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Cụ thể, Công ty TNHH Dược phẩm 
T&T (T&T Pharma - đơn vị thành viên 
của Tập đoàn T&T Group) và Công ty 
HIPRA Human Health S.L.U của Tây 

Ban Nha đã ký thỏa thuận hợp tác thử nghiệm 
lâm sàng vắc xin phòng COVID-19 HIPRA SARS-
CoV-2 (do Công ty HIPRA sản xuất) tại Việt Nam. 
Đồng thời, T&T Pharma ký hợp đồng mua 50 
triệu liều vắc xin HIPRA SARS-CoV-2, với tổng giá 
trị là 375 triệu Euro (tương đương với 10.500 tỷ 
đồng) sau khi loại vắc xin này Bộ Y tế phê duyệt 
đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam. Công 
ty HIPRA cũng cam kết sau khi vắc xin được cấp 
phép tại Việt Nam, sẽ chuyển giao toàn bộ công 
nghệ sản xuất, bản quyền; cung cấp dây chuyền 
và máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu, và đào 
tạo nhân lực để T&T Group có thể tự sản xuất 
được loại vắc xin này với quy mô tối thiểu 50 
triệu liều/năm, bảo đảm chất lượng theo tiêu 
chuẩn châu Âu.

HIPRA SARS-CoV-2 là loại vắc xin protein 
tái tổ hợp, được thiết kế để tạo ra phản ứng 
trung hòa mạnh cùng với hệ miễn dịch tế bào 

tốt phản hồi, có mức độ an toàn cao, cung ứng 
thuận lợi, không yêu cầu bảo quản lạnh sâu 
mà chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Vắc 
xin đã được Công ty HIPRA nghiên cứu và thử 
nghiệm đạt kết quả tốt ở giai đoạn 1 và 2, đặc 
biệt có hiệu quả với biến chủng Delta. Hiện vắc 
xin đang được tiếp tục thử nghiệm lâm sàng giai 
đoạn 1, 2a tại Tây Ban Nha; tới tháng 10/2021 
sẽ triển khai thử nghiệm giai đoạn lâm sàng 2b, 
3 tại các quốc gia khác ở châu Âu và sau đó dự 
kiến sẽ được Cơ quan quản lý dược châu Âu 
(EMA) cấp giấy phép. Theo cam kết của Công 
ty HIPRA, chất lượng và độ hiệu quả của loại 
vắc xin này bảo đảm giống như các loại vắc xin 
đã được sử dụng tại châu Âu (tối thiểu phải đạt 
chất lượng và hiệu quả tương đương với vắc xin 
AstraZeneca sản xuất tại Anh và Thụy Điển).

T&T Pharma cũng đã ký hợp đồng hợp tác 
sản xuất và nhận chuyển giao công nghệ sản 
xuất kit xét nghiệm COVID-19 Realtime RT-PCR 
từ Công ty GERBION GmbH&Co.KG của Đức. 
Theo đó, đối tác sẽ chuyển giao công nghệ sản 
xuất kit xét nghiệm Realtime RT-PCR Virella 
SARS-CoV-2 seqc và hợp tác với T&T Pharma để 
sản xuất loại kit xét nghiệm này tại Việt Nam. 
Đây là loại kit xét nghiệm COVID-19 được đánh 

giá cao với độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới 100%, 
cho kết quả xét nghiệm khoảng 55 phút sau 
khi tách chiết, và tương thích với các hệ thống 
Realtime-PCR cũng như hệ thống PCR mở. Sản 
phẩm bản quyền của Gerbion GmbH&Co.KG 
này đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng châu Âu, hiện đang được sản xuất và bán 
rộng rãi trên thị trường thế giới. 

Cùng với việc nhận chuyển giao công nghệ 
sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 Realtime RT-
PCR, đại diện Tập đoàn T&T Group cũng ký hợp 
đồng mua khối lượng lớn loại kit xét nghiệm 
này từ các công ty dược phẩm lớn của Đức và 
Tây Ban Nha. Cụ thể, T&T Pharma ký hợp đồng 
với Công ty AVESTOS INTERNATIONAL GMBH 
(Đức) để mua kit xét nghiệm Realtime RT-PCR 
sản xuất tại Đức với tổng giá trị hợp đồng là 85 
triệu Euro (tương đương 2.285 tỷ đồng); ký hợp 
đồng mua 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime 
RT-PCR của Công ty MINGOTHINGS S.L. (Tây 
Ban Nha) với giá 6 triệu Euro (tương đương 162 
tỷ đồng). Đáng chú ý, 1 triệu bộ kit xét nghiệm 
mua từ MINGOTHINGS S.L sau đó đã được Tập 
đoàn T&T Group trao tặng lại cho Chính phủ 
Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống dịch 
COVID-19.

NGÀY 11/9/2021, TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC 
CỘNG HÒA PHẦN LAN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, TẬP 
ĐOÀN T&T GROUP ĐÃ KÝ KẾT MỘT LOẠT BIÊN BẢN VÀ HỢP ĐỒNG HỢP 
TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI CHÂU ÂU ĐỂ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG, MUA VÀ 
NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮC XIN PHÒNG COVID-19, 
KIT XÉT NGHIỆM COVID-19 REALTIME RT-PCR; HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN KHÍ, SẢN XUẤT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THẾ HỆ MỚI; HỢP 
TÁC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ THỂ THAO.
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Đại diện T&T Group ký biên bản và hợp đồng hợp tác với đối tác tại châu Âu, mua và nhận chuyển giao công 
nghệ sản xuất vắc xin phòng COVID-19 và kit xét nghiệm COVID-19 RT-PCR.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc Tập đoàn T&T Group (bên phải) trao tặng 1 triệu 
bộ kit xét nghiệm Realtime RT-PCR nhằm phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Theo cam kết của Công ty HIPRA, chất lượng và độ hiệu 
quả của loại vắc xin mà T&T Group đặt mua bảo đảm 

giống như các loại vắc xin đã được sử dụng tại châu Âu 
(tối thiểu phải đạt chất lượng và hiệu quả tương đương 
với vắc xin AstraZeneca sản xuất tại Anh và Thụy Điển).

Vắc xin HIPRA SARS-CoV-2 đang được Công ty HIPRA 
Human Health S.L.U (Tây Ban Nha) thử nghiệm lâm 
sàng tại châu Âu và đạt kết quả tốt, đặc biệt có hiệu 

quả với biến chủng Delta.

T&T GROUP XÚC TIẾN MUA 50 TRIỆU LIỀU 
VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TỪ CHÂU ÂU



Giảm thấp nhất số ca tử vong là 
ưu tiên hàng đầu

Cuộc họp được kết nối trực tiếp tới các điểm 
cầu Hà Nội, TP.HCM, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình 
Dương, Long An và TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên 
Giang).

Theo thông tin tại cuộc họp, công tác phòng, 
chống dịch trong tuần qua đã có những kết quả 
tích cực. Trong số 23 địa phương thực hiện giãn 
cách và tăng cường giãn cách xã hội, đến nay, 
có 8 địa phương kiểm soát dịch tốt gồm Hậu 
Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Phú Yên, Bến Tre, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau.

12/23 địa phương gồm Cần Thơ, Long An, 
Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, 
Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, An 
Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục lộ trình 
thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch. TP. 
Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng đã có nhiều cố 
gắng, tình hình đang chuyển biến theo hướng 
tích cực.

Riêng tình hình tại Kiên Giang lại diễn biến 
phức tạp hơn, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần nỗ 
lực hơn, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện 
pháp phòng chống dịch, nhất là trong quản lý 
di chuyển, cách ly, chấp hành giãn cách xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu 
rõ mục tiêu trong thời gian tới, theo đó, giảm 
thấp nhất số ca tử vong là ưu tiên hàng đầu, 
nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch 
bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời 
gian giãn cách.

Muốn vậy, phải có tư duy, nhận thức, 
phương pháp luận, cách tiếp cận thống nhất, 
không có người dân nào an toàn khi vẫn còn 
người dân khác mắc bệnh COVID-19, không có 
địa phương nào an toàn nếu địa phương khác 
còn phải chống dịch.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, phải tránh 
2 khuynh hướng. Một là, lơ là, mất cảnh giác 
khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả 
ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian 
dài. Hai là, chủ quan, nóng vội muốn mở lại các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay.

Thủ tướng tiếp tục quán triệt và yêu cầu các 
xã, phường, thị trấn phải thật sự là “pháo đài”; 
người dân phải thật sự là “chiến sỹ”; người dân 
là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, 
chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động 
đảm bảo an sinh xã hội; rà soát và đánh giá 
việc triển khai Nghị quyết số 68.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các địa phương 
phải đảm bảo an dân, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn 
cách, tăng cường giãn cách xã hội và các địa 
bàn khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình 
hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, 
nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân.

“Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, 
quyết định; chống dịch phải quyết liệt, dứt 
điểm. Phòng dịch tốt thì không phải chống 
dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả, thì không 
mất hàng triệu đồng cho chống dịch, nhất là sự 
mất mát về tinh thần và tính mạng của người 
dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Vấn đề nữa là thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
thông tin trong phòng, chống dịch. Thủ tướng 
yêu cầu, công bố và triển khai các nền tảng 
công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc 
trong phòng, chống dịch COVID-19; kết nối, 
liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có đảm bảo 
một ứng dụng thuận tiện cho người dân.

Với các địa phương khi ban hành theo thẩm 
quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất 
là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu 
thông hàng hóa cần cân nhắc kỹ lưỡng cách 
làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, 
chuẩn bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống 

dịch trên địa bàn.
Trường hợp cần thiết báo cáo xin ý kiến Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch cấp trên trực tiếp.

Sớm có chiến lược để trở lại trạng 
thái bình thường mới vào năm 2022

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ 
lưỡng, khoa học, toàn diện, dựa trên thực tiễn 
để có các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn 
với mọi diễn biến của dịch bệnh để khôi phục 
và phát triển kinh tế.

Theo đó, ông giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện 
Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch 
trong tình hình mới, tập trung vào vắc xin, xét 
nghiệm và điều trị; nâng cao năng lực hệ thống 
đáp ứng, trở lại trạng thái bình thường mới vào 
năm 2022.

Bộ Y tế cũng chủ trì xây dựng hướng dẫn 
triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục 
các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ 
trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh 
giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp, dựa trên 
nguyên tắc “sản xuất phải an toàn, an toàn để 
sản xuất”.

Nhìn lại thời gian qua, người đứng đầu 
Chính phủ đánh giá, công tác phòng, chống 
dịch đã đạt được kết quả nhất định.

Ông ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ và 
các đoàn thể, nhất là lực lượng trên tuyến đầu 
chống dịch như quân đội, y tế, công an, các cơ 
quan truyền thông.

Chính phủ cũng biểu dương sự hưởng ứng, 
chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân; 
đồng thời thấu hiểu, chia sẻ sự mất mát về 
người, về sức khỏe và của cải của nhân dân, 
doanh nghiệp do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những 
hạn chế trong công tác phòng, chống dịch thời 
gian qua như việc giãn cách chưa thực hiện 
triệt để ở một số địa phương, có nơi, có lúc cực 
đoan; quy định giấy phép đi lại của người dân 
và lưu thông hàng hóa còn nhiều lúng túng, 
không nhất quán trong chỉ đạo, tạo ra ách tắc 
cục bộ, chậm được tháo gỡ; tốc độ xét nghiệm 
chậm hơn tốc độ lây lan…

Thủ tướng yêu cầu, các cấp, ngành, địa 
phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa tinh 
thần đoàn kết, thống nhất, lắng nghe, phát huy 
dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để nhanh 
chóng kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa đất nước 
sớm trở về trạng thái bình thường mới, thực 
hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống 
dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội”.

Giấy phép hoạt động báo chí số 72 /GP-BTTTT 
do Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 26/2/2020.     
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TRONG TÌNH HÌNH MỚI, TẬP TRUNG VẤN ĐỀ VẮC XIN, XÉT NGHIỆM VÀ 
ĐIỀU TRỊ MÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH VỪA GIAO BỘ 
Y TẾ SỚM HOÀN THIỆN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHỦ TRÌ, DIỄN RA 
VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 9 VỪA QUA.

Hoàng Đan

NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG, 
ĐÁP ỨNG TRỞ LẠI TRẠNG THÁI 
BÌNH THƯỜNG MỚI 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc.
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Sự kiện

Thủ tướng yêu cầu, cần phải nghiên 
cứu kỹ các chỉ đạo của Thủ tướng, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng 
chống dịch COVID-19 và phải triển 

khai khẩn trương, không được lơ là chủ quan, 
mất cảnh giác. Phải phòng dịch ngay từ xa, từ 
sớm. Không để tỉnh đang từ “xanh” sang “đỏ”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Phòng dịch tốt thì 
không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch 
hiệu quả, thì không mất hàng triệu đồng cho 
chống dịch, nhất là sự mất mát về tinh thần và 
tính mạng của người dân”.

Thủ tướng đánh giá, công tác phòng chống 
dịch thời gian qua đã đạt được một số kết 
quả nhất định, những kết quả đó đã tiếp tục 
khẳng định việc kiện toàn tổ chức chỉ đạo, chỉ 
huy mang lại hiệu quả và các biện pháp phòng, 
chống dịch đề ra là đúng đắn, kịp thời.

Các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, đúng 
hướng nhất là kết hợp tập trung và phân tán, 
sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, rất trách nhiệm 
giữa các cơ quan, Quốc hội và Chính phủ, các 
Ban Đảng, tất cả vì nhân dân, đặt lợi ích quốc 
gia dân tộc lên trên hết.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn 
chế như, ở một số xã, phường, thị trấn chưa 
quán triệt hết quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 
nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch tại cơ sở; việc giãn cách chưa thực 
hiện triệt để ở một số địa phương, có nơi, có lúc 
cực đoan; về quy định giấy phép đi lại của người 
dân và lưu thông hàng hóa còn nhiều lúng túng, 
không nhất quán trong chỉ đạo, tạo ra ách tắc 
cục bộ, chậm được tháo gỡ; tốc độ xét nghiệm 
chậm hơn tốc độ lây lan.

Một số biện pháp chuẩn bị chưa được kỹ 
lưỡng, thay đổi nhanh, thiếu nhất quán, chưa 
đánh giá tác động và chưa chuẩn bị truyền 
thông gây bức xúc trong xã hội; chưa sử dụng 
triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ, 
gây bất tiện cho người dân; công tác kiểm tra, 

giám sát chưa được coi trọng ở các cấp; nóng 
vội trong việc nới lỏng các yêu cầu giãn cách khi 
chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa 
đạt độ bao phủ vaccine cần thiết.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời 
gian tới Thủ tướng yêu cầu, tập trung triển khai 
quyết liệt, hiệu quả các giải pháp. Trong đó, tiếp 
tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò nêu 
gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu 
trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động 
phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, 
kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định phòng, chống dịch; đồng thời biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có các mô 
hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch.

Tránh 2 khuynh hướng: Lơ là, mất cảnh giác 
khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả 
ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian dài; 
chủ quan, nóng vội muốn mở lại các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch ngay tại xã, phường, 
thị trấn; khi thực hiện xã, phường, thị trấn phải 
thật sự là “pháo đài”; người dân phải thật sự là 
“chiến sỹ”; người dân là trung tâm phục vụ, là 
chủ thể trong phòng, chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động 
đảm bảo an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc 
triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP; tiếp tục vận 
động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia 
đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội. 
Cùng với đó, triển khai tốt nhiệm vụ năm học 
mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi 
địa phương. Tăng cường hợp tác công tư trong 
phòng, chống dịch.

Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã 
hội, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn 
cách, tăng cường giãn cách xã hội và các địa bàn 
khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh.
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch. Thủ tướng giao Bộ 
Thông tin và Truyền thông chính thức công bố 
và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc 
dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch 
COVID-19 (Sổ sức khỏe điện tử, Khai báo y tế, 
QR Code, Xét nghiệm…).

Cùng với đó, kết nối, liên thông các cơ sở 
dữ liệu hiện có, đặc biệt là dữ liệu dân cư. Thủ 
tướng yêu cầu thống nhất 1 app (ứng dụng) 
trong phòng chống dịch để thuận tiện nhất 
cho người dân. Ông cũng giao Bộ Thông tin và 
Truyền thông chỉ đạo việc trang bị ngay điện 
thoại bàn tại các trung tâm chỉ huy phòng 
chống dịch các cấp.

Thêm vào đó, tiếp tục triển khai 6 nhóm 
trọng tâm trong hoạt động dân vận để thường 
xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời 
phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của 
nhân dân.

Bộ Y tế hoàn thiện Chiến lược tổng thể về 
phòng, chống dịch trong tình hình mới, tập 
trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị. Tập 
trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng, trở 
lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. 
Chủ trì, xây dựng hướng dẫn triển khai các biện 
pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo 
nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có 
kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều 
chỉnh phù hợp.

Các địa phương khi ban hành theo thẩm 
quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất 
là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu 
thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách 
làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, 
chuẩn bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống 
dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết báo cáo 
xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp 
trên trực tiếp.

Hà Trần

YÊU CẦU 
THỐNG NHẤT 1 APP 

TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH 
ĐỂ THUẬN TIỆN NHẤT 

CHO NGƯỜI DÂN

 PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP BAN 
CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19 VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG: THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI, TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG 
NAI, LONG AN, KIÊN GIANG, THỦ TƯỚNG 
PHẠM MINH CHÍNH YÊU CẦU, CẦN THỐNG 
NHẤT 1 APP (ỨNG DỤNG) TRONG PHÒNG 
CHỐNG DỊCH ĐỂ THUẬN TIỆN NHẤT CHO 
NGƯỜI DÂN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
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Sự kiện

Tại Văn bản 6223/VPCP-KGVX, ngày 
10/9/2021, Thủ tướng chỉ đạo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương 

và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi 
chặt chẽ tình hình tiêu thụ nông sản, kịp thời hỗ 
trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm nông sản đến 
vụ thu hoạch.

Văn bản trên xuất phát từ thực tế trong thời 
gian thực hiện giãn cách xã hội, việc chế biến, 
tiêu thụ nông sản tại một số địa phương phía 
Nam, nhất là tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 
gặp khó khăn, dẫn tới một số mặt hàng nông 
sản đến vụ bị tồn đọng khối lượng lớn, giá giảm 
sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn 
cung thời gian tới.

Cùng ngày 10/9/2021, tại Văn bản số 6324/
VPCP-KGVX, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, 
thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương rà 
soát, khắc phục ngay các tồn tại về hỗ trợ y tế, 
lương thực, thực phẩm cho người dân; bảo đảm 
yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn cho kinh tế du lịch, 
tại Văn bản số 6345/VPCP-KGVX nói trên, Thủ 
tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm 
đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Kiên 
Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch và cơ quan, đơn vị liên quan, có 
văn bản lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội 
đại diện cho nhân dân Phú Quốc, các hiệp hội, 
các doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban 
hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào 
thời điểm phù hợp.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, 
qua xem xét kiến nghị của Hội Nghề cá Việt 
Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu kiến 
nghị của Hội Nghề cá Việt Nam để có những 
giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp, kịp thời; 
tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm các nhiệm 
vụ lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo về tháo gỡ 
khó khăn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa 
và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản nói 
chung và thủy sản nói riêng trong bối cảnh dịch 
COVID-19 còn diễn biến phức tạp…

Trong Nghị quyết 105, Chính phủ quyết nghị 
4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hỗ trợ 
doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19
Với việc ký ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP 

ngày 9/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ 
kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, 
Thủ tướng quyết nghị 4 nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu:

1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát 
triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an 
toàn phòng, chống dịch.

2. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông 
hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc 
phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

3. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn 
về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh.

4. Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, 
chuyên gia.

Nghị quyết nói trên có nhiều điểm mới 
mà một trong số đó là doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh được tự test COVID-19, tự chịu trách 
nhiệm. Điều này, theo nhiều doanh nghiệp, 
mang nhiều ý nghĩa, góp phần giúp họ giảm 
gánh nặng chi phí cũng như áp lực phải tập 
trung xét nghiệm đông người. Theo yêu cầu của 
Nghị quyết, Bộ Y tế trong tháng 9 sẽ ra hướng 
dẫn họ mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, tự 
xét nghiệm và công nhận kết quả đó. Việc này 
để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
phục hồi, duy trì sản xuất.

Để người lao động sớm tham gia lưu thông 
vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế 
sẽ phải hướng dẫn cho các địa phương việc xét 
nghiệm, điều kiện cụ thể với những đối tượng 
này.

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch và mức 
độ bao phủ vaccine, Bộ Y tế được giao hướng 
dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 có lộ 
trình, kế hoạch cụ thể. Địa phương được chủ 
động quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho 
phép doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động 
trở lại. Các địa phương cũng phải phối hợp với 
doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, thống nhất 
phương án, điều kiện tổ chức sản xuất kinh 
doanh an toàn và phù hợp với điều kiện.

Để tránh hàng hoá bị tắc nghẽn, đứt gãy 

chuỗi cung ứng, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn các địa phương thống 
nhất luồng xanh vận tải với nguyên tắc đơn giản 
hoá thủ tục; không quy định thêm các điều kiện, 
giấy phép, đặc biệt với hàng hoá thiết yếu cho 
đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản 
xuất.

Để tránh ách tắc khi thông quan, Tổng cục 
Hải quan sẽ cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã 
được nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số 
với các chứng từ phải nộp bản giấy dưới dạng 
giấy/bản sao y công chứng/chứng thực. Các 
giấy tờ này sẽ được nộp bổ sung sau khi hàng 
hoá được thông quan để hậu kiểm.

Thay vì quá nhiều ứng dụng như hiện nay, 
Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông 
trong tháng 9 xây dựng nền tảng công nghệ số 
tích hợp các hoạt động gồm tiêm chủng, xét 
nghiệm, khai báo y tế, cấp luồng xanh, chứng 
chỉ xanh... Điều này nhằm đảm bảo thông tin 
tập trung, chính thống, thuận lợi cho doanh 
nghiệp, hộ dân.

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chức 
năng tập trung hỗ trợ giảm chi phí, tháo gỡ khó 
khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh. Các giải pháp theo đó tập trung 
vào miễn, giảm, giãn đóng bảo hiểm xã hội, 
chi phí công đoàn (trong năm 2021-2022); hỗ 
trợ doanh nghiệp, người lao động từ kết dư 
bảo hiểm xã hội trong ngắn hạn; xem xét lại 
giá cước vận tải biển, giảm giá điện, giãn, giảm 
thuế, lệ phí, tiền thuê đất, miễn tiền phạt chậm 
nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 
và 2021; cơ cấu thời hạn trả nợ ngân hàng, giảm 
lãi phí với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi, 
thời gian áp dụng...

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến 
hết năm 2021 và giảm lệ phí trước bạ với ô tô 
sản xuất, lắp ráp trong nước... sẽ được Chính 
phủ xem xét.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho lao 
động, chuyên gia sang Việt Nam làm việc, các 
địa phương được Chính phủ yêu cầu linh hoạt, 
nới lỏng một số quy định, điều kiện về cấp, gia 
hạn xác nhận giấy phép, phù hợp với bối cảnh 
mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng 
chống dịch.

Chính phủ với hàng loạt quyết sách 
KHƠI THÔNG SẢN XUẤT

Lưu Đoàn

HÀNG LOẠT CÁC QUYẾT SÁCH 
VỪA KIỂM SOÁT TỐT HƠN ĐẠI DỊCH 
COVID-19, VỪA KHƠI THÔNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH, NHẰM MỤC 
TIÊU SỚM KHÔI PHỤC VÀ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH 
PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM 
MINH CHÍNH BAN HÀNH TỚI CÁC 
ĐỊA PHƯƠNG, CÁC LĨNH VỰC KINH 
TẾ - XÃ HỘI TRONG TUẦN QUA (TỪ 
NGÀY 4-10/9), TRONG ĐÓ CÓ NGHỊ 
QUYẾT 105/NQ-CP NGÀY 9/9/2021 
VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP 
TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH KẾT NỐI 
TIÊU THỤ NÔNG SẢN VÀ BẢO ĐẢM 
AN SINH XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH 
DỊCH BỆNH COVID-19.

