùi thơm, vị ngậy đặc 
trưng, không có vị lạ. Đặc biệt, sản 
phẩm được đóng gói trong bao bì 
sạch, lành lặn, khô, bao bì bảo vệ 
được sản phẩm không bị hấp thụ 
ẩm hoặc thất thoát chất bay hơi, 
25kg/bao.

Ông Hoàng Gia Nhật - Giám 
đốc  DAFUSA Việt Nam cho biết, 
công ty luôn lấy khách hàng là 
trung tâm, luôn cung cấp giải pháp 
toàn diện cho các nhóm sản phẩm 
và dịch vụ. Tuyệt đối đảm bảo chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 
với giá cả cạnh tranh, tôn trọng 
đạo đức kinh doanh. Trong tương 
lai,  DAFUSA hướng tới trở thành 
tập đoàn số 1 Việt Nam về các sản 
phẩm từ đậu tương. Tự hào đem 
toàn bộ niềm tin, trí tuệ và hoài 
bão để phục vụ cuộc sống, sức 
khỏe của  người Việt.

Hơn 8 năm hình thành và phát 
triển,  DAFUSA cam kết mang đến 
cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng 
tốt nhất, chất lượng nhất bằng 
chính sự trân trọng, tình yêu và 
trách nhiệm cao của mình với cuộc 
sống con người và xã hội.

Đáng chú ý, ngoài DAFUSA Việt 
Nam, hiện có khoảng 12 doanh 
nghiệp đã đăng ký triển khai bán 
hàng lưu động bằng ô tô và xe bus 
như: Công ty CP Sữa nông trại Ba 
Vì; HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng 
hợp An Phát HTX Đầu tư nông trại 
xanh và phát triển bò Ba Vì; HTX 
Nông nghiệp Khánh Phong; HTX 
Nông nghiệp Khánh Phong;…

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

Hà Nội lập các điểm bán hàng lưu động bằng ô tô, xe bus.

ĐẢM BẢO THỰC PHẨM MÙA GIÃN CÁCH, 
DAFUSA VIỆT NAM ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG BẰNG Ô TÔ

ĐỂ ĐƯA THỰC PHẨM TỚI TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THỜI GIAN GIÃN 
CÁCH XÃ HỘI, HÀ NỘI HIỆN CÓ TỚI 13 DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TRIỂN 
KHAI BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG BẰNG Ô TÔ VÀ XE BUS. TRONG ĐÓ, CÓ SỰ 
THAM GIA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DAFUSA VIỆT NAM CHUYÊN SẢN XUẤT 
ĐẬU PHỤ SẠCH, LÀ SẢN PHẨM OCOP ĐẠT CHUẨN 4 SAO.

Lê Tuấn 
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