Trong Nghị quyết 105, Chính phủ quyết nghị 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp,
 HTX và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
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GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng 
Bộ Y tế vừa có buổi làm việc, trao 
đổi với các nhà khoa học, các 
chuyên gia của các Hội đồng khoa 

học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch 
cho năm 2022. Trong đó tập trung vào các vấn 
đề vaccine, xét nghiệm, điều trị và ưu tiên tăng 
cường hệ thống đáp ứng y tế của Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho 
biết, Việt Nam trải qua gần 2 năm “đương đầu” 
với cuộc chiến chống COVID-19, ngành y tế đã 
huy động tổng lực nhân lực, trang thiết bị, thuốc 
men và nỗ lực trên mọi mặt trận để phòng 
chống dịch, đặc biệt trong đợt dịch thứ 4.

Diễn biến dịch hiện nay ở các điểm nóng như 
TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… đang 
có xu hướng giảm. Đối với TP. Hà Nội đang triển 
khai quyết liệt “2 mũi giáp công” là tiêm chủng 
và xét nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ 
đang bắt đầu xây dựng kế hoạch và chiến lược 
phòng, chống dịch cho năm 2022 và giai đoạn 
tiếp theo. Từ đó định hình hướng đi, chiến lược 
chống dịch của Quốc gia trên cơ sở tổng kết, 
đúc kết những bài học kinh nghiệm trong suốt 
thời gian qua.

“Chiến lược này là tổng thể các giải pháp từ 
nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế, đặc 
biệt y tế cơ sở, y tế dự phòng và những vấn đề 
liên quan khác mang tính chuyên môn như xét 
nghiệm, điều trị, vaccine, thuốc… trong phòng, 
chống dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa 
học của các Hội đồng khoa học tập trung những 
vấn đề chung trong công tác phòng chống dịch 
như xét nghiệm, điều trị, vaccine, bao gồm cả 
việc tiếp cận các nguồn vaccine bên ngoài cũng 
như nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước.

Trước một số ý kiến của các chuyên gia, nhà 
khoa học về việc cần tiếp tục quan tâm đến 
chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế, đặc biệt là lực 
lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, 
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, ngày 
9/9 Bộ đã trình Chính phủ xem xét và thông 
qua các cơ chế chính sách trong phòng chống 
dịch COVID-19. Đặc biệt là chế độ phụ cấp cho 
các lực lượng tham gia phòng, chống dịch nói 
chung; các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng 
chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19 sáng 11/9, Bộ trưởng Bộ 
Y tế cho biết, tỷ lệ mắc COVID-19 trong cộng 
đồng từ ngày 5 - 11/9 đã giảm so với tuần trước, 
tại một số địa phương như Đà Nẵng giảm 60%, 
Bình Dương 27% và Long An 3%.

Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn 
quốc giảm 30%, trong đó TP.HCM giảm 30%, 
Đồng Nai 50%, Long An 30% và Tiền Giang 70%.

Nhóm 1 (đang kiểm soát tốt dịch bệnh) có 
8/23 địa phương: Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh 
Long, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà 
Mau.

Nhóm 2 (đang tiếp tục lộ trình đạt các tiêu 
chí kiểm soát dịch) gồm 12/23 địa phương: Cần 

Thơ, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, 
Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình 
Phước, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm 3 (cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết 
liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể 
thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch) có 
3/23 địa phương: TP.HCM, Bình Dương và Kiên 
Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, tại TP.HCM 
tình hình dịch bệnh đã giảm rõ rệt cả 2 tiêu 
chí: F0 trong cộng đồng và số ca tử vong (giảm 
30%). Các quận, huyện đã kiểm soát được dịch 
là Quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Dự 
kiến trong thời gian tới sẽ giảm cả số ca nhiễm 
và số ca tử vong.

Tại Bình Dương, số ca mắc và số ca tử vong 
tiếp tục giảm. Trong khi đó, Hà Nội vẫn ghi nhận 
một số ca mắc mới, chùm ca bệnh rải rác trong 
cộng đồng, không rõ nguồn lây. Do đó, Hà Nội 
cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để phát hiện 
sớm các F0.

Tại buổi họp báo ngày 10/9, Thượng 
tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng 
Tham mưu, Công an TP.HCM thông 
tin: Đến thời điểm hiện tại, Công an 

thành phố đã triển khai đồng loạt 108 camera 
tự động tại 103 chốt trọng điểm trên địa bàn 
thành phố, tạo thuận lợi hơn cho việc kiểm tra 
người đi đường, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch 
bệnh. 

Với ứng dụng quét mã QR tự động, Bộ Công 
an đã xây dựng ứng dụng khai báo y tế điện 
tử VNEID. Người dân có thể tải ứng dụng này 
và cài đặt trên điện thoại của mình, sau đó mở 
ứng dụng và chọn chức năng đăng ký tài khoản 
và thực hiện theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ 
cung cấp một mã QR duy nhất cho mỗi người, 
sau đó, người dân chọn chức năng khai báo di 
chuyển nội địa để khai báo và lưu lại mã QR.

Bộ Y tế họp chuẩn bị chiến lược 
phòng chống dịch COVID-19 năm 2022

Công an TP.HCM triển khai đồng loạt 
hệ thống camera đọc mã QR tự động

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng 
Tham mưu, Công an TP.HCM

BỘ Y TẾ CHO BIẾT, BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THANH LONG ĐÃ CHỦ TRÌ 
CUỘC HỌP VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA Y TẾ ĐỂ TÌM GIẢI 
PHÁP CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO NĂM 2022.

Minh Nhân

SAU THỜI GIAN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM LẮP ĐẶT 2 CAMERA TỰ ĐỘNG 
ĐỌC MÃ QR KHAI BÁO Y TẾ CỦA NGƯỜI THAM GIA LƯU THÔNG TRÊN 
ĐƯỜNG, CÔNG AN TP.HCM ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỒNG LOẠT 108 CAMERA 
TỰ ĐỘNG TẠI 103 CHỐT TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ, TẠO 
THUẬN LỢI HƠN CHO VIỆC KIỂM TRA NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG, TRÁNH NGUY 
CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH.
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Theo đó, tại hội nghị, Bí thư Thành 
ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn 
mạnh, từ ngày 31/5, TP.HCM bắt đầu 
thực hiện Chỉ thị 15 toàn thành phố 

và thực hiện Chỉ thị 16 có trọng tâm trọng điểm.
Tính đến nay, TP.HCM có 103 ngày với 

những bước, những mục tiêu, những giải pháp 
cấp độ khác nhau, theo hướng ngày càng nâng 
lên, ngày càng tăng cường, siết chặt. Nghị quyết 
86 của Chính phủ giao trọng trách cho TP.HCM 
phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 
15/9.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, đối chiếu với 
Quyết định số 3979 của Bộ Y tế thì chỉ có một số 
địa phương ở TP.HCM cơ bản đáp ứng mục tiêu 
kiểm soát được dịch bệnh, đa số các địa phương 
phải tiếp tục phấn đấu thêm một thời gian nữa.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế 
giới trong phòng chống dịch đối với biến chủng 
Delta, có thể nói rằng khó có thể “quét sạch 
F0” trong một thời gian nhất định trên một địa 
phương, một địa bàn lớn có đặc điểm phức tạp 
như TP.HCM.

Mặt khác, việc áp dụng các biện pháp giãn 
cách nghiêm ngặt cũng không thể kéo dài đến 
quá sức chịu đựng của người dân và nền kinh 
tế. Theo ông Nguyễn Văn Nên, qua thực tiễn, 
quan điểm này mới so với trước đây và TP.HCM 
sẽ báo cáo Trung ương để xin ý kiến.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thêm, có thể 
TP.HCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản 
kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9 theo 
Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số 
quận, huyện hoàn thành.

“Do đó, TP.HCM phải ‘xin thêm’ một thời gian 
nữa, có thể tới hết tháng 9/2021 để tập trung 
thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 86. Về vấn 
đề này, giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
TP.HCM thảo luận để có văn bản sớm xin ý kiến 
của Chính phủ”, ông nói.

Bên cạnh đó, việc giãn cách hay nới lỏng đến 
mức độ nào còn phụ thuộc vào chuyển biến tình 
hình dịch bệnh và nguy cơ của từng khu vực, 
từng địa bàn. Phương châm chung của TP.HCM 
phải an toàn trên hết. “An toàn để sản xuất, sản 
xuất phải an toàn”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đã 
chỉ đạo về chiến lược giáo dục - đào tạo, truyền 
thông, văn hóa tinh thần, an ninh quốc phòng… 
Đặc biệt, về phát huy các nguồn lực, ông yêu 
cầu phải tạo điều kiện để phát huy sự tương 
trợ, đùm bọc, hỗ trợ của cộng đồng, của doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đối với người dân 
có hoàn cảnh khó khăn.

“Người ta đi làm từ thiện mà còn xét giấy, 

hạch sách làm khó làm dễ này kia thì phiền 
quá”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc nhở và nhấn 
mạnh về việc phải tạo điều kiện thông thoáng 
cho người làm từ thiện “đi lại nhẹ nhàng nhất, 
thuận lợi nhất, không có bất cứ phiền phức 
nào”. Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu 
cầu phải kiến tạo cơ chế để huy động và phát 
huy nguồn lực lớn từ xã hội, nguồn lực trong 
dân, nguồn lực trí thức.

Cũng theo Theo Thượng tá 
Nguyễn Mạnh Hà, những ứng 
dụng trên đã và sẽ mang lại thuận 
tiện cho người dân lẫn lực lượng 
chức năng tại chốt kiểm soát, góp 
phần nâng cao hiệu quả phòng, 
chống dịch bệnh, mang lại hiệu 
quả tích cực cho công tác kiểm 
soát trong trạng thái bình thường 
mới khi dịch bệnh được khống chế.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp 
Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền 
TP.HCM để tích hợp các dữ liệu 
công dân về tiêm vắc xin, kết quả 
xét nghiệm COVID-19 định kỳ; 
người đang thực hiện cách ly hay 
người vừa hoàn thành điều trị 
COVID-19… vào 1 mã QR duy nhất, 
vừa để người dân không phải 
khai báo nhiều ứng dụng, vừa tạo 
thuận lợi cho lực lượng chức năng 
trực chốt qua việc quét mã QR 
bằng camera tự động.

Theo ghi nhận tại huyện Củ 
Chi, lực lượng chức năng triển 
khai camera tại 4 chốt trọng điểm 
thuộc địa bàn giáp ranh gồm: Chốt 
cầu An Hạ, chốt cầu Xáng, chốt cầu 
Rạch Tra, chốt cầu Thầy Cai.

Chia sẻ về điều này, Đại úy 
Nguyễn Công Thắng, cán bộ Đội 
Cảnh sát giao thông trật tự Công 
an huyện Củ Chi, Tổ trưởng Tổ 
kiểm soát tại chốt cầu An Hạ cho 
biết: Hiệu quả đầu tiên mà hệ 
thống này mang lại là khắc phục 
được tình trạng phản chiếu ánh 
sáng khi dùng điện thoại cá nhân 
để quét mã, tiếp theo là khắc phục 
được tình trạng không có mạng 
internet hoặc mạng yếu, việc đọc 
dữ liệu rất nhanh. Ngoài ra, hệ 
thống có thể lắp đặt trong lều tại 
chốt kiểm soát nên vẫn có thể 
hoạt động tốt trong điều kiện trời 
mưa.

Như vậy, với việc triển khai 
đồng loạt hệ thống camera quét 
mã QR tự động tại các chốt trọng 
điểm trên địa bàn thành phố sẽ 

tạo thuận lợi hơn cho việc kiểm tra 
người đi đường, tránh nguy cơ lây 
nhiễm dịch bệnh.

LAI VÕ

TP.HCM CÓ THỂ SẼ PHẢI 
"XIN THÊM" ĐẾN HẾT THÁNG 9 
ĐỂ KIỂM SOÁT DỊCH

Bí thư Thành ủy TP. HCM 
Nguyễn Văn Nên tại hội nghị,

CHIỀU 11/9, BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP.HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NÊN, BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM 
VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỂ CHO Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH 
COVID-19 VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ TP.HCM SAU NGÀY 15/9.

Quang Dũng
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Báo cáo định kỳ tháng 9 do HSBC vừa 
công bố cho thấy, các số liệu kinh tế 
tháng 8 phản ánh rõ nét sự ngưng 
trệ trong phục hồi kinh tế của Việt 

Nam, đặc biệt là sự gián đoạn chuỗi cung ứng 
nặng nề ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tiêu dùng cá nhân trong nước ảnh hưởng 
nặng khi vấn đề đi lại của người dân nói chung 
bị hạn chế tới mức trung bình 60% so với trước 
đại dịch. Điều này đồng nghĩa với mức sụt giảm 
40% của ngành bán lẻ so với cùng kỳ năm ngoái. 
Riêng ở TP.HCM, khả năng đi lại của người dân 
giảm gần 90% khiến doanh số bán lẻ giảm 
mạnh 51% so với cùng kỳ 2020.

Báo cáo đánh giá: “Điều đáng báo động hơn là 
động lực phát triển bên ngoài bị ‘hụt hơi’. Lần đầu 
tiên trong một năm, xuất khẩu suy giảm nghiêm 
trọng, trong khi một số ngành đã xảy ra gián đoạn 
chuỗi cung ứng và sự đứt gãy về sản xuất”.

HSBC cho hay, “niềm đau” chủ yếu nằm ở 
ngành da giày và dệt may, do khu vực Đông 
Nam Bộ là đầu mối sản xuất quan trọng của 
thế giới. Hai ngành này là nguyên nhân chính 
khiến xuất khẩu tháng 8 giảm 5,4% so với cùng 
kỳ 2020.

Thị phần của ngành da giày Việt Nam trên 
thế giới đang chiếm 15%, tăng gấp đôi trong 
vòng 10 năm trở lại đây. Trong bối cảnh mùa 
lễ hội sắp đến ở các nước phương Tây, người 
tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu sẽ ngày càng thấy 
rõ được tác động của đại dịch. Nike là một ví 
dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của Việt 
Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu: 88 trong 
tổng số 112 nhà máy của Nike tại Việt Nam đều 
nằm ở miền Đông Nam Bộ, chịu trách nhiệm 
sản xuất 50% sản phẩm giày dép mang nhãn 
hiệu Nike.

Tương tự, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 

quốc gia sản xuất hàng dệt may lớn nhất thế 
giới, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Những 
đợt gián đoạn cung ứng nặng nề có thể tác 
động mạnh đến người tiêu dùng tại Mỹ, chỉ 
riêng nước này đã chiếm gần một nửa lượng 
hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Thương 
hiệu quốc tế Adidas đang gặp khó khăn trong 
sản xuất do Việt Nam chiếm gần 30% sản lượng 
toàn cầu của họ.

Song, tác động đối với xuất khẩu điện tử lại 
có xu hướng ngược lại. Cũng giống như ngành 
hàng da giày và dệt may, xuất khẩu nhóm hàng 
máy vi tính, sản phẩm điện tử giảm 12% trong 
tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, xuất 
khẩu điện thoại lại duy trì ổn định với mức tăng 
trưởng 11% so với cùng kỳ.

HSBC nêu rõ, kết quả này thoạt trông có vẻ 
không bình thường, nhưng nguyên nhân sâu xa 
chính là sự phân bố về địa lý của các cụm công 
nghiệp điện tử. Samsung, nhà đầu tư độc lập 
lớn nhất Việt Nam, sản xuất điện thoại thông 
minh tại hai nhà máy nằm ở miền Bắc, một ở 
Bắc Ninh và một ở Thái Nguyên. Sau đợt bùng 
dịch biến chủng Delta đầu tiên xảy ra vào tháng 
5, các khu công nghiệp đã dần lấy lại hoạt động 
như bình thường.

Nhìn trên bình diện rộng hơn, đợt bùng dịch 
biến chủng Delta đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả 
năng trụ vững của chuỗi cung ứng Việt Nam, đặc 
biệt là từ các ông lớn ngành công nghệ. Apple 

và Google là hai trong số các hãng đã trì hoãn 
việc dời chuỗi cung ứng của họ sang Việt Nam.

Báo cáo nhận xét: “Tuy nhiên, bất chấp 
những thách thức có thể xảy ra, theo quan điểm 
của chúng tôi, Việt Nam vẫn là một điểm đến 
hấp dẫn các nhà đầu tư trong thời gian tới. Các 
điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ 
giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động 
ngắn hạn do COVID-19”.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã bắt đầu hành 
động. Samsung chuẩn bị mở rộng nhà máy 
điện thoại trong 6 tháng cuối năm nay nhằm 
tăng sản lượng điện thoại màn hình gập 47% 
lên 25 triệu chiếc. Trong khi đó, LG Display cũng 
vừa được duyệt một khoản đầu tư bổ sung 1,4 
tỷ USD cho nhà máy ở Hải Phòng để tăng sản 
lượng màn hình OLED mỗi tháng từ 9,6-10 triệu 
lên 13-14 triệu đơn vị.

Theo HSBC, kế hoạch phục hồi để “sống 
chung với COVID-19 mà Chính phủ Việt Nam 
đang hướng đến phụ thuộc phần nhiều vào khả 
năng đạt được tỷ lệ phủ vaccine rộng. Mặc dù 
có tiến độ khả quan, Việt Nam vẫn đi sau các 
nước trong khu vực trong đặt mua và triển khai 
vaccine.

“Càng sớm kiểm soát được đợt bùng dịch 
COVID-19 thứ tư, Việt Nam càng lấy lại lòng tin 
của nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn, và phần 
quyết định trong phương trình này chính là tăng 
tốc triển khai tiêm phòng”, báo cáo kết luận.

Kinh tế

GIẢI MÃ NHỮNG CON SỐ “KHÔNG BÌNH THƯỜNG” GIẢI MÃ NHỮNG CON SỐ “KHÔNG BÌNH THƯỜNG” 
VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN CHỦNG DELTA VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN CHỦNG DELTA 
ĐẾN XUẤT KHẨU VIỆT NAMĐẾN XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Xuất khẩu trong tháng 8 giảm. Sản xuất công nghiệp giảm mạnh. Doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh hơn 
đợt giãn cách toàn quốc năm 2020.

Hà Trần

HSBC NHẤN MẠNH, KẾT QUẢ 
TÁC ĐỘNG ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI 
VỚI XUẤT KHẨU THOẠT TRÔNG CÓ 
VẺ KHÔNG BÌNH THƯỜNG, NHƯNG 
NGUYÊN NHÂN SÂU XA CHÍNH LÀ 
SỰ PHÂN BỐ VỀ ĐỊA LÝ CỦA CÁC 
CỤM CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ.
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Kinh tế

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), 
tính đến ngày 25/8/2021, tăng trưởng 
tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 
7,06%, cao hơn so với cùng kỳ năm 

ngoái (4,75%). 
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín 

dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) cho biết, đến cuối tháng 8, tín dụng 
tăng khoảng 7,4% so với đầu năm. Dòng vốn 
vẫn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ 
một số ngành thiếu yếu như lúa gạo và các khu 
vực quan trọng như Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo NHNN, tại thời điểm đầu năm, tổng dư 
nợ tín dụng của hệ thống TCTD đạt hơn 9,19 
triệu tỷ đồng. Như vậy, ước tính trong 8 tháng 
đầu năm, các TCTD đã bơm ròng ra nền kinh 
tế hơn 680 nghìn tỷ đồng. 

Theo VDSC, sau giai đoạn gần như không 
tăng trưởng trong tháng 7, tăng trưởng tín dụng 
bật tăng trong vài ngày cuối cùng của tháng. Các 
phương án giãn cách xã hội nghiêm ngặt được 
áp dụng sau đó có thể đã khiến tăng trưởng tín 
dụng giảm trong nửa đầu tháng 8. Cụ thể, tăng 
trưởng tín dụng chỉ đạt 6,66% so với đầu năm 
tại thời điểm 11/08/2021, tương đương giảm 
0,3% trong vòng dưới hai tuần, chủ yếu do dư 
nợ cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, cho vay ngắn 
hạn trở thành động lực dẫn dắt sau đó, tăng 
từ mức 7,17% (11/08) lên 7,90% (25/08) trong 
khi dư nợ cho vay trung dài hạn không thay đổi 
đáng kể. Nhóm phân tích cho rằng xu hướng 
này sẽ được duy trì trong tháng 9 do một số 
ngân hàng đang cố gắng sử dụng hạn mức tín 
dụng.

Cụ thể hơn, nhiều ngân hàng thương mại 
đang tập trung cho vay ngắn hạn để lấp đầy 
hạn mức tín dụng đã được cấp trước đợt điều 
chỉnh hạn mức sắp tới. VDSC kỳ vọng sự kiện 
này sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc muộn nhất 
là nửa đầu tháng 10. Hạn mức tín dụng hiện 
tại được cấp thấp hơn kỳ vọng của hầu hết các 
ngân hàng. Nhóm phân tích ước tính hạn mức 
tăng trưởng tín dụng toàn ngành hiện tại vào 

khoảng 10,5%, vẫn thấp hơn nhiều so với mức 
kỳ vọng 12-13% cho cả năm.

Ở thời điểm hiện tại, giãn cách xã hội đã 
khiến việc thực hiện các thủ tục giấy tờ trở nên 
khó khăn hơn, dẫn đến việc khởi tạo các khoản 
vay mới tiến hành chậm mặc dù các ngân hàng 
đã liên tục phát triển và ứng dụng công nghệ 
vào hệ thống. Việc phê duyệt cho vay trực tuyến 
tại các ngân hàng đã được giới thiệu rộng rãi, 
đặc biệt là đối với các khoản vay tín chấp. Tuy 
nhiên, một số khâu vẫn chưa hoàn toàn tự 
động hóa như việc thẩm định tài sản thế chấp. 
Quá trình xác minh hoặc đánh giá thiếu khách 
quan sẽ dẫn đến rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Đây là 
một trong những lý do khiến nhiều ngân hàng 
thương mại tập trung vào nhóm khách hàng 
hiện hữu hơn là mở rộng khách hàng mới trong 
hoạt động tín dụng do hiểu rõ hơn hồ sơ rủi ro 
của khách hàng. Rủi ro tín dụng của nền kinh tế 
tăng cũng khiến các ngân hàng phải nới khẩu vị 
rủi ro để duy trì tăng trưởng tín dụng phù hợp.

Mức độ giãn cách xã hội không đồng đều 
trên nhiều địa bàn được kỳ vọng sẽ vẫn duy trì 
đà tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng 

ở Hà Nội tương đối tích cực do tác động của đại 
dịch thấp hơn. Vào cuối tháng 8, cơ sở tín dụng 
tăng 8,3% so với đầu năm và 1% so với tháng 
trước, trở thành động lực chính cho toàn hệ 
thống. Ngược lại, tăng trưởng tín dụng tại TP. 
Hồ Chí Minh chịu tác động lớn từ giãn cách, chỉ 
đạt 5,8% so với đầu năm tính đến cuối tháng 7, 
thấp hơn mức trung bình và chủ yếu được đóng 
góp bởi dư nợ cho vay các khu công nghiệp và 
chế xuất.

Về tăng trưởng huy động, VDSC cho rằng, 
động lượng duy trì ổn định sau khi chịu tác động 
bởi yếu tố mùa vụ trong hai tháng đầu năm. 
Tăng trưởng huy động đạt 4,44% so với đầu 
năm cuối tháng 8 (25/08), tăng từ mức 3,99% 
cuối tháng 7. Lãi suất huy động thấp đang gây 
áp lực lên phía người gửi tiền, trong khi hạn 
mức tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng kì vọng 
và yêu cầu tối ưu biên NIM góp phần làm giảm 
nhu cầu mở rộng mạnh cơ sở huy động ở các 
ngân hàng. Động lượng tăng trưởng đang được 
hỗ trợ bởi việc áp dụng tiền gửi trực tuyến và 
eKYC, vốn giúp ổn định nhu cầu gửi tiền trong 
điều kiện giãn cách xã hội.

MẶC DÙ CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI 
ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH LẦN 4, TĂNG 
TRƯỞNG TÍN DỤNG 8 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2021 VẪN KHẢ QUAN HƠN SO 
VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI.

GẦN 700.000 TỶ ĐỒNG GẦN 700.000 TỶ ĐỒNG 
ĐÃ ĐƯỢC “BƠM” RA NỀN KINH TẾĐÃ ĐƯỢC “BƠM” RA NỀN KINH TẾ

Thu Thủy

(Ảnh: SBV).
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Kinh tế

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng 
như một số tổ chức quốc tế khác lo 
ngại rằng COVID-19 sẽ để lại vết sẹo 
lâu dài, với độ trễ nhất định, dẫn đến 

việc giảm triển vọng tăng trưởng của một số thị 
trường mới nổi trên thế giới trong nhiều năm 
tới.

Tuy nhiên, theo ông Michael Kokalari, 
Chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital, Việt 
Nam sẽ không nằm trong nhóm trên. Đại diện 
VinaCapital cho rằng tăng trưởng GDP Việt Nam 
vẫn sẽ được cải thiện, cùng nhiều doanh nghiệp 
đang dần thích ứng với cuộc khủng hoảng hiện 
tại với những lý do dưới đây:

Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ 
niềm tin

Cuối tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã có chuyến thăm nhà máy sản xuất, 
lắp ráp điện thoại và làm việc với Công ty TNHH 
Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tại 
Khu công nghiệp Yên Bình. Tại đây, Tổng Giám 
đốc Samsung Việt Nam cũng cho biết hoàn 
toàn tin tưởng vào các giải pháp phòng chống 
dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ông 
có niềm tin rằng, tình hình thời gian tới sẽ ổn 
định, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại 
TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam vẫn luôn được bảo vệ lợi ích và quyền lợi. 
Kết quả là, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
8/2021 giảm 4,2% so với tháng trước, mức giảm 
ít nghiêm trọng hơn nhiều so với mức giảm 15% 
vào tháng 4/2020, khi COVID-19 lần đầu xuất 
hiện. Hơn nữa, một số địa phương khu vực phía 
Bắc (nơi tập trung hầu hết các nhà sản xuất 
điện tử Nhật Bản và Hàn Quốc) vẫn ghi nhận 
tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thích nghi để tồn tại... sau đó tăng 
trưởng mạnh mẽ

Lịch sử đã cho thấy nhiều ví dụ về các quốc 
gia phải đối mặt với những thách thức kinh tế 
lớn, sau đó còn trở lại mạnh mẽ hơn trước đó. 
Năm 1973, Nhật Bản đã bị một đòn trời giáng 
trước cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất. 

Nhưng cú sốc này thực sự đã thúc đẩy Nhật Bản 
tăng trưởng nhanh chóng trong hơn 15 năm 
sau đó.

Các chuyên gia VinaCapital cũng kỳ vọng Việt 
Nam sẽ đạt được những kết quả tương tự. Nhiều 
nhà kinh tế cho rằng ảnh hưởng của COVID-19 
đến triển vọng tăng trưởng của nhiều nước mới 
nổi sẽ là vĩnh viễn. Tuy vậy, trong dài hạn, Việt 
Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng bền vững 
nhờ nhiều doanh nghiệp cải thiện hoạt động 
kinh doanh, và các nhà hoạch định chính sách 
tiếp tục cải cách kinh tế.

Thị trường chứng khoán dường như cho 
thấy niềm tin của nhà đầu tư về một nền kinh 
tế Việt Nam “phục hồi mạnh mẽ hơn nữa”, khi 
VN-Index tăng tới gần 10% kể từ ngày 27/4 - thời 
điểm biến thể Delta lần đầu xuất hiện tại Việt 
Nam.

Ví dụ về tính thích nghi nhanh 
chóng

Thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam đã nỗ lực trong việc thích nghi với môi 
trường kinh doanh, cũng như đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng địa phương:

- Các ngân hàng đã bắt đầu cung cấp nhiều 
loại hình dịch vụ trực tuyến hơn, bao gồm mở 
tài khoản, phê duyệt các khoản vay nhỏ...

- Hệ thống Bách hóa Xanh ở TP.HCM trung 
bình mỗi ngày nhận gần 50.000 đơn hàng từ 
các tổ, phường và qua đặt hàng online. Trong 
khi đó, ngày thường, hệ thống này có ít nhất 
250.000 lượt mua hàng.

- Một số công ty bất động sản hiện đang cung 
cấp các chuyến tham quan ảo về các dự án mới.

Theo khảo sát của WB, tỷ lệ các doanh nghiệp 
Việt Nam sử dụng nền tảng số và mạng xã hội 
để bán sản phẩm đã tăng từ mức dưới 50% vào 
giữa năm 2020, lên gần 75% vào đầu năm nay. 
Người tiêu dùng Việt Nam cũng đã nhanh chóng 
thích nghi với các phương thức mua sắm này.

Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu đến năm 
2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh 
tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 
10%; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP. 
COVID-19 đã và đang đặt ra vô số thách thức 
đối với Việt Nam về nhiều mặt, nhưng nó cũng 
đang phần nào thúc đẩy sự phát triển nền kinh 
tế số của đất nước, tương tự như nhiều quốc gia 
khác trên thế giới.

THEO CHUYÊN GIA KINH TẾ TRƯỞNG VINACAPITAL, 
COVID-19 SẼ KHÔNG ĐỂ LẠI “VẾT SẸO DÀI” ĐỐI VỚI VIỆT 
NAM NHƯ MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI KHÁC MÀ NGÂN 
HÀNG THẾ GIỚI (WB) DỰ BÁO. NGƯỢC LẠI, VIỆT NAM CÓ CÁC 
ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH ĐỂ PHỤC HỒI MẠNH MẼ TRONG GIAI 
ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI.

Kinh tế trưởng VinaCapital: Kinh tế trưởng VinaCapital: 
Hậu COVID-19, Việt Nam sẽ đạt phát triển "thần kỳ" Hậu COVID-19, Việt Nam sẽ đạt phát triển "thần kỳ" 
như  Nhật Bản sau cuộc khủng hoảng dầu hỏa 1973?như  Nhật Bản sau cuộc khủng hoảng dầu hỏa 1973?

Anh Vũ
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Kinh tế

VCCI đã kiến nghị việc đánh giá lại 
nguyên nhân dẫn đến giá thép xây 
dựng tăng cao, đồng thời rà soát, 
đánh giá toàn diện tác động của 

việc điều chỉnh thuế với phôi thép, từ đó xây 
dựng phương án điều chỉnh mới.

Giải đáp vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, 
hiện nay, mức thuế xuất khẩu đối với nguyên 
liệu, tài nguyên ở dạng thô đang được áp ở mức 
cao. Còn các sản phẩm có mức độ chế biến 
cao hơn sẽ có mức thuế giảm dần, nhằm hạn 
chế xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến và 
khuyến khích chế tạo trong nước.

Do đó, đối với nhóm nguyên liệu thô để sản 
xuất thép (quặng, thép phế liệu), thuế xuất 
khẩu đang ở mức trần (40% đối với quặng, 15 - 
17% đối với phế liệu). Nhưng với mặt hàng phôi 
thép, đây là bán thành phẩm được sản xuất từ 
quặng và thép phế liệu nên mức thuế suất thuế 
xuất khẩu đang được quy định là 0%.

Về vấn đề giá phôi thép liên tục tăng mạnh 
trong thời gian qua, theo Bộ Công Thương và 
Hiệp hội Thép, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc 
giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường thế giới 
tăng cao. Trong khi, sản xuất phôi thép trong 
nước phần lớn phụ thuộc vào nguồn nguyên 
liệu nhập khẩu, đặc biệt là quặng sắt và thép 

phế liệu. Hiện nay, trên 90% quặng để sản xuất 
phôi trong nước đến từ nguồn nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cho biết 
thêm, sản xuất phôi thép trong nước ta đang 
dư thừa công suất. Nhiều ý kiến cho rằng, việc 
tăng thuế xuất khẩu phôi thép sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực đến ngành sản xuất phôi thép, do dư 
thừa công năng, sẽ làm tăng hàng tồn kho. Từ 
đó, việc tăng giá thuế xuất khẩu phôi thép sẽ 
không còn là phương án tối ưu nhằm đạt mục 
tiêu giảm giá thép thành phẩm trong nước.

Hiện tại, dựa trên các kiến nghị, báo cáo của 
Bộ Công Thương, VCCI, Hiệp hội Thép và các 
doanh nghiệp sản xuất thép, Bộ Tài chính đang 
nghiên cứu, rà soát để đưa ra mức thuế suất 
phù hợp đối với mặt hàng phôi thép.

Còn những thắc mắc về việc gia hạn thuế, 

tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, 
Bộ Tài chính cho biết, tổng số đơn đề nghị gia 
hạn mà Bộ đã nhận là 139.032, trong đó đơn 
do doanh nghiệp, tổ chức gửi chiếm 119.557, cá 
nhân là 19.475 đơn.

Bộ Tài chính thông tin, tổng số thuế, tiền 
thuê đất được gia hạn ước đạt 72.744 tỷ đồng. 
Trong đó, thuế GTGT trong quý 1, quý 2/2021 
và tháng 7/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 
40.652 tỷ đồng. Tạm nộp thuế TNDN quý 1, 
quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức ước đạt 
29.550 tỷ đồng, gần bằng 40% số thuế TNDN 
phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN 
năm 2020. Ngoài ra, thuế GTGT, thu nhập cá 
nhân của hộ, cá nhân kinh doanh cũng được 
gia hạn gần 301 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán Vietcombank 
(VCBS) vừa có báo cáo phân tích vĩ 
mô tháng 8. 

Theo báo cáo, tỷ giá trung tâm 
đã giảm về 23.130 VND/USD ngày 31/08, tỷ giá 
giao dịch tại các NHTM giảm khoảng 150-170 
VND so với thời điểm cuối tháng 7.

Điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 8, Sở giao 
dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá niêm 
yết mua vào USD về 22.750 VND (giảm khoảng 
80-100 VND tính toán dựa mức giá chiết khấu 
mua kỳ hạn). Đồng thời, NHNN đổi phương 

thức mua giao kỳ hạn 6 tháng về phương thức 
mua giao ngay, theo đó tạo nguồn cung mới và 
tức thời cho thị trường.

Trong 8 tháng năm 2021, FDI thực hiện tăng 
nhẹ, ước tính đạt 11,58 tỷ USD, tăng 2% so với 
cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy dòng vốn 
đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin và tìm đến 
quốc gia ổn định kinh tế vĩ mô như Việt Nam. 
Theo đó, vẫn duy trì kỳ vọng nền kinh tế Việt 
Nam sẽ hồi phục mạnh trở lại sau khi kiểm soát 
được dịch bệnh. VCBS dự báo VND sẽ có xu 
hướng mạnh lên so với đồng USD với mức biến 
động không quá 2% trong năm nay, trong đó 
bao gồm cả khả năng USD lên giá so với ngoại 
tệ mạnh trên thế giới.

Về lãi suất, trong tháng 8, lãi suất huy động 
hầu như không biến động. Giai đoạn này, thông 
điệp NHNN tiếp tục thể hiện sự nhất quán sử 
dụng tối đa nguồn lực để hỗ trợ cho doanh 
nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đã có những 

diễn biến phức tạp trở lại. Theo đó, các NHTM 
đã tuyên bố các chương trình giảm lãi suất 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch 
bệnh.

Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định đi cùng 
với mức lạm phát được kiểm soát tốt, là cơ sở 
quan trọng để NHNN giữ định hướng giảm lãi 
suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp và người 
dân vượt qua khó khăn. Đồng thời, phương thức 
giao ngay của ngoại tệ sẽ giúp bổ sung lượng 
thanh khoản đáng kể cho hệ thống ngân hàng. 

Như vậy, với thanh khoản dồi dào hơn là căn 
cứ để các NHTM tiếp tục tiến hành các chương 
trình lãi suất cho vay hỗ trợ kinh tế vượt qua dại 
dịch, đặc biệt là các tỉnh thành phía nam.

VCBS cho rằng mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp 
tục được duy trì để hỗ trợ cho doanh nghiệp 
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tác động 
phức tạp tới doanh nghiệp và người dân.

Thu Thuỷ

BỘ TÀI CHÍNH GIẢI ĐÁP VỀ NHỮNG BỘ TÀI CHÍNH GIẢI ĐÁP VỀ NHỮNG 
VƯỚNG MẮC TRONG QUY ĐỊNH VƯỚNG MẮC TRONG QUY ĐỊNH 
ĐÁNH THUẾ THÉP CÒN TỒN ĐỌNGĐÁNH THUẾ THÉP CÒN TỒN ĐỌNG

VCBS: DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VCBS: DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
VẪN ĐẶT NIỀM TIN VÀ TÌM ĐẾN VIỆT NAMVẪN ĐẶT NIỀM TIN VÀ TÌM ĐẾN VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH MỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯA 
RA PHẢN HỒI SAU KHI NHẬN ĐƯỢC 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CỦA PHÒNG 
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM (VCCI) LIÊN QUAN ĐẾN 
VIỆC GIÁ THÉP XÂY DỰNG TĂNG 
CAO. ĐỒNG THỜI, ĐÁNH GIÁ TOÀN 
DIỆN TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐIỀU 
CHỈNH THUẾ VỚI PHÔI THÉP, VÀ 
GIA HẠN THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT.

Hồng Nhuận

Ảnh minh họa.
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Các nhà nhập khẩu ngũ cốc và hạt có 
dầu châu Á dự báo sẽ phải đối mặt 
với việc các chuyến hàng vận chuyển 
từ các nước xuất khẩu bị chậm trễ 

ít nhất một tháng sau khi cơn bão Ida làm hư 
hỏng các bến cảng xuất khẩu quan trọng quanh 
bờ Vịnh Mỹ.

Theo những người trong ngành, nguồn cung 
những mặt hàng này có thể sẽ tăng, làm trầm 
trọng thêm tình trạng lạm phát giá lương thực 
- vấn đề vốn rất nhạy cảm đối với nhiều người 
tiêu dùng ở châu Á, nơi nhiều nhà nhập khẩu 
còn rất ít hàng dự trữ bởi họ đã buộc phải lấy 
nguyên liệu dự trữ ra dùng trong bối cảnh giá cả 
và nguồn cung sản phẩm cây trồng biến động 
mạnh và việc mua bán, vận chuyển trở nên rất 
khó khăn, thậm chí bị gián đoạn, nguyên nhân 
liên quan đến COVID-19 và yếu tố thời tiết.

Các nhà nhập khẩu, dẫn đầu là nước mua 
đậu tương hàng đầu thế giới - Trung Quốc, 
nước mua ngô lớn - Nhật Bản và nhà nhập khẩu 
lúa mì lớn thứ hai thứ hai thế giới - Indonesia có 
khả năng bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi các 
nhà xuất khẩu hàng đầu như Cargill bị thiệt hại 
về cơ sở bốc xếp ngũ cốc.

“Chúng tôi có những công ty đối tác yêu 
cầu chuyển thời hạn giao hàng từ tháng 9 sang 
tháng 10 vì sẽ mất ít nhất một tháng để mọi 
thứ trở lại gần như bình thường”, Giám đốc kinh 
doanh của một một công ty quốc tế về điều 
hành các nhà máy chế biến đậu tương và lúa mì 
trên khắp châu Á cho biết, và chia sẻ thêm rằng: 
“Cũng có những hợp đồng bị hủy bỏ”.

Bão Ida đổ bộ vào bờ biển nước Mỹ tuần 
trước đã gây thiệt hại cho các cơ sở xuất khẩu 
của nước này. Đã có nhiều nhà cung cấp báo cáo 
về mức độ thiệt hại. Việc xuất khẩu sản phẩm 
cây trồng từ các điểm trung chuyển ở bờ Vịnh 
thuộc bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ - nơi 
xử lý khoảng 60% tổng xuất khẩu sản phẩm cây 
trồng của nước này - đến 7/9 vẫn bị hạn chế 
nghiêm trọng mặc dù lực lượng Bảo vệ Bờ biển 
Mỹ đã mở lại cửa hạ lưu sông Mississippi cho 
giao thông vận tải. Trước đó, hoạt động tại cảng 

đã phải tạm dừng 2 tuần trước, trong và sau 
cơn bão.

Cơ sở hạ tầng cảng biển bị thiệt hại sau bão 
đã ảnh hưởng rất lớn đến khối lượng xuất khẩu. 
Có ít nhất 2 nhà ga lớn chạy tàu bị dừng hoạt 
động trong nhiều ngày, nguồn điện cũng không 
ổn định, có nhiều lúc mất điện.

Các nhà xuất khẩu Mỹ ước tính chỉ vận 
chuyển được 68.059 tấn đậu tương xuất khẩu 
trong tuần kết thúc vào 2/9, giảm 82% so với 
tuần trước đó và thấp hơn 96% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 
xuất khẩu ngô trong khoảng thời gian đó là 
275.799 tấn, thấp hơn 53% so với tuần trước đó 
và thấp hơn 69% so với cùng kỳ năm trước.

“Người mua sẽ phải chờ đợi hoặc tìm kiếm 
nguồn thay thế nếu nhà cung cấp tuyên bố 
Trường hợp bất khả kháng”, một nhà kinh 
doanh ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi có trụ 
sở tại Singapore cho biết, đề cập đến một điều 
khoản chung trong hợp đồng giúp giải phóng 
cả hai bên khỏi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ khi 
xảy ra một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của họ.

Cho đến nay, châu Á vẫn là thị trường hàng 
nhập khẩu đậu tương hàng đầu của Mỹ. Mỹ 
đang thu hoạch đậu tương, và các nhà nhập 
khẩu thường tiến hành phần lớn nhu cầu mua 

ngay sau khi đậu tương được thu hoạch, khi có 
nguồn cung dồi dào và giá thường giảm.

Từ năm 2016 đến năm 2020, châu Á chiếm 
khoảng 71% tổng xuất khẩu đậu tương của Mỹ, 
56% trong số đó được vận chuyển đến người 
mua châu Á trong khoảng thời gian từ tháng 9 
đến tháng 12 của những năm đó, theo dữ liệu 
của USDA.

Với cố gắng để duy trì dòng chảy thương mại, 
một số sản phẩm cây trồng dự kiến   sẽ được 
chuyển đến các cảng Tây Bắc Thái Bình Dương, 
mặc dù “điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn tại 
các cảng này. Điều này dự kiến cũng sẽ ảnh 
hưởng đến xuất khẩu lúa mì”, một thương nhân 
của một công ty có trụ sở tại Singapore cho biết.

Bất kỳ sự chậm trễ kéo dài nào trong quá 
trình khôi phục lượng hàng xuất khẩu của Mỹ 
sẽ có tác động trực tiếp đến người mua hàng 
đầu thế giới là Trung Quốc, nơi biên lợi nhuận 
chế biến đậu tương gần đây đã phục hồi sau 
đợt lao dốc hồi tháng 6 do lo ngại về nhu cầu từ 
ngành thịt lợn của nước này.

“Có thể chúng ta gặp vấn đề về nguồn cung 
do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả ảnh 
hưởng từ cơn bão”, một nhà quản lý thuộc một 
nhà máy nghiền ép đậu tương lớn có trụ sở tại 
Trung Quốc cho biết.

Thị trường

BÃO IDA Ở MỸ GÂY ÁC MỘNG 
CHO THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN CHÂU Á

BÃO IDA GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
VIỆC VẬN CHUYỂN CÁC NÔNG SẢN 
XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC NÀY, CÓ 
THỂ LÀM TẮC NGHẼN CÁC CHUYẾN 
HÀNG ĐẾN CÁC CẢNG Ở PHÍA TÂY 
BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG, THẬM CHÍ 
KHIẾN NHIỀU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 
NGŨ CỐC VÀ HẠT CÓ DẦU Ở CHÂU 
Á RƠI VÀO CẢNH THIẾU NGUYÊN 
LIỆU.

Vũ Ngọc Điệp

Việc giám sát xuất khẩu đậu tương và ngô Mỹ giảm 
sau khi bão gân thiệt hại ở các cảng biển

Xuất khẩu sản phẩm cây trồng của Mỹ hàng tháng Lợi nhuận từ ép đậu tương ở Trung Quốc
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Giúp hàng không vượt “bão”
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản số 

3737/CHK-TC về việc xây dựng dự thảo thông 
tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển 
hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 
1/11/2021 đến hết ngày 31/10/2022 gửi Bộ Giao 
thông vận tải (GTVT).

Theo văn bản này, Cục Hàng không Việt Nam 
đề xuất thời gian áp dụng chính sách mức giá 
tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định là 12 
tháng trên các đường bay nội địa.

Cụ thể, với các đường bay dưới 500 km, mức 
giá tối thiểu đề nghị áp dụng với nhóm đường 
bay phát triển kinh tế - xã hội là là 320.000 
đồng/vé/chiều, tối đa là 1,6 triệu đồng vé/chiều, 
nhóm đường bay khác dưới 500 km, mức giá tối 
thiểu là 340.000 đồng, tối đa là 1,7 triệu đồng.

Đường bay từ 500 - 850 km trở lên, mức 
giá tối thiểu là 440.000 đồng và tối đa 2,2 triệu 
đồng. Đường bay từ 850 km - dưới 1.000 km, 
mức giá tương ứng là 560.000 đồng và tối đa 
2,79 triệu đồng. Đường bay từ 1.280 km trở lên, 
mức giá tối thiểu là 750.000 đồng, tối đa là 3,75 
triệu đồng.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt 
Nam, giai đoạn từ đầu năm 2020 đến nay, ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 khiến sản lượng 
vận chuyển hàng không sụt giảm mạnh. Hàng 
không không khai thác toàn bộ các chuyến bay 
quốc tế, trong khi các chuyến nội địa cũng bị cắt 
giảm hoặc lượng khách giảm đáng kể.

Trong khi đó, các hãng hàng không vẫn phải 
duy trì đội máy bay với số lượng tương đương, 
thậm chí lớn hơn số lượng máy bay năm 2019.

Các hãng hàng không đã liên tục hạ giá bán, 
để tối đa hóa hiệu suất sử dụng ghế trên máy 
bay, tạo dòng tiền duy trì hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, dù không bay, hàng không vẫn 
phải trả 100 tỷ đồng/ngày để trả tiền thuê máy 
bay, trả vay ngân hàng, trả cho các đối tác cung 

cấp dịch vụ đầu vào, duy tu bảo dưỡng và trả 
lương cho nhân viên... Hiện nợ ngắn hạn phải 
trả của ba ông lớn ngành hàng không đã cán 
mốc 40.000 tỷ đồng.

Vì thế, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp 
giá sàn vé máy bay như một chính sách áp dụng 
mang tính khẩn cấp, tạm thời nhằm giải quyết 
các khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Thời gian áp dụng tối đa 12 tháng.

Về dài hạn, khi thị trường phát triển bình 
thường, để phù hợp với thông lệ quốc tế, Cục 
đề xuất quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng 
không nội địa theo cơ chế do thị trường tự điều 
tiết. Nhà nước thực hiện kiểm soát giá bán của 
các hãng hàng không theo quy định của luật 
Cạnh tranh.

Cần đánh giá kỹ lưỡng
Trước đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam 

về đề xuất áp giá sàn với giá vé máy bay nội địa, 
Bộ GTVT cho rằng, đề xuất về áp giá sàn vé máy 
bay nội địa mới là phương án của Cục Hàng 
không, do đề xuất này tác động rất lớn, nên bộ 
sẽ đánh giá kỹ lưỡng với nhiều phương án khác 
nhau, lấy ý kiến rộng rãi trước khi quyết định.

Theo Bộ GTVT, đề xuất giá sàn vé máy bay 

của Cục Hàng không là triển khai các nhiệm 
vụ được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao tại 
cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý II/2021. 
Trong đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT quy định 
giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa cho 
phù hợp với pháp luật về hàng không, pháp luật 
về giá, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích người tiêu 
dùng, đơn vị cung ứng dịch vụ và quyền lợi của 
Nhà nước.

Do đó, Cục Hàng không đã có báo cáo và đề 
xuất phương án khung giá vé máy bay nội địa 
gửi Bộ GTVT. Trong đó, Cục Hàng không đề xuất 
giá trần vé máy bay vẫn giữ mức hiện hành, 
nhưng bổ sung giá sàn bằng 20% giá trần, thấp 
nhất là 340.000 đồng/vé/chiều.

Bộ GTVT cho hay, giá sàn vé máy bay tác 
động rất lớn, nên bộ hết sức cẩn trọng, khách 
quan, có sự tính toán khoa học. Bộ sẽ xem xét, 
đánh giá kỹ lưỡng những quy định pháp luật 
liên quan, những tác động đến thị trường và 
người dân, quyền lợi của Nhà nước và quyền lợi 
hợp pháp của doanh nghiệp hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ đánh giá kỹ lưỡng 
tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 với toàn 
ngành hàng không trong giai đoạn vừa qua và 
giai đoạn tiếp theo.

Bộ GTVT khẳng định, đang chỉ đạo các cơ 
quan tham mưu nghiên cứu và đưa ra nhiều 
kịch bản, phương án khác nhau trong đó có 
đánh giá tác động cụ thể; tổ chức làm việc, xin ý 
kiến của các bộ ngành liên quan, các chuyên gia 
và người dân để xem xét, quyết định.

Trước đó, vào tháng 4/2021 và 3/2017, 
Vietnam Airlines từng gửi Bộ Giao thông vận tải 
phương án áp giá sàn cho vé máy bay hạng phổ 
thông nội địa. Vì vậy, các hãng hàng không sẽ 
không thể tung ra những chương trình với giá 
vé máy bay siêu rẻ hoặc thậm chí 0 đồng mà 
phải tuân theo mức giá sàn này. Tuy nhiên, đề 
xuất này sau đó nhận được nhiều quan điểm 
trái chiều nên đã bị bác bỏ.

Thị trường

ÁP GIÁ SÀN VÉ MÁY BAY, ÁP GIÁ SÀN VÉ MÁY BAY, 
HẾT THỜI SĂN VÉ 0 ĐỒNG?HẾT THỜI SĂN VÉ 0 ĐỒNG?

MỚI ĐÂY, CỤC HÀNG KHÔNG 
VIỆT NAM ĐÃ ĐỀ XUẤT BỘ GTVT 
ÁP SÀN GIÁ VÉ MÁY BAY TỐI 
THIỂU 320.000 ĐỒNG/CHIỀU/
HÀNH KHÁCH. NẾU ĐỀ XUẤT NÀY 
ĐƯỢC THÔNG QUA, HÀNH KHÁCH 
SẼ HẾT CƠ HỘI MUA VÉ MÁY BAY 
0 ĐỒNG, VÉ KHUYẾN MẠI SIÊU RẺ 
KHÔNG CÒN NỮA…

Thu Anh

Nếu đề xuất về sàn giá vé máy bay của Cục Hàng không được thông qua, 
các loại vé 0 đồng, vé khuyến mại siêu rẻ sẽ không còn.

Cục Hàng không đề nghị áp dụng áp giá sàn, mức giá tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định.
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Với giao diện thân thiện, thao tác đơn 
giản, dễ dàng và thuận tiện trong 
việc theo dõi, cập nhật kết quả giao 
dịch, đồng thời đảm bảo giao dịch 

được xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo mật, 
tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; 
dịch vụ I.Doc của HDBank là một sự thay thế tối 
ưucho phương thức chuyển giao chứng từ trực 
tiếp hay qua fax/email truyền thống.

Để sử dụng tiện ích I.Doc, doanh nghiệp chỉ 
cần đăng ký thông tin, số điện thoại và chữ ký 
số với HDBank. Khi có nhu cầu chuyển bất kỳ 
chứng từ giao dịch nào, doanh nghiệp chỉ cần 
đăng nhập vào ứng dụng I.Doc trên Website 
của HDBank (hyperlink: https://hdbank.com.
vn/), tải lên (upload) các chứng từ cần thiết và 
thực hiện ký số như đã đăng ký. Chứng từ sẽ 
được chuyển ngay đến HDBank, được xác thực, 
phân loại và xử lý ngay theo từng loại giao dịch. 
Doanh nghiệp sẽ không cần thiết phải đến ngân 
hàng giao dịch nữa, mà hoàn toàn có thể giao 
dịch và chuyển giao chứng từ tại nhà.

Bên cạnh việc triển khai những sản phẩm, 
dịch vụ hiện đại, đa tiện ích, HDBank không 
ngừng số hóa các hành trình giao dịch nhằm 
đáp ứng nhu cầu tài chính cho khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp. Lấy khách hàng làm 
trung tâm, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số 
của HDBank đều trên cơ sở phân tích nhu cầu 
thực tế, từ đó cung cấp các giải pháp sáng tạo, 
thiết thực, đón đầu xu hướng công nghệ. 

Tại HDBank, khách hàng doanh nghiệp được 
cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, giúp hoạt động 
thông suốt ngay trong mùa dịch như: mở tài 
khoản doanh nghiệp online, lập ủy nhiệm chi 

và lấy báo cáo giao dịch tài khoản ngay trên 
phần mềm kế toán MISA khi sử dụng dịch vụ 
liên kết trực tuyến HDB+Misa, và mới đây nhất 
là thực hiện chuyển chứng từ trực tuyến với tiện 
ích I.Doc.

Song song, từ đầu năm 2020 đến nay, 
HDBank đã chủ động triển khai đồng bộ các giải 
pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19, tiếp tục giảm sâu lãi suất cho vay, cơ 
cấu, giãn nợ… với các gói hỗ trợ lên đến 41.000 

tỷ đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa 
chống dịch, vừa duy trì và phát triển kinh tế. 

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 người dân, khách 
hàng và đối tác của mình.

Thị trường

NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIAO DỊCH TÀI CHÍNH 
THUẬN LỢI VÀ THÔNG SUỐT TRONG MÙA DỊCH, HDBANK ĐẨY 
MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH NGÂN HÀNG SỐ, TRONG ĐÓ 
TIÊN PHONG TRIỂN KHAI TIỆN ÍCH I.DOC - KÊNH CHUYỂN CHỨNG 
TỪ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP.

PV

HDBANK TIÊN PHONG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HDBANK TIÊN PHONG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ 
CHUYỂN CHỨNG TỪ TRỰC TUYẾN I.DOCCHUYỂN CHỨNG TỪ TRỰC TUYẾN I.DOC
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Tết Trung thu đã gần kề, tuy nhiên do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 
các quầy bán hàng lưu động trên 
đường phố tại Hà Nội đã vắng bóng. 

Việc mua bán trực tiếp tại các đại lý, cửa hàng 
cũng không còn sôi động như các năm trước. 
Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang 
đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên website 
thương mại điện tử, mạng xã hội...

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị 
trường tại Văn bản số 1918/TCQLTT-VPTC ngày 
7/9/2021 về việc rà soát các trang thương mại 
điện tử bán bánh trung thu.  Để tăng cường 
công tác quản lý thị trường, chú trọng kiểm tra, 
kiểm soát mặt hàng lương thực, thực phẩm 
trong dịp Tết Trung thu 2021, đặc biệt trong 
thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch 
COVID-19, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
Hà Nội yêu cầu Đội trưởng các Đội Quản lý thị 
trường chủ động tăng cường công tác quản lý 
địa bàn, rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh bánh trung thu, đặc biệt là các 
cá nhân, cơ sở kinh doanh, bán online mặt hàng 
bánh trung thu trên website thương mại điện 
tử, sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội 
(facebook, zalo...).

Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường số 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 22 căn cứ địa bàn được 
phân công quản lý, thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ, rà soát, thẩm tra, xác minh các cơ sở, 

cá nhân, tổ chức kinh doanh bán online trên các 
trang website thương mại điện tử chưa thông 
báo với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 
(Bộ Công Thương) và bán qua các trang mạng 
xã hội facebook (theo 2 danh sách đính kèm tại 
Văn bản số  1918/TCQLTT-VPTC của Tổng cục 
Quản lý thị trường).

Quá trình rà soát, nếu phát hiện có dấu hiệu 
vi phạm, các đội tổ chức kiểm tra, xử lý theo 
thẩm quyền. Quá trình thẩm tra, xác minh, 

kiểm tra, xử lý phải bảo đảm các quy định 
phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế, UBND 
thành phố và địa phương quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội 
yêu cầu Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường 
thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên, báo cáo 
kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cục Quản lý thị 
trường thành phố Hà Nội (qua Phòng Nghiệp vụ 
- Tổng hợp) trước ngày 23/9/2021 để tổng hợp 
báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 
cho biết, từ đầu tháng 9/2021 đến 
nay, giá gạo xuất khẩu của Việt 
Nam đã tăng trở lại và đã vượt qua 

mức đáy của gần 1,5 năm trở lại đây, vượt qua 
ngưỡng 400 USD/tấn. Cụ thể, trong tuần qua, 
xuất khẩu gạo 5% tấm được chào bán trên thị 
trường thế giới với mức giá từ 403-407 USD/tấn 
FOB; gạo 25% tấm có giá 373-377 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan 
giảm khoảng 2 USD/tấn so với tuần trước, chào 
bán ở mức từ 379-383 USD/tấn (gạo 5% tấm), 
368-372 USD/tấn (gạo 25% tấm).

Xuất khẩu gạo 5% tấm của Ấn Độ có giá 368-

372 USD/tấn, gạo 25% tấm có giá 338-342 USD/
tấn, tương đương so với tuần trước đó. Lý giải 
về nguyên nhân giá gạo tăng, các thương nhân 
cho biết, do nhu cầu xuất khẩu của các nước 
tăng.

Thông tin từ VFA cũng cho biết, thông cáo 
của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (MAFF) Nhật 
Bản, nước này tổ chức đấu thầu mua và bán 
đồng thời (SBS) vào ngày 24/9/2021 nhằm mua 
khoảng 25.000 tấn gạo. Buổi đấu thầu sẽ được 
diễn ra vào lúc 11 giờ và 12 giờ trưa theo giờ 
Nhật Bản. Đây là gói thầu nhập khẩu SBS đầu 
tiên do Nhật Bản phát hành trong năm tài chính 
2021 (4/2021-3/2022), tạo cơ hội cho các nước 
xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.

Tiêu thụ lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long 
cũng khả quan hơn so với trước. Cụ thể, tại 

An Giang, lúa vỏ tươi 3 tháng rưỡi hiện có giá 
4.200-4.300 đồng/kg; lúa OM 5451 tươi ở mức 
5.000-5.200 đồng/kg; lúa OM 18 tươi có giá 
5.500-5.600 đồng/kg; lúa OM 6976 tươi giá 
5.000-5.200 đồng/kg; lúa Nếp Long An tươi ở 
mức 4.400-4.500 đồng/kg; lúa IR 50404 có giá 
4.700-4.900 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 có giá 
5.600-5.800 đồng/kg…

Theo các thương nhân, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp thiếu 
nhân lực lao động, chuỗi logistics chưa được 
cải thiện đáng kể… nên việc chế biến, xuất khẩu 
gạo của nước ta cũng gặp nhiều khó khăn dù 
nhu cầu của thế giới, đặc biệt là Mỹ, châu Âu 
(EU) tăng để đáp ứng nhu cầu cho dịp Noel và 
năm mới.

Thị trường

Ảnh minh họa.

Xuất khẩu gạo của nước ta đã thoát khỏi mức đáy
 tính từ 1,5 năm trở lại đây

HÀ NỘI: RÀ SOÁT CÁC CÁ NHÂN, HÀ NỘI: RÀ SOÁT CÁC CÁ NHÂN, 
CƠ SỞ KINH DOANH BÁN ONLINE CƠ SỞ KINH DOANH BÁN ONLINE 
BÁNH TRUNG THUBÁNH TRUNG THU

GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 
VƯỢT NGƯỠNG 400 USD/TẤNVƯỢT NGƯỠNG 400 USD/TẤN

VIỆC KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC 
CÁ NHÂN, CƠ SỞ KINH DOANH BÁN 
HÀNG ONLINE MẶT HÀNG BÁNH 
TRUNG THU SẼ PHẢI THỰC HIỆN 
XONG TRƯỚC NGÀY 23/9/2021. 
TRONG QUÁ TRÌNH RÀ SOÁT, NẾU 
PHÁT HIỆN CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM, 
CÁC ĐỘI TỔ CHỨC KIỂM TRA, XỬ 
LÝ THEO THẨM QUYỀN.

Quang Dũng

TRONG KHI GIÁ GẠO VIỆT NAM VƯỢT NGƯỠNG 400 USD/TẤN THÌ GIÁ 
GẠO XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN GIẢM KHOẢNG 2 USD/TẤN SO VỚI TUẦN 
TRƯỚC, CHÀO BÁN Ở MỨC TỪ 379-383 USD/TẤN (GẠO 5% TẤM), 368-372 
USD/TẤN (GẠO 25% TẤM).

Quang Dũng
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Thị trường vắng bóng khách quốc 
tế

Trong cả năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, 
cả nước vắng bóng khách quốc tế vì COVID-19. 
Khách nội địa là nguồn thu để các khách sạn 
cầm cự, nhưng cũng rất khó khăn.

Tại Hà Nội và TP.HCM, tình trạng vắng bóng 
khách du lịch kéo dài, kinh doanh thua lỗ khiến 
nhiều khách sạn đã phải đóng cửa, thậm chí, 
một số khách sạn đã phải rao bán.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang mong 
chờ “hộ chiếu vaccine” được triển khai rộng rãi 
để để đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh trở 
lại bình thường.

Tại Đà Nẵng - một trung tâm về du lịch của 
miền Trung, hàng loạt khách sạn đã không trụ 
nổi trước áp lực của dịch COVID-19. Ông Cao Trí 
Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho 
biết, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú đã kiệt 
quệ vì dịch bệnh; nhiều nhà hàng, khách sạn đã 
phải rao bán. Một số nhà đầu tư kinh doanh lưu 
trú với quy mô không lớn và khả năng tài chính 
yếu không chịu được áp lực thì phải bán cắt lỗ, 
chỉ tập trung ở phân khúc hạng thấp. Số lượng 
cơ sở kinh doanh này cũng không quá nhiều.

Theo báo cáo mới đây của Công ty DKRA 
Vietnam, trong 7 tháng đầu năm 2021, Đà 
Nẵng chỉ đón nhận 2 dự án nhà phố - biệt thự 
- shophouse mới mở bán. Nguồn cung mới tập 
trung ở khu vực các quận Sơn Trà và Hải Châu. 
Giá bán sơ cấp không mấy biến động so với 
những đợt mở bán trước, nhiều chính sách bán 
hàng với mức chiết khấu cao đã được áp dụng 
nhằm kích cầu trước đà suy giảm chung của thị 
trường.

Tại phân khúc condotel và biệt thự biển, thị 

trường nơi đây cũng rơi vào trạng thái trầm 
lắng, sức cầu thị trường rất thấp và cũng không 
có nguồn cung mới. Cụ thể, các dự án condotel 
chủ yếu trên thị trường đến từ các dự án đã 
mở bán trong giai đoạn trước năm 2019. Tuy 
nhiên, số lượng còn khá khiêm tốn. Sức tiêu 
thụ chung ở mức rất thấp, thị trường gần như 
chững lại trong thời gian vừa qua do tác động 
của COVID-19.

Chờ “đũa thần” trợ lực
Trước bối cảnh hiện nay, nhiều lãnh đạo 

doanh nghiệp cho biết, họ đang mong chờ chính 
sách “hộ chiếu vaccine” được triển khai rộng rãi 
để đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng 
như việc triển khai dự án trở lại bình thường.

Ông Phạm Sỹ Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản 
Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real) cho rằng, “hộ chiếu 
vaccine” sẽ tạo cú hích cho nhiều ngành nghề 
như hàng không, giao thông, du lịch, các dịch 
vụ lưu trú (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, mô hình 
homestay), nhà hàng... quay trở lại nhịp hoạt 
động “bình thường mới”.

Đây cũng có thể được xem như một mắt xích 
quan trọng trong vòng tuần hoàn khép kín của 
nền kinh tế, để hồi sinh lại ngành du lịch và từ 
đó tác động dây chuyền đến tất cả các ngành 
nghề khác. Chiếc “đũa thần” này sẽ tạo điều 
kiện cho kết nối giao thương du lịch quốc tế lẫn 
nội địa phục hồi.

Việc ngành du lịch hoạt động trở lại thuận 
lợi sẽ tạo ra dòng tiền cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, 
các chủ đầu tư tái đầu tư các dòng bất động sản 
nghỉ dưỡng... Từ đó, gián tiếp tạo ra sức hút cho 
các dòng sản phẩm thuộc phân khúc này. Ngoài 
ra, điều này cũng sẽ tạo nên niềm tin vững chắc 

cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư, các quỹ và hơn 
nữa là các đơn vị phát triển, quản lý vận hành 
quốc tế, vốn luôn hào hứng và mong muốn “rót 
tiền” vào thị trường đầy tiềm năng này.

Ông Lê Xuân Nga, Tổng Giám đốc BHS Group 
cũng đánh giá, việc triển khai “hộ chiếu vaccine” 
sẽ giúp mở cửa lại ngành du lịch, khơi thông các 
đường bay trong nước và quốc tế, qua đó, tạo 
cú hích phục hồi, phát triển kinh tế. Cùng với 
đó, “hộ chiếu vaccine” còn giúp đưa các chuyên 
gia, nhà đầu tư trở lại Việt Nam, thúc đẩy các 
công việc đang bị ngưng trệ do ảnh hưởng của 
dịch bệnh.

“Với quyết tâm cao, tôi tin rằng, “hộ chiếu 
vaccine” sẽ sớm được triển khai ở Việt Nam 
vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Với 
chúng tôi, vấn đề đặt ra hiện nay là việc tiếp 
cận vaccine khá khó khăn. Do vậy, cần có sự 
hỗ trợ đối với doanh nghiệp tư nhân trong việc 
tiếp cận vaccine để tiêm phòng cho người lao 
động, tạo tâm lý yên tâm công tác”, đại diện 
BHS Group chia sẻ.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Y tế, “hộ 
chiếu vaccine” chỉ có hiệu quả khi trong nước 
đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% 
dân số trở lên được tiêm chủng. Hiện tại, Việt 
Nam đang nỗ lực phủ rộng tỷ lệ tiêm vaccine 
phòng COVID-19 trong cộng đồng, tránh trường 
hợp triển khai ồ ạt “hộ chiếu vaccine” với người 
từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mà 
không quản lý chặt, thì sẽ đối diện với nguy cơ 
lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, khó kiểm 
soát.

Do vậy, một số chuyên gia và lãnh đạo 
doanh nghiệp đề xuất, trước mắt, Việt Nam có 
thể áp dụng mô hình “du lịch ít tiếp xúc”, nghĩa 
là những người có “hộ chiếu vaccine” có thể 
nhập cảnh, được xét nghiệm COVID-19, cách ly 
tập trung trong số ngày hợp lý, đến những nơi 
ít tập trung đông người. Tất cả hoạt động này 
phải được giám sát chặt chẽ và thống nhất giữa 
Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan...

“HỘ CHIẾU VACCINE” HIỆN ĐƯỢC VÍ NHƯ LÀ “ĐŨA THẦN” GIÚP THỊ 
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM VỰC DẬY SAU NHIỀU 
THÁNG LAO ĐAO VÌ DỊCH BỆNH.

Anh Nhi

Bất động sản

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG 
CHỜ CHỜ “ĐŨA THẦN”“ĐŨA THẦN”
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Góc nhìn thị trường toàn cầu
Vừa qua, Savills đã tiến hành cuộc khảo 

sát tốc độ hồi phục của thị trường nhà ở tại 
30 thành phố trên toàn cầu. Kết quả cho thấy 
trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến 
cuối năm 2020, thị trường nhà ở tại những 
thành phố này chỉ ghi nhận mức tăng trưởng 
giá nhẹ khoảng 0,7%, phần lớn là bởi các lý do 
về bất ổn xã hội, những thay đổi về chính sách 
và thuế quan tại nhiều quốc gia và sau đó là đại 
dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 
2021, thị trường bất động sản cao cấp tại nhiều 
nước đã cho thấy sự phục hồi, bằng chứng là 
tăng trưởng giá trung bình đạt mức 3,9%, mức 
tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 12/2016.

Những yếu tố tác động tích cực đối với thị 
trường có thể kể đến: lãi suất thấp, cải thiện 
trong niềm tin của người mua, sự gia tăng số 
lượng giao dịch có giá trị cao cũng như các biện 
pháp kích cầu kinh tế. Với việc nhiều nước hiện 
nay đang dần mở cửa biên giới, thị trường có 
thể kỳ vọng vào nhu cầu lớn hơn. Những bất 
ổn do diễn biến dịch COVID-19 có thể vẫn kéo 
dài, song, những tín hiệu hồi phục nền kinh tế 
sẽ tăng thêm sự tự tin từ phía nhà đầu tư, từ 
đó thúc đẩy nhu cầu bất động sản từ nay đến 
cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hơn 70% các 
thành phố trong khảo sát ghi nhận tăng trưởng 
trong giá trị bất động sản nhà ở. Những thành 
phố ghi nhận tăng trưởng âm là những thị 
trường trước đó chủ yếu phụ thuộc vào nhu 
cầu từ khách hàng quốc tế, một phân khúc gặp 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khi bị hạn 
chế đi lại và du lịch.

Tại Mỹ, Los Angeles và Miami dẫn đầu với 
mức tăng trưởng trên 9% trong nửa đầu năm 
2021, nhờ lợi thế về diện tích lớn cũng như thời 
tiết thuận lợi. Thị trường Miami đã ghi nhận mức 
tăng khá lớn trong nhu cầu, khi hầu hết mọi 
người phải làm việc tại nhà. Thêm vào đó, thị 
trường này cũng sở hữu chính sách thuế quan 
ưu đãi, sự gia tăng trong số lượng các công ty 
công nghệ và tài chính và lãi suất cho vay thấp, 
khiến lực mua gia tăng. New York cũng ghi nhận 
số lượng giao dịch tăng, dù giá bất động sản 
giảm liên tục trong vòng 4 năm trước.

Đối với thị trường châu Á, Trung Quốc là 
quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về giá 
bất động sản nhà ở trong năm 2021, mặc dù đã 
có những quy định tài chính được thắt chặt và 
nhiều thay đổi trong chính sách của địa phương 
để hạ nhiệt thị trường. Mức tăng tại Quảng Châu 
được ghi nhận là 7,9%, trong khi tại Thượng Hải 
lên tới 13,7%. Những giao dịch mua với mục 
đích cho thuê đã dẫn dắt mức tăng giá của thị 

trường trong năm qua, hầu hết nhà đầu tư vẫn 
giữ niềm tin rằng bất động sản tại đây là kênh 
trú ẩn an toàn của dòng tiền.

Một vài thành phố như Singapore, Bangkok 
và Kuala Lumpur cũng ghi nhận tăng trưởng giá 
trong thời gian vừa qua, phần lớn là bởi nhu cầu 
gia tăng nhưng nguồn cung lại hạn chế.

Tại Hong Kong, giá bất động sản nhà ở đã ghi 
nhận mức giảm từ năm 2019 đến nửa đầu năm 
2020 bởi những bất ổn trong tình hình xã hội. 
Tuy nhiên, thị trường này bắt đầu có dấu hiệu 
hồi phục với mức tăng 1,9% trong 6 tháng đầu 
năm 2021, nhờ lãi suất thấp và các hoạt động 
du lịch được cho phép hoạt động trở lại.

Tại châu Âu, giá trị bất động sản tại London 
ổn định trong năm 2020 và tăng 1,1% trong 6 
tháng đầu năm 2021. Trong khi đó, thị trường 
nhà ở tại Paris ghi nhận mức giá giảm và số 
lượng giao dịch giảm khá lớn so với năm trước. 
Nguyên nhân chính nằm ở lệnh giãn cách xã hội 
kéo dài, từ đó tác động tiêu cực tới niềm tin của 
người mua tại thị trường này.

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng về giá 
mà số lượng giao dịch tại nhiều thành phố cũng 
ghi nhận mức tăng đáng kể, đặc biệt khi so sánh 
với cùng kỳ năm 2020, thời điểm lệnh giãn cách 
xã hội được áp dụng tại nhiều nơi.

BĐS nhà ở tại Hà Nội: Giá không 
giảm trước những áp lực gia tăng về 
dòng tiền

Thị trường Hà Nội trong những tháng đầu 
năm 2021 cũng ghi nhận những hoạt động tích 
cực, với giá chào bán sơ cấp trung bình đối với 
loại hình căn hộ tăng 11% theo năm, trong khi 
đó loại hình biệt thự và nhà liền kề cũng đồng 
thời ghi nhận mức tăng khoảng 7%/năm trong 
giá chào bán thứ cấp. Sự tăng trưởng về giá này 
được nhận định là do nguồn cung hạn chế, cơ 
sở hạ tầng được cải thiện và tiêu chuẩn phát 
triển cao hơn của các dự án tại đây.

Về triển vọng thị trường những tháng cuối 
năm 2021, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, 
Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội 
cho biết: “Đối phân khúc căn hộ, đất nền, do 
dịch bệnh còn đang diễn biễn phức tạp nên tình 
hình thị trường bất động sản các tháng cuối 
năm có thể nói là sẽ chậm hơn so với cùng kỳ 
năm ngoái, do các chủ đầu tư, các nhà đầu tư 
đều giữ tâm lý thận trọng trong việc tung bán 
cũng như các quyết định đầu tư. Giá được dự 
báo sẽ không giảm mặc dù đang có áp lực gia 
tăng về dòng tiền và việc chi trả của các nhà 
đầu tư.”

Nhận định về thị trường nhà sau dịch, bà 
Hằng đánh giá: “Nhìn chung, sau khi dịch 
COVID-19 được kiểm soát, hoạt động thị trường 
sau thời gian bị nén lại được dự báo sẽ sôi động 
hơn. Hiện nay, trên thị trường Hà Nội, các sản 
phẩm nhà ở với khoảng giá từ 35 - trên 40 triệu 
đồng/m2 đang nhiều hàng và cũng đang bán 
được với số lượng nhiều nhất, với lượng tiêu thụ 
dẫn đầu tính đến thời điểm nửa đầu năm 2021. 
Nguồn cung căn hộ dưới mức giá này hiện đang 
chiếm tỷ trọng ít hơn, ảnh hưởng đến sự lựa 
chọn của khách hàng. Trong khi đó, căn hộ cao 
cấp với mức giá trung bình từ 75 - 80 triệu đồng 
trở lên không nhiều, tốc độ bán cũng chậm hơn 
các khoảng giá khác”.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà 
Nội khẳng định: “Thị trường vẫn tồn tại những 
lợi thế nền tảng về nhân khẩu học cũng như sự 
gia tăng trong vốn sở hữu cá nhân. Do đó, điểm 
tích cực là nhu cầu đối với bất động sản nhà ở 
vẫn được ghi nhận khá tốt. Dù thời điểm hiện 
tại có những hạn chế nhất định, các chủ đầu tư 
cũng như nhà đầu tư cá nhân đang tận dụng 
khoảng thời gian này để chuẩn bị sẵn sàng kế 
hoạch kinh doanh sau khi thị trường được mở 
cửa trở lại, để các hoạt động có thể quay lại 
trạng thái bình thường nhanh nhất có thể”.

GIÁ NHÀ Ở HÀ NỘI GIÁ NHÀ Ở HÀ NỘI 
TĂNG NHANH TĂNG NHANH 

Bất động sản

NỬA ĐẦU NĂM 2021, HƠN 70% 
CÁC THÀNH PHỐ TRONG KHẢO 
SÁT CỦA SAVILLS GHI NHẬN TĂNG 
TRƯỞNG TRONG GIÁ TRỊ BẤT 
ĐỘNG SẢN NHÀ Ở. TẠI HÀ NỘI, 
SỰ TĂNG TRƯỞNG VỀ GIÁ ĐƯỢC 
NHẬN ĐỊNH LÀ DO NGUỒN CUNG 
HẠN CHẾ, CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC 
CẢI THIỆN VÀ TIÊU CHUẨN PHÁT 
TRIỂN CAO HƠN CỦA CÁC DỰ ÁN 
TẠI ĐÂY.

Hạ Vy
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Trước thực trạng khó khăn của các 
sàn giao dịch bất động sản, Hội Môi 
giới bất động sản Việt Nam đã có văn 
bản đề nghị Bộ Xây dựng và các ban 

ngành liên quan quan tâm xem xét, trình Chính 
phủ điều chỉnh chính sách vĩ mô để kịp thời hỗ 
trợ các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch 
vụ bất động sản, nhà môi giới bất động sản gặp 
khó khăn bởi dịch COVID-19.

Thứ nhất,  hội kiến nghị nhóm ngành bất 
động sản trong đó có ngành dịch vụ môi giới 
bất động sản cần được xác định là nhóm ngành 
được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ từ 
chính sách của nhà nước.

Thứ hai,  các sàn giao dịch cần được hoãn, 
giãn thời hạn nộp các khoản thuế phải nộp, các 
khoản bảo hiểm xã hội, các nghĩa vụ khác đối 
với nhà nước để doanh nghiệp có nguồn tiền 
hỗ trợ lao động cũng như đồng hành cùng với 
chính quyền trong chống dịch.

Cụ thể là bổ sung ngành kinh doanh bất 
động sản vào “Điều 2. Đối tượng áp dụng” trong 
Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về 
gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 
và tiền thuê đất trong năm 2021 của Chính phủ.

Thứ ba, Chính phủ cần sớm ban hành Nghị 
quyết về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 
Trong đó, giảm 50% thuế thu nhập cho doanh 
nghiệp sàn giao dịch bất động sản có phát sinh 
từ tháng 5 đến hết năm 2021 để có điều kiện 
sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thứ tư,  kiến nghị Chính phủ cần có chính 
sách để các ngân hàng giảm tiến độ trả nợ, điều 
chỉnh lãi suất hợp lý, giúp doanh nghiệp giảm 

bớt áp lực cho phí và chống đỡ khó khăn trong 
thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Thứ năm,  các cơ quan nhà nước cần thúc 
đẩy mạnh hơn, nhanh hơn chương trình điều 
chỉnh tháo gỡ vướng mắc trong quy trình pháp 
luật đối với thủ tục đầu tư nhằm cải thiện giải 
quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư bất 
động sản làm tăng nguồn cung cho thị trường 
và kích thích hoạt động đầu tư cho toàn xã hội.

Ngoài ra, để đồng hành, hỗ trợ các sàn giao 
dịch, nhà môi giới bất động sản, Hội Môi giới 
bất động sản Việt Nam cũng đề nghị các chủ 
đầu tư dự án hỗ trợ, tạo điều kiện, không phạt 
hợp đồng nếu các sàn không thực hiện đúng 
cam kết tiến độ bán hàng do thực hiện giãn 
cách xã hội.

Các chủ dự án cần sớm thanh toán hoặc 
ít nhất là thanh toán một phần phí môi giới, 
không nợ phí môi giới của các sàn giao dịch để 
các sàn có nguồn kinh phí duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, Hội Môi giới bất động sản cũng 
đề nghị các đơn vị, cá nhân cho thuê mặt bằng 
hãy vì tinh thần tương thân tương ái, đồng cảm 
với những khó khăn của đối tác, hỗ trợ thiết 
thực bằng việc hỗ trợ một phần tiền nhà, giãn 
nộp tiền thuê cho các đơn vị trong thời gian 
phải thực hiện giãn cách xã hội.

DKRA cho biết, trước 
ảnh hưởng tiêu cực của 
dịch bệnh và lệnh giãn 
cách xã hội tại nhiều 

địa phương, nguồn cung và sức 
cầu thị trường bất động sản sụt 
giảm mạnh. Riêng ở phân khúc đất 
nền, trong tháng 8/2021 thị trường 
đất nền tại TP.HCM và các tỉnh giáp 
ranh chỉ có 1 dự án mở bán mới. 
Dự án này cung cấp ra thị trường 
23 sản phẩm, tỷ lệ tiêu thụ đạt 26% 
(khoảng 6 sản phẩm).

Dù nhiều chủ đầu tư đưa ra các 
chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm 
kích cầu thị trường nhưng tình hình 
sức cầu thị trường không có nhiều 
khởi sắc. Cùng với đó, thị trường 
thứ cấp kém sôi động, thanh khoản 
thị trường ở mức rất thấp do ảnh 

hưởng của dịch bệnh. Thị trường 
đã xuất hiện việc một số nhà đầu 
tư giảm giá, cắt lỗ, giảm một phần 
lợi nhuận để tạo thanh khoản, do 
chịu áp lực từ lãi vay. Theo DKRA, 
nếu tình hình dịch bệnh kéo dài và 
các tỉnh, thành tiếp tục áp dụng Chỉ 
thị 16, rất có thể thị trường sẽ xuất 
hiện việc bán tháo, giảm giá BĐS 
trên diện rộng.

Tương tự, ở phân khúc nhà phố 
biệt thự tại TP. HCM cũng xuất hiện 
tình trạng giảm giá bán, cắt lỗ của 
một bộ phận khách hàng do chịu 
áp lực từ lãi vay, trong khi hiện nay 
các nguồn thu nhập bị giảm mạnh 
do tác động của dịch bệnh.

Theo số liệu thống kê trong 
tháng 8/2021 của DKRA Việt Nam, 
phân khúc nhà phố, biệt thự tại 

TP.HCM và các tỉnh giáp ranh khan 
hiếm nguồn cung mới. Nhiều dự án 
phải dời thời gian mở bán do ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dù 
các chủ đầu tư đã dần chuyển sang 
hình thức bán hàng, ráp căn online 
tuy nhiên vẫn không hiệu quả như 
hình thức bán hàng truyền thống. 
DKRA nhận dịnh, phân khúc thị 
trường này đang rơi vào trầm lắng. 
Tháng 8 cũng là tháng thứ hai liên 
tiếp thị trường không ghi nhận 
nguồn cung mới mở bán.

Các phân khúc bất động sản 
nghỉ dưỡng như biệt thự biển, 
nhà phố/shophouse biển cũng ghi 
nhận nguồn cung ảm đạm trong 

tháng vừa qua. Theo số liệu thống 
kê của DKRA, phân khúc biệt thự 
biển ghi nhận hai dự án mở bán, 
cung cấp ra thị trường 47 căn. Đây 
là mức thấp nhất từ đầu năm đến 
nay và chỉ bằng 26% tháng trước. 
Nguồn cung mới tập trung cục bộ 
ở hai địa phương Khánh Hòa và 
Phú Yên.

Hiện nay nhiều dự án ở khu vực 
Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận 
đang trong giai đoạn truyền thông 
chuẩn bị. Dự kiến trong những 
tháng cuối năm nếu tình hình dịch 
bệnh được kiểm soát, nguồn cung 
và sức cầu sẽ có sự hồi phục nhất 
định.

Bất động sản

Phương Nga

5 ĐỀ XUẤT GỠ KHÓ CHO NGÀNH 
DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

KHẢO SÁT CỦA HỘI MÔI GIỚI 
BĐS VIỆT NAM (VARS) CHO THẤY, 
CÓ TỚI 28% SÀN GIAO DỊCH CÓ 
NGUY CƠ GIẢI THỂ, PHÁ SẢN; 
32% ĐƠN VỊ ĐANG PHẢI NỖ LỰC 
CHỐNG ĐỠ ĐỂ DUY TRÌ, RẤT CẦN 
SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH SÁCH VĨ 
MÔ, CỘNG ĐỒNG VÀ 40% DOANH 
NGHIỆP CÒN KHẢ NĂNG CHỐNG 
ĐỠ.

THEO DKRA VIỆT NAM, TRONG THÁNG 8/2021, THỊ 
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP.HCM VÀ CÁC TỈNH 
GIÁP RANH XUẤT HIỆN TÌNH TRẠNG GIẢM GIÁ BÁN, 
CẮT LỖ DO CHỊU ÁP LỰC TỪ LÃI VAY, TRONG KHI 
THU NHẬP GIẢM MẠNH VÌ DỊCH.

DKRA: BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA NAM CÓ THỂ XUẤT HIỆN 
BÁN THÁO, GIẢM GIÁ DIỆN RỘNG

An Mai
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Bất động sản

Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 
862 đô thị, bao gồm 2 đô thị đặc biệt, 
23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô 
thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô 

thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 
2010 lên 39,3% năm 2020.

Đất đô thị chiếm 6,12% tổng diện 
tích tự nhiên

Theo dự thảo Báo cáo quy hoạch sử dụng 
đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050, tính đến cuối năm 2020, tổng diện 
tích đất đô thị trên cả nước đạt 2.028.070ha, 
chiếm 6,12% tổng diện tích tự nhiên.

Các địa phương có diện tích đất đô thị 
lớn, gồm: Quảng Ninh 119.660ha, Thanh Hóa 
84.250ha, Lâm Đồng 80.900ha,   Bình Dương 
68.040ha, TP.HCM 59.950ha, Quảng Nam 
57.550ha, Thừa Thiên Huế 54.370ha, Gia 
Lai 47.770ha, Cần Thơ 47.250ha, Đồng Nai 
45.640ha, Hà Nội 43.020ha, Đắk Lắk 40.750ha, 
Hải Dương 39.470ha. Bình quân đất đô thị của 
cả nước là 530m2/người đến cuối năm 2020, 
nhưng có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng 
và các địa phương trong cả nước.

Cụ thể, diện tích đất đô thị bình quân đầu 
người tại khu vực Tây Nguyên rất cao, lên tới 
1.137m2/người, Trung du và miền núi phía Bắc 
1.136m2/người, Đồng bằng sông Cửu Long 
720m2/người, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung 689m2/người, trong khi đó con số này 
tại Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ khá 
thấp, tương ứng lần lượt là 422m2/người và 
197m2/người.

Một số địa phương có tốc độ đô thị hoá cao, 
đóng góp cho tăng trưởng lớn như Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận, An Giang, Kiên 
Giang. Tuy nhiên, đất đô thị gia tăng nhanh 
chóng phần lớn là do các quyết định hành 
chính, nhanh hơn so với yêu cầu của phát triển 
kinh tế.

Tốc độ đô thị hoá nhanh khiến cho số dân 
thành thị cũng tăng nhanh chóng khi đạt 34 
triệu người vào cuối năm 2020, chiếm khoảng 
35% tổng dân số cả nước.

Tỷ lệ tăng dân số bình quân khu vực thành 
thị giai đoạn 2011 - 2020 là 2,64%/năm, gấp hơn 
2 lần tỷ lệ tăng dân số của cả nước và gấp 6 lần 
tỷ lệ tăng dân số khu vực nông thôn.

Trong đó, yếu tố di cư góp phần làm dân số 
khu vực thành thị tăng thêm 1,3 triệu người, 
chiếm 3,8% dân số thành thị.

Đặc biệt, nhờ có sự “chuyển mình” từ xã 
thành phường, thị trấn của nhiều địa phương 
góp phần chuyển 7,7 triệu người đang là cư 
dân nông thôn thành cư dân thành thị, tương 
đương gần 22,6% dân số thành thị của cả nước 
năm 2020.

Tuy nhiên, chất lượng phát triển đô thị chưa 
cao, hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ. 
Thiếu kết nối đô thị và nông thôn, giữa trung 
tâm và các khu vực mở rộng ven đô. Kết nối 
giữa các đô thị với chuỗi cung ứng hàng hoá, 
dịch vụ, logistics còn yếu.

Năng lực, trình độ quản lý thấp, chậm đổi 
mới, còn tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập, 
ô nhiễm môi trường, nhiều nơi thiếu, quá tải 
dịch vụ xã hội...

Phát triển mạng lưới đô thị
Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phát triển 

hệ thống đô thị bền vững, không khép kín theo 
ranh giới hành chính, gắn kết chặt chẽ với quy 
hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng…

Phát triển mạng lưới đô thị trên cơ sở khai 
thác tối đa lợi thế về địa lý, kinh tế, xã hội, văn 
hóa, đồng thời hỗ trợ phát triển vùng và địa 
phương. Phát triển mạnh các đô thị về tinh, hạn 
chế xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị 
lớn.

Tăng cường kết nối giữa các đô thị theo 
hành lang kinh tế, khu kinh tế, vùng kinh tế 
trọng điểm, các khu kinh tế quốc gia (cửa khẩu 
và ven biển), liên kết với các nước trong khu vực 
ASEAN, Trung Quốc, khu vực tiểu vùng sông Mê 
Kông mở rộng (GMS), vùng Đông Bắc Á... để bảo 
đảm phát triển đô thị năng động, hiệu quả.

Mạng lưới đô thị quốc gia được phân theo 
các cấp, bao gồm: Các đô thị trung tâm cấp 
quốc gia; các đô thị trung tâm cấp vùng liên 
tỉnh; các đô thị trung tâm cấp tỉnh; các đô thị 
trung tâm cấp huyện; các đô thị trung tâm cụm 
các khu dân cư nông thôn (gọi tắt là đô thị trung 
tâm cấp khu vực) và các đô thị mới.

Tái cấu trúc phát triển các vùng đô thị hóa cơ 
bản trên cơ sở 06 vùng kinh tế - xã hội quốc gia. 
Cụ thể, các cực tăng trưởng chủ đạo được bố trí 
tại 4 vùng kinh tế trọng điểm: Miền Bắc (vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ) với thủ đô Hà Nội, 
thành phố́ Hải Phòng là đô thị động lực chính. 
Miền Trung (vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung) với thành phố́ Đà Nẵng, thành phố Huế 
là đô thị động lực chính. Miền Nam (vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam), với TP.HCM là đô thị 
động lực chính; vùng kinh tế trọng điểm Đồng 
bằng sông Cửu Long với thành phố Cần Thơ là 
đô thị động lực chính.

Các cực tăng trưởng hỗ trợ (thứ cấp) được bố 
trí tại các vùng. Cụ thể, vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc có các đô thị động lực là các thành 
phố́ Điện Biên, Việt Trì, Thái Nguyên, Hòa Bình. 
Vùng Đồng bằng sông Hồng có thành phố Nam 
Định;  vùng Bắc Trung Bộ có thành phố́ Vinh, 
đô thị Con Cuông, Thái Hoà. Khu vực duyên 
hải Nam Trung Bộ có  thành phố Quy Nhơn, 
Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong - Khánh 

Hoà; vùng Tây Nguyên có TP. Buôn Ma Thuột. 
Vùng Đông Nam Bộ có TP. Biên Hòa, Vũng Tàu 
và các cực tăng trưởng hỗ trợ gắn với các khu 
đô thị kinh tế cửa khẩu quốc gia, quốc tế vùng 
biên giới: Móng Cái (Quảng Ninh); Hữu Nghị, 
Đồng Đăng (Lạng Sơn); Lào Cai (Lào Cai), Lao 
Bảo (Quảng Trị); Mộc Bài (Tây Ninh)...

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá của cả nước 
đạt khoảng 53,2%; phấn đấu đạt 30m2 sàn nhà 
ở bình quân đầu người.

Tổng diện tích đất đô thị của cả nước tăng 
thêm tăng 925.780ha, đạt 2.953.850ha. Trong 
đó, có 251.840ha đất ở tại đô thị (chiếm 8,52% 
đất đô thị), bình quân đất ở tại đô thị đạt khoảng 
45,39m2/người.

Diện tích đất ở tại đô thị tăng 62.690ha so với 
năm 2020, trong đó: Trung du và miền núi phía 
Bắc có 29.340ha (tăng 9.790ha); Đồng bằng 
sông Hồng có 51.850ha (tăng 14.100ha); Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 56.280ha 
(tăng 13.210ha); Tây Nguyên có 19.350ha (tăng 
4.690ha); Đông Nam Bộ có 57.360ha, (tăng 
10.410ha) và Đồng bằng sông Cửu Long có 
37.650ha (tăng 10.480ha).

Ngày 08/9/2021, Ủy ban Kinh tế của Quốc 
hội đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về Quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2021-2025).

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng kế hoạch 
sử dụng đất cần phát huy tối đa tiềm năng, 
nguồn lực đất đai, duy trì quỹ đất trồng lúa hợp 
lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ tài 
nguyên rừng, an ninh nguồn nước, bảo vệ môi 
trường sinh thái, phòng chống thiên tai, chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu cũng thống nhất về các cơ sở 
chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa 
học của việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất 
quốc gia, song vẫn còn những băn khoăn về 
việc lập các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đề 
nghị các cơ quan hữu quan thúc đẩy triển khai 
lập quy hoạch, tránh tình trạng mâu thuẫn; các 
dự báo, kịch bản, khai thác tiềm năng, cơ hội 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh 
cho rằng, các ý kiến tại tọa đàm có ý nghĩa quan 
trọng để Ủy ban Kinh tế phối hợp với các cơ 
quan hữu quan để thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ 
bảo đảm chất lượng trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2021 và trình 
Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

PHÁT TRIỂN MẠNH CÁC ĐÔ THỊ 
VỆ TINH TRONG 10 NĂM TỚI

TRONG 10 NĂM TỚI, VIỆT NAM SẼ 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ BỀN 
VỮNG, KHÔNG KHÉP KÍN THEO 
RANH GIỚI HÀNH CHÍNH, GẮN 
KẾT CHẶT CHẼ VỚI QUY HOẠCH 
TỔNG THỂ QUỐC GIA, QUY HOẠCH 
VÙNG…

Linh Anh
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Công sở xã Yến Sơn chỉ 
còn lại một số ít cán bộ 
làm việc tại văn phòng, 
còn hầu hết tập trung 

đến các điểm chốt để rà soát, truy 
vết các trường hợp liên quan đến 
ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa và một số xã trong 
huyện Hà Trung. Biết chúng tôi về 
thăm lại xã Yến Sơn, ông Nguyễn 
Văn Long - Chủ tịch UBND xã từ 
điểm chốt phòng, chống dịch 
COVID-19 trở về, ông chân tình 
chia sẻ với phóng viên: “Đại dịch 
COVID-19 bùng phát gây ra biết bao 
khó khăn, vất vả cho địa phương; 
nhưng khi mình biết phòng, chống 
thì dịch bệnh cũng chẳng có gì là 
đáng sợ cả, không nên chủ quan, lơ 
là, cũng không bi quan chán nản, địa 
phương chúng tôi đã xác định “chống 
dịch như chống giặc” theo tinh thần 
chỉ đạo của Chính phủ và các văn 
bản của các cấp, các ngành từ tỉnh 
Thanh Hóa đến huyện Hà Trung, đâu 
đâu người dân cũng luôn luôn thực 
hiện chỉ thị của cấp trên, đó vừa là 
mệnh lệnh, một lời động viên nhân 
dân “Ai ở đâu ở yên đó”, chỉ ra ngoài 
khi cần thiết, như vậy là yêu nước và 
như vậy mới xứng đáng là công dân 
của xã Yến Sơn…”. 

Được biết, xã Yến Sơn, huyện 
Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được 
sáp nhập từ hai xã cũ là Hà Ninh và 
Hà Lâm từ tháng 12/2019. Quyết 
định thành lập tại Đại hội Đảng bộ 
huyện Hà Trung lần thứ XXII (nhiệm 
kỳ 2020 - 2025), ông Phí Văn Hiếu, 
công chức địa chính xã cung cấp 
cho phóng viên nhiều tài liệu quý 
về đất đai, thổ nhưỡng. Qua tư liệu 
được biết, Yến Sơn là một xã thuộc 
đồng bằng chiêm trũng với tổng 

diện tích tự nhiên 1.282,25 ha, 
trong đó đất nông nghiệp 944,26 
ha; đất phi nông nghiệp 277,74 ha; 
dân số 2.308 hộ gồm 8.127 nhân 
khẩu sinh sống, học tập và công tác 
ở 11 thôn. Người dân ở vùng quê 
này luôn phát huy truyền thống 
cách mạng, giàu lòng yêu nước 
chấp hành chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Được biết Đảng bộ Yến 
Sơn gồm 490 đảng viên sinh hoạt 
ở 19 chi bộ. Mỗi đảng viên là nòng 
cốt vận động quần chúng thực 
hiện nghị quyết mà Đại hội Đảng 
bộ đã đề ra đó là: Phát huy nội lực, 
đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị của địa phương 
nhất là trong lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật 
chất để cùng nhau xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng các tổ chức trong 
hệ thống chính trị vững mạnh, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. Người dân ở vùng 

quê này đoàn kết nỗ lực phấn đấu 
góp một phần đáng kể làm thay 
đổi bộ mặt nông thôn, quyết tâm 
xây dựng quê hương ngày càng 
đổi mới, phát triển bền vững, phát 
huy tiềm năng và thế mạnh vì có 
tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Xã Yến Sơn có rừng, ruộng đồng 
mỗi năm ba vụ thu hoạch mùa 
màng tươi tốt, có quốc lộ 1A, quốc 
lộ 217 và đường sắt xuyên Việt 
chạy qua địa phận của xã, từ đó hệ 
thống giao thông đáp ứng nhu cầu 
giao thương hàng hóa của nhân 
dân. Chính trị ổn định, quốc phòng 
an ninh được giữ vững, người dân 
sống chân tình giữ được thuần 
phong, mỹ tục “lá lành lá rách đùm 
nhau” sự đoàn kết của nhân dân, 
sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng 
ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các 
đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên… Đó là sức mạnh trong 
triển khai Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, để sớm đem lại 
niềm vui cho nhân dân trong xã.

Nhiệm vụ trước mắt của xã Yến 
Sơn là ngăn chặn và phòng chống 
đại dịch COVID-19 không để lây 
nhiễm vào khu dân cư trên địa 
bàn. Các chốt tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát theo tinh thần Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ. Xã kết 
hợp linh hoạt, hài hòa, hiệu quả 
đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của 
người dân để đưa nhân dân về 
trạng thái bình thường mới. Ngoài 
pano, áp phích được gắn ở 11 
thôn trong xã, hàng ngày trên hệ 
thống loa truyền thanh luôn phát 
những bản tin về phòng, chống đại 
dịch COVID-19 để nhân dân có ý 
thức phòng và chống dịch lây lan 
ra cộng đồng khu dân cư. Chương 
trình xây dựng nông thôn mới ở 
Yến Sơn trong những năm qua 
đã đạt được những kết quả đáng 
phấn khởi, đạt được các mục tiêu 
kế hoạch về phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, đời 
sống nhân dân từng bước được 
cải thiện, thu nhập bình quân đầu 
người được nâng lên, bộ mặt nông 
thôn ở Yến Sơn mang sắc hồng của 
những công trình mới được xây 
dựng như: các trường học, trạm y 
tế, đường giao thông nông thôn, 
hệ thống kênh mương phục vụ để 
chủ động tưới tiêu trong sản xuất 
nông nghiệp, xây dựng công sở 
khang trang, trung tâm văn hóa 
thể thao và nhiều công trình mới. 
Đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu 
chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy truyền thống là xã cơ 
sở cách mạng, Yến Sơn đã được 
Đảng - Nhà nước phong tặng danh 
hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân”. Trong thời kỳ đất nước 
còn chiến tranh. Người dân ở vùng 
quê này đã tiễn đưa những người 
con lên đường chiến đấu bảo vệ 
non sông đất nước. Trong thời kỳ 
đổi mới, Yến Sơn luôn giữ vững 
truyền thống mà bao đời ông cha 
đã dày công vun đắp. Giờ đây lớp 
trẻ đang tiếp bước nguyện một 
lòng xây dựng quê hương ngày 
càng phát triển về mọi mặt trên tất 
cả các lĩnh vực. Qua các buổi sinh 
hoạt thường xuyên ở các thôn xã 
đã lồng ghép chương trình giao 
lưu văn hóa, văn nghệ… Từ đó góp 
phần giáo dục truyền thống cách 
mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp 
cho thế hệ hôm nay và mai sau. 
Yến Sơn hôm nay như một bức 
tranh “Sơn đồ thủy mặc” trong thời 
kỳ đổi mới đất nước. 

Công sở xã Yến Sơn.

Xã Yến Sơn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa):
SONG SONG HAI NHIỆM VỤ 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ 
PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

VỀ THĂM XÃ YẾN SƠN, MỘT VÙNG QUÊ GIÀU TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA 
HUYỆN HÀ TRUNG, MỘT VÙNG QUÊ MÀ NGƯỜI DÂN “CHỊU THƯƠNG CHỊU KHÓ”. 
VÙNG ĐẤT NÀY ĐANG TỪNG NGÀY THAY DA, ĐỔI THỊT. NHÂN DÂN LƯƠNG GIÁO 
ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ. QUYẾT 
TÂM XÂY DỰNG THÀNH CÔNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ NÔNG THÔN 
MỚI NÂNG CAO. MẶC DÙ ĐẠI DỊCH COVID-19 GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NHƯNG TIN RẰNG MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI, XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở YẾN SƠN SỚM TRỞ THÀNH HIỆN THỰC VÀ 
NGĂN ĐƯỢC ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

Quốc Thịnh
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NHÀ NÀO TRỒNG 7 CÂY NÀY 
CŨNG MÁT RƯỜI RƯỢI, BƯỚC VÀO 
LÀ THẤY SẢNG KHOÁI LIỀN

Hà Bích Ngọc

ĐÂY LÀ NHỮNG LOẠI CÂY 
GIÚP CÂN BẰNG NHIỆT ĐỘ 

TRONG NHÀ VÀ THANH LỌC 
KHÔNG KHÍ.

Vào những ngày nóng bức, trồng cây xanh 
trong nhà sẽ giúp không khí mát mẻ gấp 

nhiều lần. Quá trình thoát hơi nước của 
cây làm giảm nhiệt độ môi trường, vì vậy 

bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu ngay khi 
bước vào nhà.Cây đá búp đỏ hút nước qua rễ và sau đó giải 

phóng độ ẩm qua các lỗ nằm ở mặt dưới của lá. 
Cây càng có nhiều tán lá và lá càng lớn thì độ 
ẩm càng nhiều. Tốt nhất là bạn nên đặt nó trong 
bóng râm. Cây đa búp đỏ có thể chịu được ánh 
nắng trực tiếp vài giờ trong ngày, miễn là nắng 
không quá gay gắt. Ngoài ra, chỉ cần tưới nước 
cho đến khi đất gần như khô hoàn toàn. Cây lan ý có thể hấp thụ độ ẩm dư thừa và giúp cân 

bằng nhiệt độ. Để nó phát triển tốt trong nhà, hãy đặt 
ở nơi ấm áp, tránh ánh nắng trực tiếp.

Cây ngọc ngân là loại cây dễ chăm sóc, phát triển 
mạnh trong điều kiện ánh sáng từ yếu đến trung bình. 
Nó thường phát triển dưới nửa mét và giúp loại bỏ các 
chất độc có hại từ không khí gia đình. Đồng thời, cây 
cũng làm tăng độ ẩm không khí và giúp nhà trở nên 
mát mẻ hơn.

Cây dương xỉ có thể hút formaldehyde, 
xylene và toluene từ không khí. Mặc dù dương 
xỉ ngoài trời ưa bóng râm, nhưng khi đặt trong 
nhà nó lại không phát triển tốt trong điều kiện 
này. Cây dương xỉ cần được tưới nhiều nước, 
đất tốt và không gian rộng rãi để phát triển.

Cây dây nhện có thể cải thiện chất 
lượng không khí và hấp thụ nhiệt nhanh 
chóng để cân bằng nhiệt độ của phòng. 
Trong nhà, lý tưởng nhất là đặt nó trong 
một căn phòng đầy đủ ánh sáng, nhưng 
không có quá nhiều ánh nắng mặt trời. 
Cây nên được duy trì độ ẩm ổn định: 2 
lần tưới mỗi tuần trong những ngày ấm 
áp. Còn trong ngày lạnh, 1 lần một tuần 

hoặc 10 ngày một lần là đủ.

Cây si phát triển tốt trong nhà, giúp 
không khí luôn ẩm và trong lành. Nó 
cũng giúp loại bỏ các chất độc thông 
thường từ không khí. Cây này phát triển 
tốt trong điều kiện nắng, sáng. Nó cần 
lượng nước tưới vừa phải vào mùa hè 
và vừa đủ để không bị khô vào mùa 
đông.

Cây lưỡi hổ có khả năng thanh lọc không khí, điều 
hòa nhiệt độ cho không gian, đặc biệt là vào ban 
đêm. Loại cây này có khả năng chống chịu tốt với các 
điều kiện môi trường không thuận lợi như không khí 
khô và nóng, khan hiếm nước và ít ánh sáng.

1. Cây đa búp đỏ

6. Cây lan ý

7. Cây ngọc ngân

2. Cây dương xỉ

4. Cây dây nhện

5. Cây si

3. Cây lưỡi hổ

Số 53 (93)  Thứ 5, 16/9/2021
19



Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn 
tài nguyên số này bao gồm:

Một số bài giảng minh họa cho 
lớp 1 và lớp 2, gồm hệ thống các bài 

giảng minh họa giúp nhà trường phối hợp với 
phụ huynh tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1 
và lớp 2.

Hướng dẫn dạy học trực tuyến gồm các tài 
liệu, video giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử 
dụng một số phần mềm tổ chức dạy học trực 
tuyến, công cụ số hỗ trợ dạy học, kinh nghiệm 
sử dụng và triển khai... được lựa chọn từ cộng 
đồng giáo viên, giúp giáo viên tham khảo trong 
lựa chọn phần mềm và tổ chức  dạy học trực 
tuyến hiệu quả.

Kho học liệu số là sản phẩm hợp tác giữa Hệ 
Tri thức Việt số hóa với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
nhằm tập hợp các nguồn tài nguyên số từ cộng 
đồng giáo viên và xã hội để chia sẻ dùng chung 
trong ngành giáo dục. Tài nguyên số gồm bài 
giảng e-Learning, bài giảng đã dạy trên truyền 
hình và các tài nguyên số khác.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể 
tham khảo các nguồn tài nguyên số trên Cổng 
Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa 
chỉ https://moet.gov.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, hiện kho 
học liệu đang trong quá trình xây dựng nên một 
số tài nguyên chưa được cập nhật. Nội dung các 
nguồn tài nguyên này sẽ được Bộ tiếp tục xây 
dựng, tổng hợp từ các nguồn khác và liên tục 
được cập nhật để hỗ trợ các thầy cô, phụ huynh 
và nhà trường.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu 
cầu Bộ GD&ĐT cần tiếp tục chú trọng giảm tải 
khi thiết kế các chương trình học trực tuyến, 
học trên truyền hình, nhất là ở bậc tiểu học theo 
hướng “học mà chơi, chơi mà học”; có hướng 
dẫn chi tiết việc tổ chức giờ giảng trực tuyến 
tránh hình thức, hời hợt hoặc quá căng thẳng; 
lồng ghép, tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ 
năng cho các phụ huynh, đặc biệt là các kiến 
thức cơ bản về phòng, chống dịch trong môi 
trường giáo dục và trong xã hội.

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ HÀ NỘI 
KHẲNG ĐỊNH TRẺ EM DƯỚI 12 
TUỔI SẼ KHÔNG BẮT BUỘC XÉT 
NGHIỆM COVID-19, TRỪ NHỮNG 
TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN NGHI 
NHIỄM.

Trước thông tin nhiều trẻ nhỏ tại Hà 
Nội phải đi xét nghiệm COVID-19, 
trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Nhị 
Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 

trong thời gian triển khai xét nghiệm COVID-19 

diện rộng trên địa bàn toàn thành phố, đã có 
một số địa phương tiến hành xét nghiệm cho 
trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các địa phương rà 
soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm 
không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng 
không tạo ra bức xúc trong dư luận.

“Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc 
xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện 
nghi nhiễm COVID- 19”, bà Hà cho hay.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng cho 
biết, khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh và 
thành phố cho phép học sinh có thể quay lại 
trường học, sẽ tiến hành xét nghiệm với các 
trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng…

Trước đó, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống 
dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 12/9, Phó Chủ 
tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã 
yêu cầu rà soát lại đối tượng xét nghiệm theo 
hướng dẫn của Sở Y tế.

Ông Quyền cũng nhấn mạnh, thành phố 
đang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, 
trong đó có xét nghiệm và tiêm chủng. Về việc 
tiêm chủng, đến nay thành phố đã triển khai rất 
tốt, nhưng việc xét nghiệm vẫn còn khó khăn.

Ông Quyền chỉ đạo trong quá trình triển 
khai mời người dân đi xét nghiệm phải xem xét 
cụ thể, bởi hiện vẫn có thông tin phản ánh “có 
nơi mời các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm”.

Mộc Trà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(GD&ĐT) VỪA GIỚI THIỆU ĐẾN 
GIÁO VIÊN, HỌC SINH VÀ PHỤ 
HUYNH CẢ NƯỚC CÁC NGUỒN TÀI 
NGUYÊN SỐ (GỒM BÀI GIẢNG ĐIỆN 
TỬ, HỌC LIỆU SỐ THAM KHẢO) 
NHẰM HỖ TRỢ TRONG VIỆC TRIỂN 
KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM 
DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG 
DỊCH COVID-19.

Xã hội

Huyền My

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 
Với trẻ dưới 12 tuổi, không bắt buộc 
xét nghiệm COVID-19

BỘ GD&ĐT CÔNG BỐ KHO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 
PHỤC VỤ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Nguồn bài giảng, học liệu số phục vụ dạy học trực tuyến của Bộ GD&ĐT

Số 53 (93)  Thứ 5, 16/9/2021
20



Xã hội

Trường THPT Bình Xuyên 
được thành lập tháng 
10/1970 tại huyện Bình 
Xuyên, đây là huyện 

trọng điểm công nghiệp của tỉnh 
Vĩnh Phúc. Được sự quan tâm của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
ngành Giáo dục, cùng sự kế thừa 
và phát huy truyền thống sẵn có, 
đến nay quy mô và chất lượng giáo 
dục của nhà trường ngày càng khởi 
sắc, đáp ứng được những yêu cầu, 
nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ 
mới. 

Phát huy truyền thống trên 50 
năm xây dựng và phát triển, nhà 
trường đã chứng tỏ nơi đây thực 
sự là cái nôi ươm mầm những 
tài năng trẻ cho quê hương, đất 
nước. Từ mái trường này, biết bao 
thế hệ học sinh đã trưởng thành, 
trở thành những cán bộ cấp cao, 
những tiến sĩ, kỹ sư... tỏa đi muôn 
phương xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đặc biệt những năm gần 
đây, chất lượng đào tạo ngày càng 
khẳng định được vị thế trong Top 
trường THPT trọng điểm của tỉnh. 

Để duy trì, phát huy truyền 
thống đó, năm học 2020-2021 nhà 
trường tăng cường đổi mới công 
tác quản lý, nên chất lượng giáo 
dục trong năm học đều cơ bản 
đáp ứng tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
được giao. Cụ thể, kết quả năm 
học 2020-2021, về tập thể Nhà 

trường hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, Công đoàn đề nghị 
Tổng Liên đoàn Lao động tặng 
bằng khen, Đoàn Thanh niên đề 
nghị Tỉnh đoàn tặng Bằng khen. 
100% Chi đoàn, 29/29 lớp đạt Tiên 
tiến trở lên; Về cá nhân CBQL, GV, 
NV: 83/83 đạt chuẩn nghề nghiệp 
trở lên; 83/83 đạt Lao động Tiên 

tiến trở lên. Đề nghị khen thưởng 
cao: 2 CSTĐ cấp tỉnh; 12 CSTĐ cấp 
cơ sở; 4 Bằng khen UBND tỉnh; 12 
Giấy khen của GĐ Sở; Về HS có 
hạnh kiểm Tốt chiếm 90,85%, Khá 
8,62%, HSTB 0,44%. Về HS có học 
lực Giỏi chiếm 10,45%; Khá 75,61% 
và TB 13,94%; về học sinh mũi 
nhọn - học sinh giỏi văn hóa cấp 

tỉnh tổng số đạt 90 giải (trong đó có 
3 giải Nhất; 11 giải Nhì; 30 giải Ba; 
46 giải KK).

Với những thành quả đó, thầy 
và trò Trường THPT Bình Xuyên 
đã được Đảng, Nhà nước và ngành 
Giáo dục ghi nhận, trao tặng nhiều 
phần thưởng cao quý như Huân 
chương Lao động hạng Ba (năm 
2000), hạng Nhì (năm 2005), nhiều 
năm liền được công nhận danh 
hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. 
Năm 2009 trường được công nhận 
đạt chuẩn Quốc gia, năm 2011 
được công nhận là Trường Kiểm 
định chất lượng giáo dục cấp độ 
3. Nhà trường liên tục được Thủ 
tướng, Bộ Giáo dục, UBND tỉnh 
tặng Bằng khen và Cờ Đơn vị thi 
đua xuất sắc. Chi bộ Đảng liên tục 
đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch 
vững mạnh”. Với truyền thống và 
sự chỉ đạo, quan tâm ấy, thầy và 
trò trường THPT Bình Xuyên tiếp 
tục giữ vững và phấn đấu vươn 
lên hơn nữa góp phần thực hiện 
thắng lợi công cuộc đổi mới giáo 
dục và đào tạo Việt Nam theo tinh 
thần Nghị quyết 29 “Về đổi mới căn 
bản và toàn diện Giáo dục và đào 
tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng Xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
Phấn đấu triển khai tốt chiến lược 
phát triển giáo dục - đào tạo của 
nhà trường trong giai đoạn mới, 
hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn được giao, 
được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
đào tạo tặng Cờ thi đua đúng trong 
dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập trường. Tháng 10/2021, nhà 
trường sẽ hoàn thành thủ tục đánh 
giá công nhận trường Chuẩn Quốc 
gia mức độ 2.

TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN (Vĩnh Phúc):  
NGÔI TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 
CHẤT LƯỢNG CAO PV
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Xã hội

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp 
(CĐNCN) Thanh Hóa được thành 
lập theo Quyết định số 1985/QĐ/
BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
trên cơ sở nâng cấp trường kỹ thuật công 
nghiệp Thanh Hóa, là một trong số 10 trường 
cao đẳng nghề đầu tiên của cả nước.

Trường CĐNCN Thanh Hóa tiền thân là 
Trường Công nhân Kỹ thuật thuộc Ti Công 
nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành lập ngày 
31/8/1961 theo quyết định của UBHC Thanh 
Hóa. Nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong 
từng thời kì, trường được đổi tên thành Trường 
Công nhân cơ khí Thanh Hóa (1987); tiếp theo là 
Trường Kỹ thuật công nghiệp Thanh Hóa (1997). 
Đến năm 2006, trường tiếp tục đổi tên thành 
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 
cho đến nay, có địa chỉ QL1A số 64, đường Đình 
Hương, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa.

Trong chặng đường 60 năm lịch sử, nhà 
trường gặp muôn vàn khó khăn thách thức, 
nhưng với sự quyết tâm cao đầy trách nhiệm 
“Tất cả vì tương lai con em”, Ban Giám hiệu 
nhà trường cùng đội ngũ CBGV qua các thời kì 
đã kiên trì bền bỉ đoàn kết một lòng khó khăn 
từng bước được đẩy lùi, nhà trường đã tạo được 

những bước đột phá mạnh mẽ quyết liệt, xây 
dựng nhà trường ngày càng đổi mới, phát triển 
bền vững. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đáng tin 
cậy, đào tạo nghề cung cấp cho xã hội nguồn 
nhân lực dồi dào phong phú với tay nghề caoi 
đáp ứng với thời kì KHCN 4.0. Đến nay, nhà 
trường đã khẳng định được vị thế của mình, 
được nhân dân gửi trọn niềm tin.

Cơ sở khang trang, năng lực dồi 
dào 

Trường CĐNCN Thanh Hóa được xây dựng 
trên vùng đất đắc địa, gồm 2 khu: khu trường 
phía Đông và khu trường phía Tây, mặt tiền cùng 
hướng ra QL1A với thiết kế hiện đại, phù hợp 
với xu thế phát triển về xây dựng. Tổng diện tích 
nhà trường 88.000 m2, bao gồm: 38 phòng học 
lý thuyết diện tích 3.040m2; 82 phòng - xưởng 
thực hành diện tích 19.988m2 và các công trình 
khác đảm bảo các điều kiện về dạy và học cho 
quy mô học sinh, sinh viên 3.000 - 3.500 em.

Những năm trước đây và năm học 2020-
2021, nhà trường luôn giữ vững bộ máy hoạt 
động với 15 đơn vị: 1 trung tâm, 6 phòng nghiệp 
vụ, 8 khoa chuyên môn  với tổng số CBVC 167 
người, trong đó có: 1 tiến sỹ, 87 thạc sỹ, 72 đại 
học, 7 đối tượng khác. Trong năm học này, nhà 

trường có tổng số 140 giáo viên, 27 nhân viên 
và tổng số 2213 học sinh - sinh viên (bao gồm 
372 sinh viên cấp học cao đẳng, 672 học sinh 
trung cấp, 283 học sinh sơ cấp).

Hiện nhà trường đang cung cấp đào tạo: 8 
nghề cao đẳng, 10 nghề trung cấp và 10 nghề 
sơ cấp với đa dạng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp 
với xu hướng thị trường lao động thời kỳ đổi 
mới.

Chất lượng đào tạo và thành tích 
đạt được 

Sự ra đời của Trường CĐNCN Thanh Hóa là 
bước tiến đột phá mang tính chiến lược bền 
vững. Nhà trường đã đào tạo hàng nghìn lượt 
sinh viên, học sinh, xác định được hướng đi 
đúng đắn “Vì ngày mai lập thân - lập nghiệp”. 
Nơi đây đã trở thành “luồng gió mới” cuốn hút 
các em với định hướng “Ruộng trăm bề không 
bằng một nghề trong tay”. Nơi đây đã cho ra 
“lò” những thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh, với tinh 
thần trách nghiệm và đạo đức nghề nghiệp 
được rèn giũa trong nhà trường, cùng kiến thức 
và tay nghề cao đã chắp cánh cho các em “bay 
cao, bay xa” khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều em 
đã trưởng thành, làm chủ doanh nghiệp công 
ty, có công ăn việc làm, thu nhập ổn định… 

Trong 5 năm gần đây (2015-2020), nhà 
trường có 2 sinh viên đạt giỏi nghề cấp quốc 
gia, 49 sinh viên đạt giỏi nghề cấp tỉnh, 85 sinh 
viên đạt sinh viên 5 tốt các cấp. Đội ngũ giáo 
viên đạt chuẩn và trên chuẩn: 5 giáo viên đạt 
giáo viên giỏi cấp quốc gia, 26 giáo viên dạy giỏi 
cấp tỉnh, 95 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 50 
lượt CBVC tiêu biểu cấp trường. Thành tích của 
nhà trường được UBND tỉnh ghi nhận và trao 
tặng nhiều phần thưởng cao quý: bằng khen, 
cờ thi đua và nhiều phần thưởng khác cho các 
tổ chức đoàn thể… Năm 2011, nhà trường vinh 
dự và tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhất.

Nhà trường đang triển khai thực hiện đề 
án sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh - 
Truyền hình, Trường Trung cấp nghề Xây dựng 
vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh 
Hóa và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Thanh Hóa, khát vọng trở thành trường 
đại học công nghiệp kiểu mẫu.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa:
CHẶNG ĐƯỜNG 60 NĂM 
XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngọc Lanh

CHẶNG ĐƯỜNG 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH ĐẾN NAY, 
NHÀ TRƯỜNG ĐÃ KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VỊ THẾ MỘT ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC 
NGHỀ NGHIỆP (GDNN) ĐÁNG TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT CÔNG 
NGHỆ, CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÁP ỨNG 
VỚI THỜI KÌ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI PHÁT TRIỂN. HƠN NỬA THẾ KỈ, VỚI 
TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NHANH BỀN VỮNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG, 
NHÀ TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG NHIỀU LĨNH VỰC. ĐẶC BIỆT, 
NĂM 2011 NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT. 
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Doanh nghiệp

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của 
các đại biểu: Bà Nguyễn Thị Hồng - 
Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung 
ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN); ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự 
khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); ông 
Phạm Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ 5 Ban Tổ 
chức Trung ương; ông Vũ Việt Phương - Phó 
Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống 
tham nhũng (Ban Nội chính Trung ương) và đại 
diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc NHNN, Đảng 
ủy Khối DNTW.

Về phía VietinBank có các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên BCH Đảng bộ, các 
đồng chí thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều 
hành, Trưởng Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; 
các đồng chí Thường trực Công đoàn, Bí thư 
Đoàn Thanh niên; các đồng chí Giám đốc/Phó 
Giám đốc Khối và tương đương, các đồng chí 
Trưởng/Phó phòng ban thuộc Trụ sở chính 
cùng toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt của 
Đảng bộ và hệ thống VietinBank…

Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối 
DNTW, ông Trần Minh Bình - Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc VietinBank được chuẩn y 
chức danh Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và được HĐQT VietinBank bầu 
giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 
2019 - 2024 theo phê duyệt tại Văn bản số 673/
NHNN-TCCB về công tác nhân sự tại VietinBank 
của NHNN. 

Tại buổi Lễ, ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên 
BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW 
đã công bố Quyết định của BTV Đảng ủy Khối 
DNTW chuẩn y đồng chí Trần Minh Bình - Chủ 
tịch HĐQT VietinBank giữ chức Bí thư Đảng ủy 
VietinBank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở phê duyệt của NHNN, Đảng ủy 
Khối DNTW, HĐQT VietinBank đã bầu ông Trần 
Minh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 

VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế ông 
Lê Đức Thọ - nguyên Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã được bầu là 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng và được Bộ Chính 
trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh 
ủy Bến Tre từ đầu tháng 7/2021. Tại Hội nghị, 
bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm 
Giám đốc Khối Tổ chức - Nhân sự VietinBank đã 
thông báo Nghị quyết của HĐQT VietinBank về 
việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank và công bố 
Quyết định của HĐQT VietinBank về việc giao 
ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc 
VietinBank phụ trách Ban Điều hành VietinBank.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc 
NHNN và ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự 
khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Khối DNTW chúc mừng hệ thống VietinBank và 
cá nhân ông Trần Minh Bình và ông Nguyễn 
Hoàng Dũng đã được tin tưởng giao trọng trách 
cương vị mới. Các lãnh đạo ngành Ngân hàng và 
Đảng ủy Khối DNTW mong muốn và tin tưởng 
ông Trần Minh Bình và ông Nguyễn Hoàng 
Dũng sẽ nỗ lực hết sức, tận tâm, tận tụy, thưc 
hiện cao nhất quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
Người đại diện phần vốn Nhà nước, Người đại 
diện pháp luật, Người đứng đầu tổ chức Đảng, 
Người đứng đầu quản trị, điều hành hệ thống 
VietinBank; kế thừa các thành tựu, điểm sáng 
mà VietinBank đã đạt được trong thời gian qua, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời 
gian tới để đưa VietinBank phát triển an toàn, 
hiệu quả, bền vững, luôn nằm trong Top các 

ngân hàng đứng đầu của Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các 

đồng chí được giao giữ cương vị mới, ông Trần 
Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
VietinBank bày tỏ niềm vinh dự, trọng trách, 
đồng thời xác định trách nhiệm, nghĩa vụ lớn mà 
Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy Khối DNTW, 
cổ đông, các đối tác, khách hàng và 24.000 cán 
bộ, người lao động VietinBank tin tưởng giao 
phó. 

Tân Chủ tịch HĐQT VietinBank cam kết 
tận tâm, tận hiến, tận tụy vì VietinBank phát 
triển; kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển 
VietinBank lên tầm cao mới. Đảm bảo sự cầu 
thị, tôn trọng, lắng nghe khách quan ý kiến 
nhiều chiều; bản thân nêu gương trong thực 
hiện trách nhiệm người đứng đầu VietinBank; 
mọi quyết định trên cương vị Chủ tịch HĐQT 
VietinBank đều đặt lợi ích của chủ sở hữu, cổ 
đông, đối tác, người lao động lên trên hết.

Ông Trần Minh Bình bảy tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đến các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức 
Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng 
ủy Khối DNTW, NHNN đã quan tâm, chỉ đạo, 
ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để 
VietinBank vượt qua mọi khó khăn, thách thức, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
Tân Chủ tịch HĐQT VietinBank mong muốn và 
kỳ vọng, trên chặng đường sắp tới sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, để 
VietinBank vững bước hướng tới tương lai với 
nhiều thắng lợi mới to lớn và toàn diện hơn.

Đồng chí Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN tặng 
hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Bình - tân Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao 

quyết định cho đồng chí Trần Minh Bình - tân Bí thư 
Đảng ủy VietinBank.

NGÀY 7/9/2021, TẠI TRỤ SỞ CHÍNH KẾT NỐI TRỰC TUYẾN ĐẾN TOÀN 
BỘ HỆ THỐNG VIETINBANK ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19, NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG 
TÁC CÁN BỘ. ÔNG TRẦN MINH BÌNH ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ BÍ THƯ ĐẢNG 
ỦY VIETINBANK NHIỆM KỲ 2020 - 2025, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(HĐQT) VIETINBANK NHIỆM KỲ 2019 - 2024. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HOÀNG 
DŨNG ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VIETINBANK. 

VIETINBANK: KIỆN TOÀN CHỨC DANH 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Hà Loan
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Theo khảo sát với 10.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động trên 63 tỉnh 
thành của VCCI, chỉ riêng làn sóng 
COVID-19 thứ 1 và 2 đã có đến 87,2% 

doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại 
dịch COVID-19.

Tính riêng năm 2020, 65% doanh nghiệp tư 
nhân và 62% doanh nghiệp FDI cho biết doanh 
thu giảm so với năm 2019. Mức giảm doanh thu 
trung bình khu vực tư nhân là 36%, khu vực FDI 
khoảng 34%.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới hiện nay, đặc 
biệt khi làn sóng COVID-19 thứ 4 xảy ra, bức 
tranh doanh nghiệp lại ảm đảm hơn nhiều. 8 
tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ đạt 3.044,5 
nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 
trước. Riêng trong tháng 8 ước tính đạt 279,8 
nghìn tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm 
trước.

Tại các vùng nguyên liệu, doanh nghiệp khó 
thu mua, thiếu lái xe, phương tiện vận chuyển. 
Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất. 
Số ít thực hiện mô hình sản xuất “ba tại chỗ”, 
“một cung đường, hai điểm đến” thì công suất 
thấp do thiếu nhân lực, chi phí rất lớn. Thiệt hại 
lớn khi bị phạt hợp đồng do chậm tiến độ giao 
hàng, bị hủy đơn hàng.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Chính 
phủ trong những tháng còn lại của năm 2021 
với nền kinh tế, doanh nghiệp, là không để đứt 
gãy chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp Việt Nam 
đang tham gia. Đặc biệt là không để giảm, hạn 
chế tối đa giảm thị phần xuất khẩu của Việt 
Nam tại các thị trường truyền thống. Những chỉ 
đạo này rất quyết liệt. Vì nếu chỉ cần hàng dệt 
may sang chậm hàng, không kịp mùa Noel năm 
nay hoặc vụ Xuân hè sang năm thì chúng ta biết 
chắc thị trường Mỹ họ sẽ không ngồi đợi chúng 
ta được mà sẽ đi đặt hàng chỗ khác ngay. Ta sẽ 
mất thị phần, doanh nghiệp gặp khó khăn vào 
năm 2022. 

Dự báo khó khăn với hợp đồng xuất khẩu 
của Việt Nam không chỉ dừng lại quý 4/2021 mà 
có lẽ hợp đồng theo thời vụ cả ở quý 1/2022. 
Nếu chúng ta có 150 triệu liều vaccine từ nay 
đến hết tháng 12/2021 thì hết quý 1/2022 mới 
hết khó khăn, còn nếu không có vaccine thì cuối 
cùng chi phí tốn rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến 
doanh nghiệp.

Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ 6/9 vừa 
qua, bên cạnh báo cáo kinh tế - xã hội 8 tháng 
và dự kiến 4 tháng còn lại, Thủ tướng cũng giao 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng 
Nhà nước nghiên cứu có các biện pháp hỗ trợ cụ 
thể, trình cơ quan có thẩm quyền để năm 2022, 

2023 phục hồi được kinh tế, cuối năm 2023 hồi 
phục trở lại như thời điểm tháng 12/2019. 

Tất cả những điều này đều dựa trên nền 
tảng chuyển từ “Zero COVID” sang sống chung 
với COVID-19, có phương tiện để chuyển từ đại 
dịch thành dịch cúm thông thường, đến mùa 
lại bùng phát theo tiêu chuẩn của WHO nên 
vaccine cần có để còn phát triển kinh tế. Chính 
phủ cũng thành lập tổ để từ nay cuối năm cố 
gắng bằng tất cả các nguồn từ ngoại giao nhân 
dân, Chính phủ, qua các doanh nghiệp để tiếp 
cận được các nguồn vaccine.

Nhưng nếu không có vaccine, Việt Nam 
không tự lực được thì tất cả các kịch bản kinh 
tế đều có nguy cơ bị thất bại. Phải có sự kết hợp 
hài hòa giữa chuyên môn y tế lẫn vĩ mô mới có 
thể hỗ trợ cho kinh tế phát triển được.

TS. Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành 
kinh doanh khu vực, Hội đồng Kinh doanh 
Hoa Kỳ - ASEAN đánh giá: Rõ ràng, trước đây, 
thành tích chống dịch của chúng ta rất tốt. 
Doanh nghiệp có quãng thời gian rất dài để 
tận dụng lợi thế để gia tăng sản xuất, nâng cao 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
2020 và nửa đầu năm 2021. Nhưng chính điều 
này cũng tạo ra bất lợi cho doanh nghiệp trong 
nước. Do doanh nghiệp tập trung sản xuất cho 
phần thiếu hụt của thế giới, do đó, chúng ta 
không tận dụng thời gian, nguồn lực, một phần 
chủ quan, để tập trung vào xây dựng quy trình 
sản xuất an toàn.

Khi Việt Nam đưa ra mô hình “ba tại chỗ”, 

thực sự không nơi nào trên thế giới cũng như 
các doanh nghiệp của chúng tôi thực hiện mô 
hình này. Bởi việc cho công nhân, người lao 
động ăn ngủ tại cơ sở sản xuất, như luật của 
Mỹ mà nói, là lao động cưỡng bức. Các doanh 
nghiệp cố gắng dùng áp dụng mô hình “một 
cung đường, hai điểm đến” cũng gặp không ít 
khó khăn.

Nếu Việt Nam không đảm bảo kỳ vọng của 
các thị trường trọng yếu, hay không đáp ứng 
được kỳ vọng của các doanh nghiệp đứng đầu 
chuỗi cung đang có hoạt động sản xuất kinh 
doanh ở Việt Nam, Chính phủ Mỹ cũng như 
doanh nghiệp Mỹ, doanh nghiệp đa quốc gia 
khác không thể duy ý chí mãi. Họ không thể hỗ 
trợ một quốc gia, một thị trường nào đó không 
nhìn thấy hiệu quả. Do đó, Việt Nam bắt buộc 
phải tính đến tái mở cửa, tái hoạt động, không 
phải là sắp tới, mà ngay từ bây giờ và có kế 
hoạch rõ ràng. Câu chuyện “tắt-bật” nền kinh 
tế hiện nay không còn phù hợp nữa, bởi đặc 
thù sản xuất kinh doanh, thị trường và doanh 
nghiệp cần sự ổn định và khả năng dễ đoán 
định.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng 
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng nêu ý kiến: 
Bài học hiện nay là chúng ta phải xác định sống 
chung với dịch, mà cầu nối là giải pháp làm sao 
để vừa không ảnh hưởng đến kinh tế và an sinh 
xã hội một cách không đáng có. Tất nhiên mỗi 
nơi sẽ có những cách ứng phó khác nhau và 
đáp ứng theo từng nguy cơ dịch bệnh.

Trang Nguyễn

Doanh nghiệp

ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ TỪ LÀN 
SÓNG COVID THỨ 4 ĐÃ KHIẾN 
CHO LƯỢNG DOANH NGHIỆP BUỘC 
PHẢI RỜI KHỎI THỊ TRƯỜNG LÊN 
TỚI CON SỐ HƠN 85,5 NGHÌN. DO 
ĐÓ, GIẢI PHÁP CẤP THIẾT HIỆN 
NAY ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP LÀ CẦN ĐIỀU CHỈNH 
CHIẾN LƯỢC, CHỦ ĐỘNG MỌI 
PHƯƠNG THỨC ĐỂ THÍCH ỨNG, 
SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI DỊCH...

Doanh nghiệp 
cần điều chỉnh chiến lược 
để sống chung với đại dịch

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp TP.HCM.

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Công ty 
Cổ phần Viễn thông FPT.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng 
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

TS. Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu 
vực, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.
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Về vấn đề dịch tễ chúng ta 
đã nói rất nhiều trong vòng 2 
năm qua, tuy nhiên về cơ bản 
virus vẫn là lây theo đường hô 
hấp, qua giọt bắn rất nhỏ, và 
tiếp xúc gần, chứ rõ ràng virus 
không thể tự lây từ phân xưởng, 
xí nghiệp này sang một xí 
nghiệp khác nếu không có tiếp 
xúc. Vì vậy, cách phòng dịch có 
hiệu quả vẫn là 5K (khẩu trang 
– khoảng cách - khử khuẩn - 
không tụ tập - khai báo y tế). 
Đặc điểm của biến chủng Delta 
lần này là tốc độ lây nhiễm lớn, 
một người có thể lây cho từ 6 - 
10 người, vì vậy khi biến chủng 
xâm nhập vào doanh nghiệp đã 
lây lan rất nhanh và mạnh.  

Do đó, tôi cho rằng, vấn đề 
quan trọng nhất hiện nay vẫn 
là vaccine, phải đưa vaccine 
vào với mức độ khác nhau tùy 
tình hình của mỗi địa phương. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên 
thổi phồng quá về tác dụng của 
vaccine, bởi vì theo các nghiên 
cứu thì hiện nay người đã tiêm 
vaccine vẫn có thể bị nhiễm, 
thậm chí họ có nồng độ virus 
tương đương với những người 
chưa tiêm bị nhiễm COVID-19, 
nhưng vaccine có khả năng làm 
giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm 
tử vong.

Một vấn đề cần lưu ý nữa đó 
là để đạt miễn dịch cộng đồng 
thì tỷ lệ tiêm chủng phải đạt 
từ 70% dân số, Việt Nam hiện 
nay chưa đạt được tỷ lệ này, có 
thể chúng ta mới đạt tỷ lệ tiêm 
chủng ở một số địa phương 
như TP.HCM, Bình Dương và 
một số tỉnh, thành phố khác. 

Với những địa phương đã có 
độ phủ vaccine lớn, chúng ra 
nên xem xét có quy trình cho 
phép những người đã tiêm đủ 
hai mũi được đi lại làm việc, sản 
xuất kinh doanh bình thường, 
và khi đến khu vực chưa đạt tỷ 
lệ tiêm thì quản lý ra sao.

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ 
tịch Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT đề xuất: Chúng ta 
xác định vaccine là vũ khí thì 
đối với doanh nghiệp cũng 
cần vaccine. FPT đã đưa liều 
vaccine đầu tiên cho doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp hoạt 
động online phải cần những gì 
để đứng vững qua mùa dịch, 
làm sao giải được bài toán tối 
ưu năng suất và tiết kiệm chi 
phí.

Trong quá trình làm việc qua 
mạng Internet, doanh nghiệp 
phải cần có hệ thống giao việc 
và nhận việc chất lượng. Hình 
thức giao việc bằng giấy đã 
không còn phù hợp, thiếu hiệu 
quả nhất là trong đại dịch như 
hiện nay.

Làm việc từ xa, không nhìn 

thấy nhau đặt ra yêu cầu doanh 
nghiệp cần phải có công cụ 
quản lý năng suất lao động. 
Doanh nghiệp cần hệ thống 
nhằm liên lạc với khách hàng 
và trao đổi giữa các nhân viên 
với nhau.

Do đó, công ty đã cho ra đời 
loại vaccine “eCovax1”. Đây sẽ 
là vaccine đáp ứng ba tiêu chí: 
không chạm, không gián đoạn 
và không bị động. “Mũi tiêm” 
đầu tiên này sẽ dành cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
triển khai miễn phí trong năm 
đầu tiên.

Theo tôi, chúng ta không thể 
nào sống “Zero COVID” mà phải 
sống chung với COVID, doanh 
nghiệp cũng vậy.

Ông Chu Tiến Dũng,  Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
TP.HCM bày tỏ quan điểm: Đã 
đến lúc doanh nghiệp bàn bạc 
xem phải phục hồi như thế 
nào. Chúng ta cần nhận thức 
nghiêm túc, mỗi một doanh 
nhân, mỗi một người lao động 
của mỗi doanh nghiệp trong 
công cuộc phục hồi kinh tế này 
cũng là một “chiến sỹ” trong 
tuyến đầu phục vụ đất nước. 
Tinh thần đó của Chính phủ, 
chính quyền các cấp đối với các 
“chiến sỹ doanh nhân” cũng 
cần được hâm nóng ấm như đã 
làm với các chiến sỹ tuyến đầu 
(y bác sỹ) trong mặt trận phòng 
chống dịch.

Như Thủ tướng đã nói “lợi 
ích cùng hưởng, rủi ro cùng 
chia sẻ”, doanh nghiệp thấy 
ấm lòng khi nghe câu nói này. 
Nhưng làm sao hệ thống của 
Nhà nước, của các cơ quan bộ 
ngành thấm được tư tưởng 
này, để tin và đồng hành cùng 
doanh nghiệp. Nếu không phục 
hồi sản xuất thì an sinh không 
tốt được.

Các vấn đề về tài khoá, tài 
chính, tín dụng, ngân hàng… 
phải thấm quan điểm “cùng 
chia sẻ rủi ro” và cùng đồng 
hành với doanh nghiệp thực 
sự, khi ấy những chính sách 
mới sát thực tiễn.

An toàn của doanh nghiệp 
là trên hết chứ không trông chờ 
Nhà nước. An toàn là mục tiêu 
hàng đầu. Mong rằng Nhà nước 
phải tin doanh nghiệp. Việc cấp 
giấy đi đường coi doanh nghiệp 
như lạng lách - tư duy này phải 
bỏ.

Cần coi doanh nghiệp như ra 
tuyến đầu cần được hỗ trợ. Tất 
cả phải thay đổi, thay đổi mạnh 
mẽ và cần huy động mọi nguồn 
lực để giúp doanh nghiệp thay 
đổi phù hợp với phương thức 
mới nhằm sản xuất kinh doanh 
có hiệu quả.

18% CÁC DOANH NGHIỆP 
TRONG NGÀNH SẢN XUẤT 
ĐÃ CHUYỂN DỊCH MỘT 
PHẦN NHU CẦU SẢN XUẤT/
ĐƠN HÀNG SANG CÁC 
NƯỚC KHÁC. BÊN CẠNH 
ĐÓ, 16% DOANH NGHIỆP 
CŨNG ĐANG CÂN NHẮC 
CHUYỂN DỊCH SẢN XUẤT. 
“NHƯNG CHÚNG TÔI BIẾT 
CHƯA CÓ DN NÀO RỜI 
KHỎI VIỆT NAM TRONG 
TÌNH HUỐNG NÀY… CHÚNG 
TA CẦN TRIỂN KHAI TIÊM 
VACCINE ĐỂ KHÔI PHỤC 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
CÀNG SỚM CÀNG TỐT”, 
CHỦ TỊCH EUROCHAM 
KHUYẾN NGHỊ.

Chỉ số môi trường kinh 
doanh (BCI) đang đạt 
ngưỡng thấp nhất từ trước 
tới nay, báo cáo của Hiệp 

hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) cho biết.

Với 15,2 điểm, đây là mức thấp 
hơn cả thời điểm Việt Nam giãn cách 
đợt 1 do COVID-19 lẫn khủng hoảng 
tài chính năm 2012.

Kết thúc cuộc họp cấp cao kéo dài 
4 giờ đồng hồ với Thủ tướng Chính 
phủ, lãnh đạo các Bộ, ban ngành và 
các phái đoàn ngoại giao thuộc Liên 
minh châu Âu về những thách thức 
đang tồn tại trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19, ông Alain Cany - Chủ tịch 
EuroCham – cho biết đó là một cuộc 
họp rất hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận về 
những khó khăn của đợt bùng phát 
dịch lần thứ tư hiện nay và chia sẻ 
các giải pháp để hỗ trợ các hoạt động 
kinh tế và xã hội nhằm khôi phục sự 
phát triển của đất nước sau đại dịch.

Cụ thể, ông Cany cùng các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu nhấn 
mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh 
việc triển khai tiêm vaccine diện rộng 
của Việt Nam; đảm bảo sự lưu thông 
tự do của hàng hóa; đi lại thuận tiện 
hơn cho người lao động; rút ngắn 
thời gian cho các chủ doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, chuyên gia đã được tiêm 
vaccine trở lại Việt Nam làm việc; 
đảm bảo các nhà máy và công ty có 
thể hoạt động trở lại càng sớm càng 
tốt; sống chung với virus để duy trì 

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ sinh kế.
“Không có gì ngụy tạo khi nói rằng 

đợt bùng phát dịch lần thứ tư này đang 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 
động kinh doanh của Việt Nam. Chỉ số 
Môi trường Kinh doanh của EuroCham 
hiện đang ghi nhận kết quả thấp nhất 
trong hơn một thập kỷ”, ông Cany nói.

“Nếu các biện pháp phong tỏa, giãn 
cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục 
kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư 
mới có thể gặp rủi ro và các công ty có 
thể xem xét di chuyển tới các nơi khác 
trong khu vực”.

Theo khảo sát của EuroCham, 
18% các doanh nghiệp trong ngành 
sản xuất đã chuyển dịch một phần 
nhu cầu sản xuất/đơn hàng sang các 
nước khác. Bên cạnh đó, 16% doanh 
nghiệp cũng đang cân nhắc chuyển 
dịch sản xuất.

“Nhưng chúng tôi biết chưa có 
DN nào rời khỏi Việt Nam trong tình 
huống này… Chúng ta cần triển khai 
tiêm vaccine để khôi phục hoạt động 
sản xuất càng sớm càng tốt”, Chủ tịch 
EuroCham nói thêm.

Ông Erwin Debaere - thành viên 
Ban Lãnh đạo EuroCham – cũng nêu 
những thách thức khi thực hiện chính 
sách “Ba tại chỗ”, trong đó khó khăn 
chính là logistics và chi phí để thực 
hiện 3T.

“Các chính sách “Ba tại chỗ” trong 
khi đúng về mặt nguyên tắc, trên thực 
tế lại đặt ra một gánh nặng rất lớn lên 
cả các công ty và người lao động của 
họ. Cũng cần nhấn mạnh sự cần thiết 
của việc triển khai tiêm chủng, ưu tiên 
những người có nguy cơ nhiễm bệnh 
cao nhất để cho phép mở cửa dần 
dần các tỉnh và thành phố, thúc đẩy 
các hoạt động thương mại trở lại bình 
thường”, ông Cany nói thêm.

Các doanh nghiệp EuroCham 
cũng khuyến nghị: Một trong những 
vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cần 
có hộ chiếu vaccine điện tử  để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển 
tự do cho những người đã được tiêm 
chủng trong và ngoài nước.

Bảo Bảo

Doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu: 
Chưa có DN nào rời Việt Nam lúc này, 
chúng ta cần tiêm vaccine để sớm 
khôi phục sản xuất!
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Doanh nghiệp

Hơn một năm qua, HDBank đã thực 
hiện quy trình làm việc tại nhà và 
bố trí nghỉ phép luân phiên trên 
toàn hệ thống. Thời gian gần đây, 

khi TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả 
nước thực hiện Chỉ thị 16 và đợt cao điểm giãn 
cách “ai ở đâu thì ở đó”, HDBank đã vừa tuân 
thủ nghiêm túc vừa đảm bảo hệ thống hoạt 
động liên tục, thông suốt. 

Theo đó, hình thức Remote Working được 
áp dụng đối với các vị trí làm việc tại Trung tâm 
Chuyển đổi số (DTC) và Khối Công nghệ thông 
tin & Ngân hàng điện tử. Với Remote Working, 
nhân viên sẽ làm việc tại bất cứ đâu mà không 
cần phải đến văn phòng và được hưởng đầy đủ 
tất cả các chế độ như nhân viên thông thường.

Nền tảng hỗ trợ tích cực cho “Remote Jobs 

- Remote Working” của HDBank là việc đầu tư 
chuyển đổi số từ sớm. Theo đó, khi áp dụng 
mô hình này, nhân sự tại các phòng, ban về 
Công nghệ đang quản lý dự án, chia sẻ kiến 
thức, công việc bằng công cụ Jira và Confluence 
trên Cloud một cách hiệu quả. Đăng ký chấm 
công bằng ứng dụng People có định vị. Các 
Tờ trình được trình ký điện tử qua Ipaper. Các 
cuộc họp được tổ chức qua nền tảng: Zoom, 
MS Team, Workplace chat, Workplace call. Các 
buổi livestream đào tạo, talkshow,… được tổ 
chức thường xuyên qua Workplace. Cấp quản 
lý được trang bị công cụ PowerBI giúp quản trị 
xuyên suốt, đánh giá nhắc nhở nhân viên kịp 
thời dựa vào phân tích và hiển thị dữ liệu dạng 
hình ảnh.

HDBank cũng đã áp đưa mạng xã 
hội Workplace chính thức trở thành kênh giao 
tiếp nội bộ của CBNV trên toàn hệ thống, hỗ trợ 
tích cực tương tác trong nội bộ và xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp. Đây là sự đổi mới về phương 
thức tiếp cận và xử lý thông tin, từ đó giúp thay 
đổi trong công tác quản trị điều hành.

Cùng với Remote Job - Remote Working 
trong khối nhân sự công nghệ và ngân hàng 
điện tử, đẩy mạnh số hóa trong quản trị toàn 
hàng, HDBank đã đảm bảo vận hành hệ thống 
thông suốt, phục vụ cho hoạt động kinh doanh 
hiệu quả. Trong đó, các ứng dụng số và tự động 
hóa hoạt động của HDBank vào sản phẩm dịch 

vụ như đưa eKYC vào xác thực tài khoản, tăng 
cường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền 
mặt, gia tăng tiện ích trên các kênh giao dịch 
số… đã giúp nâng cao hiệu quả và đáp ứng kịp 
thời nhu cầu khách hàng trong bối cảnh thực 
hiện giãn cách. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, số 
lượng giao dịch e-banking tăng gấp hai lần cùng 
kỳ, giá trị giao dịch cao gấp 3 lần, đạt gần 60.000 
tỷ đồng.

HDBank đã ra mắt Trung tâm Chuyển đổi số 
(DTC) vào năm 2020, sẵn sàng cho những bước 
đi mạnh mẽ của ngân hàng trong chiến lược 
chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025. Hiện ngân 
hàng đang tích cực hiện thực hóa nhu cầu tuyển 
dụng nhân sự có các thế mạnh về công nghệ lõi 
như trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, Blockchain, kỹ 
năng làm việc nhóm và sử dụng tốt ngoại ngữ 
để triển khai các dự án công nghệ, hướng đến 
xây dựng ngân hàng Happy Digital Bank - Ngân 
hàng số hiện đại phát triển vì hạnh phúc của 
người dân và khách hàng và chính CBNV. 

Việc tiên phong hưởng ứng và triển khai xu 
hướng làm việc mới của toàn cầu Remote Job – 
Remote Working khiến HDBank đang trở thành 
địa chỉ làm việc hấp dẫn và hiện đại, đầy hứa 
hẹn đối với nhân sự Công nghệ thông tin trên 
cả nước trong thời điểm hiện tại và cả khi dịch 
bệnh đã được kiểm soát. Đồng thời cho thấy 
ngân hàng đã thực sự sẵn sàng bước vào lộ 
trình số hóa mới hậu COVID-19. 

 “LÀM VIỆC TỪ XA” 
ĐƯỢC HDBANK ÁP DỤNG HIỆU QUẢ 

THÍCH ỨNG VỚI DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 
VÀ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI XU HƯỚNG SỐ HÓA MẠNH MẼ ĐANG DIỄN 
RA TRÊN TOÀN CẦU, THAY VÌ CHỈ ÁP DỤNG HÌNH THỨC LÀM VIỆC 
TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH, HDBANK ĐÃ TIÊN PHONG 
ÁP DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC REMOTE JOBS - 
REMOTE WORKING.
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GIỜ ĐÂY NGÂN HÀNG KHÔNG CHỈ 
LÀ NƠI GIẢI QUYẾT NHỮNG NHU 
CẦU TÀI CHÍNH THÔNG THƯỜNG 
MÀ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT “NGƯỜI 
BẠN ĐỒNG HÀNH”, MANG ĐẾN 
NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ 
MỚI LẠ VÀ THÚ VỊ CHO NGƯỜI DÂN 
THỜI ĐẠI 4.0. 

Mở tài khoản trong một… nốt nhạc
Cuối tháng 7, anh Hoàng Đức (35 tuổi) ngụ 

tại quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) có kế hoạch 
tới chi nhánh ngân hàng gần nhà để mở tài 
khoản cá nhân. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, thành phố giãn cách xã hội 
nghiêm ngặt, do đó dự định tới làm việc trực 
tiếp tại ngân hàng của anh Đức phải hủy bỏ. 
Đang băn khoăn không biết làm thế nào, anh 
được một người bạn hướng dẫn cách mở tài 
khoản ngân hàng ngay trên điện thoại thông 
minh mà không mất bất kỳ chi phí nào.  

Anh Đức tâm sự: “Thật bất ngờ, sau khi cài 
ứng dụng VPBank NEO trên điện thoại, tôi chỉ 
mất khoảng 5 phút với khoảng 20 clicks để mở 
tài khoản cũng như chọn số đẹp miễn phí. Ngay 
sau đó, tôi đã có ngay một tài khoản thanh toán 
và có thể sử dụng luôn dịch vụ ngân hàng mà 
không cần phải chờ đợi gì thêm. Quả là vô cùng 
tiện lợi, khác xa so với trước đây là cứ phải ra 
quầy gặp gỡ giao dịch viên”. 

Theo đại diện VPBank, thay vì tốn thời gian 
di chuyển, xếp hàng chờ đợi tại các phòng giao 
dịch xưa kia, khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà, mở 
VPBank NEO và tiến hành theo 2 bước gồm: Xác 
thực giấy tờ tùy thân và xác thực khuôn mặt. Hệ 
thống của VPBank sẽ kiểm tra các thông tin hợp 
lệ và tiến hành mở tài khoản để khách hàng sử 
dụng dịch vụ ngân hàng. Việc đăng ký tài khoản 
online này vừa nhanh chóng, an toàn trong 
mùa dịch bệnh vừa giúp người dùng tránh được 
những rủi ro bị giả mạo giấy tờ khi giao dịch 
trực tiếp.

Đặc biệt hơn, với chính sách miễn 100% 
nhiều loại phí như phí sử dụng, phí chuyển 
khoản, phí thường niên, phí quản lý tài khoản... 
VPBank NEO sẽ tiết kiệm cho người dùng một 
khoản chi phí đáng kể so với các phương thức 
truyền thống. 

“Nhờ áp dụng mô hình NEO Bank - Giao dịch 
không phòng chi nhánh và công nghệ eKYC hiện 
đại trên thế giới, VPBank NEO trở thành bước 
tiến mới trong chiến lược số hóa toàn diện của 
VPBank. Sự phát triển này cũng là minh chứng 
cho nỗ lực của Ngân hàng để phục vụ khách 
hàng tốt hơn và mang đến những sản phẩm số 
tiện ích hơn. Trong hai tháng kể từ khi ra mắt, 
VPBank đã ghi nhận hơn 500.000 lượt đăng ký 
thành công thông qua eKYC trên VPBank NEO”, 
vị đại diện này cho biết thêm. 

Bám sát từng hơi thở cuộc sống
Không chỉ nhanh chóng, tiện lợi mà VPBank 

NEO còn tương thích với đa nền tảng khi khách 
hàng vừa có thể thao tác trên điện thoại thông 
minh vừa có thể sử dụng máy tính, Ipad, bàn 
phím thông minh... từ đó dễ dàng thực hiện 
giao dịch mọi lúc, mọi nơi, vượt khỏi những 
giới hạn thời gian và không gian. Đặc biệt, các 
thiết bị này chỉ sử dụng thống nhất chỉ một tên 

tài khoản, một mật khẩu cho mỗi người dùng, 
giảm tối đa phiền toái cho khách hàng.

Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu shopping online, 
thanh toán điện tử ngày càng lớn mạnh của 
người dân, VPBank NEO đã xây dựng một hệ 
sinh thái dịch vụ quy mô lớn chưa từng có. 
Khách hàng của VPBank NEO sẽ được “lướt”, 
được sử dụng mọi chức năng của ví điện tử và 
các dịch vụ ngân hàng như: Gửi tiết kiệm, vay, 
thanh toán hóa đơn, mua hàng, chuyển tiền 
chứng khoán, giao vận... trên cùng một ứng 
dụng duy nhất. 

Để phát triển hệ sinh thái này, VPBank đã 
đẩy mạnh liên kết với các tổ chức tài chính, 
ký kết hợp tác với 10 ví điện tử lớn nhất thị 
trường hiện nay như Momo, Zalopay, Shopee 
Pay, Smartpay…; với 7 công ty chứng khoán 
lớn hàng đầu (VNDirect, VPS, Mirae Asset, 
KS Securities,…); 3 nhà mạng viễn thông 
(Vinaphone, Viettel, Mobilephone); 3 hãng hàng 
không chủ lực (Vietnam Airlines, Vietjet Air, 
Bamboo Airways). Khách hàng chỉ cần sử dụng 
VPBank NEO là có thể “nắm trọn vũ trụ” trong 
lòng bàn tay để trải nghiệm mọi dịch vụ. 

Phần thưởng cho người tiên phong
Để khuyến khích khách hàng sử dụng nền 

tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, từ 
nay đến hết ngày 31/12/2021, VPBank sẽ tặng 
E-voucher trị giá 50.000 VNĐ để thanh toán các 
hóa đơn điện, nước, điện thoại… cho tất cả các 
khách hàng trên toàn quốc khi kích hoạt ứng 
dụng. 

Thêm vào đó, từ nay đến hết ngày 17/10/2021, 
khi thực hiện thành công các giao dịch có điều 
kiện trên VPBank NEO như: Chuyển tiền, thanh 
toán hóa đơn, nạp điện thoại, nạp tiền chứng 
khoán, mở thẻ tín dụng… khách hàng sẽ được 
tham gia chương trình quay số may mắn với 
game “Lướt app chạm kim cương”. Giải đặc biệt 
là một bộ trang sức kim cương Mossanite cao 

cấp trị giá 100 triệu đồng cùng hàng vạn phần 
quà hấp dẫn khác khác như kim cương viên 0,6 
karat, nồi chiên không dầu… Tổng giá trị giải 
thưởng lên tới gần 1,2 tỷ đồng. 

 “Từ lúc dùng VPBank NEO đến giờ, tôi không 
những có thể tự mình chủ động thực hiện các 
giao dịch hoàn toàn miễn phí, không phải lo 
lắng về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi phải 
tiếp xúc trực tiếp mà còn nhận được vô vàn quà 
tặng, ưu đãi vượt trội của VPBank trong mùa 
dịch. Những món quà cùng các hoạt động chơi 
game lý thú này thực sự đã mang đến niềm vui, 
năng lượng tích cực cho tôi cùng bạn bè trong 
bối cảnh bức tranh kinh tế - xã hội còn ảm đạm”, 
anh Minh Đức khẳng định thêm.  

Khách hàng có thể bắt đầu tận hưởng thế 
hệ mới của trải nghiệm ngân hàng số - VPBank 
NEO bằng cách tìm kiếm từ khóa “VPBank NEO” 
trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) 
để tải và cài đặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy 
cập: https://vpbankonline.vpbank.com.vn/
cham-kim-cuong-vpbank/ hoặc liên hệ tổng đài 
1900 545415 để được đăng ký và tư vấn.  

KHI NHÀ BĂNG 
“LƯỚT” CÙNG NGƯỜI DÂN 
TRONG NHỊP SỐNG HIỆN ĐẠI

Ngọc Mỹ

Mở tài khoản ngân hàng giờ đây chỉ trong… một nốt nhạc (Ảnh: VPBank)

Những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi khách hàng 
VPBank NEO.
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Theo đó, hai tập đoàn sẽ sử dụng 
kinh nghiệm, năng lực, phát huy 
hết thế mạnh và khả năng của mỗi 
bên nhằm đem lại hiệu quả tích cực 

cho các dự án, đồng thời góp phần thúc đẩy, 
hỗ trợ việc hình thành và phát triển cơ sở hạ 
tầng, chuỗi cung ứng, khung pháp lý hiệu quả 
cho điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Ngay sau 
lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, lập quy 
hoạch các dự án điện gió ngoài khơi phù hợp 
với quy hoạch điện quốc gia, trình các cấp có 
thẩm quyền của Việt Nam xem xét phê duyệt.

Với hơn 3.200 km bờ biển và tốc độ gió ổn 
định ở mức cao, Việt Nam được đánh giá là có 
một số điều kiện tốt nhất để phát triển điện 
gió ngoài khơi ở châu Á. Theo Ngân hàng Thế 
giới, ước tính tiềm năng điện gió ngoài khơi 
của Việt Nam là khoảng gần 500 GW. Bên cạnh 
tiềm năng mang đẳng cấp thế giới này, nhu cầu 
điện năng ngày càng tăng nhanh của Việt Nam 
đem đến nhu cầu cấp bách về các nguồn điện 
mới đáng tin cậy, có quy mô lớn trong những 
thập kỷ tới. Những yếu tố này, kết hợp với tiềm 
năng chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Việt Nam, 
đã thuyết phục Ørsted và T&T Group tin rằng 
điện gió ngoài khơi có vai trò quan trọng trong 
cơ cấu nguồn điện tương lai của Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group chia sẻ: 
“Từ 10 năm trước, chúng tôi đã bắt tay vào nghiên 
cứu và chuẩn bị các điều kiện phát triển lĩnh vực 
năng lượng tái tạo để sẵn sàng đón đầu cơ hội. 
Đến nay, bên cạnh một số dự án điện mặt trời, 
điện gió lớn đã và sắp hoàn thành, T&T Group còn 
hoạch định chiến lược phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo, điện khí, cảng và trung tâm khí LNG 
đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, phù hợp 
với chiến lược và quy hoạch năng lượng quốc gia. 
Việc hợp tác với một tập đoàn hàng đầu thế giới 
trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi như Tập đoàn 
Ørsted sẽ giúp T&T Group đẩy nhanh tiến độ triển 
khai hoạch định trên, cũng như đem lại cho chúng 
tôi những kinh nghiệm và nguồn tài chính quốc 
tế quý báu trong việc thực hiện các dự án tại Việt 
Nam”.

Ông Matthias Bausenwein, Chủ tịch Ørsted 
châu Á - Thái Bình Dương cho biết, là tập đoàn 
dẫn đầu toàn cầu về điện gió ngoài khơi, Ørsted 
đặt mục tiêu đạt 30 GW điện gió ngoài khơi vào 
năm 2030: “Để hỗ trợ việc phát triển đầy tham 
vọng này, chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ với các 
đối tác như T&T Group - doanh nghiệp với những 

thành tích ấn tượng trong phát triển các dự án 
năng lượng lớn tại Việt Nam và giúp chúng tôi hiểu 
biết sâu sắc về thị trường này. Sứ mệnh của chúng 
tôi là tạo ra một thế giới hoàn toàn sử dụng năng 
lượng xanh, và để làm được điều này chúng tôi 
cần  sự hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi thấy một 
công ty đầu ngành như T&T Group cùng chung tay 
tạo ra một tương lai ngày càng bền vững hơn tại 
Việt Nam”.

Theo ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc 
Quốc gia của Ørsted Việt Nam, biên bản ghi nhớ 
này là bước tiến quan trọng của Ørsted trong 
việc thiết lập chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam 
và thể hiện khát vọng trong việc trở thành đối 
tác lâu dài đáng tin cậy tại đây. “Thông qua các 
dự án chung, chúng tôi rất vui mừng khi cùng T&T 
Group xây dựng ngành công nghiệp điện gió ngoài 
khơi đang sôi động và đưa Việt Nam trở thành 

T&T GROUP VÀ ØRSTEDT&T GROUP VÀ ØRSTED  
HỢP TÁC ĐẦU TƯ 30 TỶ USD HỢP TÁC ĐẦU TƯ 30 TỶ USD 

PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI 
TẠI VIỆT NAMTẠI VIỆT NAM

NGÀY 9/9/2021, TRONG KHUÔN KHỔ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI 
EU VÀ VƯƠNG QUỐC BỈ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, 
TẬP ĐOÀN T&T GROUP CỦA DOANH NHÂN ĐỖ QUANG HIỂN VÀ ØRSTED 
- TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐÃ CHÍNH 
THỨC KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU) VỀ VIỆC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 
TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI TẠI VIỆT NAM. QUAN HỆ HỢP 
TÁC CHIẾN LƯỢC NÀY HỨA HẸN ĐEM LẠI NGUỒN CUNG LỚN VỀ NĂNG 
LƯỢNG TÁI TẠO THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI ĐẦU TƯ 
MỚI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ TỈNH NINH THUẬN, VỚI TỔNG CÔNG SUẤT 
LẮP ĐẶT ƯỚC TÍNH GẦN 10 GW VÀ TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ KHOẢNG 30 
TỶ USD (DỰ KIẾN ĐƯỢC PHÂN KỲ ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN 20 NĂM).
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Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group và ông Martin Neubert, Tổng Giám đốc phụ 
trách Thương mại và Phó Chủ tịch Tập đoàn Ørsted ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong 

lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.
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một trong những thị trường điện gió ngoài khơi 
hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi 
tin rằng điện gió ngoài khơi là một trong những 
cách tốt nhất để Việt Nam đáp ứng nhu cầu điện 
đang tăng nhanh. Nếu được triển khai ở quy mô 
lớn cùng với khuôn khổ pháp lý phù hợp, điện gió 
ngoài khơi có thể cạnh tranh với các nhà máy nhiệt 
điện chạy bằng than và khí đốt” - ông Sebastian 
Hald Buhl nói.

Tầm nhìn của Ørsted là tạo ra một thế giới 
vận hành hoàn toàn bằng năng lượng xanh, 
thông qua phát triển, xây dựng và vận hành các 
trang trại điện gió ngoài khơi, trên bờ, trang trại 
điện mặt trời, nhà máy lưu trữ năng lượng, nhà 
máy năng lượng sinh học và cung cấp các sản 
phẩm năng lượng cho khách hàng. Đặt trụ sở 
chính tại Đan Mạch và Chính phủ Đan Mạch sở 
hữu cổ phần chi phối, Ørsted là tập đoàn 
hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi 
với hơn 6.000 nhân viên. Đến nay 
Ørsted đã phát triển và xây dựng 28 
trang trại điện gió ngoài khơi với 
tổng công suất lắp đặt gộp là 7.6 
GW công suất gió ngoài khơi và 
2,3GW đang được xây dựng. 
Mục tiêu của Ørsted là lắp đặt 
30GW tổng công suất điện gió 
ngoài khơi trên toàn thế giới vào 
năm 2030.

Trong khi đó, T&T Group là một 
trong những tập đoàn kinh tế tư nhân 
hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa 
ngành, và đang ghi dấu ấn với lĩnh vực phát 
triển năng lượng. Riêng trong năm 2020, T&T 
Group đã đưa vào vận hành 4 nhà máy điện mặt 
trời với tổng công suất 245 MWp. Trong năm 
2021, T&T Group dự kiến đưa vào vận hành 5 
nhà máy điện gió tại các địa phương giàu tiềm 
năng trong cả nước với tổng công suất 530 MW. 

Theo kế hoạch, trong 10 năm tới, năng lực cung 
cấp điện của T&T Group (LNG và năng lượng 
tái tạo) dự kiến sẽ đạt khoảng 10.000 - 11.000 
MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt 
các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam.   

Cùng ngày 9/9, Tập đoàn T&T Group của Việt 
Nam và Smart Universal Logistics N.V (SUL) - 
tập đoàn hàng đầu Vương quốc Bỉ về phát triển 
năng lượng bền vững và hạ tầng môi trường 
cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát 
triển các nhà máy khử mặn bằng năng lượng 
gió để sản xuất nước ngọt cho nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản tại 
Việt Nam. Theo đ ó , 
T&T Group và 
SUL sẽ phối 
hợp với Viện 
Quy hoạch 

v à 
d ự 

báo nông nghiệp quốc gia (Bộ NN-PTNT) xây 
dựng một hệ thống thí điểm khử mặn nước 
sông bằng năng lượng gió có tên gọi “WATER-
BY-WIND” (WBW) tại tỉnh Ninh Thuận. Sau thử 
nghiệm thành công, hai bên sẽ tiến hành khảo 
sát về khả năng thiết lập một mạng lưới các hệ 
thống WBW tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam 
bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự xâm nhập mặn và 
ngập úng; đồng thời hướng đến mục tiêu xây 
dựng một nhà máy sản xuất hệ thống WBW tại 
Việt Nam để giảm chi phí sản xuất và chủ động 
về công nghệ. 

Công nghệ khử mặn được sử dụng trong dự 
án dùng gió làm ra nước này là công nghệ tiên 
tiến được vận hành nhờ năng lượng tái tạo như 
gió và mặt trời, vận dụng lợi thế tự nhiên, thân 
thiện với môi trường. Từ đó, sẽ tạo ra giải pháp 
hiệu quả, thích ứng với tình trạng hạn, mặn, 
giúp sử dụng tài nguyên nước tốt hơn. Tại châu 
Âu, SUL có nhiều kinh nghiệm trong việc phát 
triển các trang trại gió và phát triển khử mặn 
nước. SUL đã phát minh và được cấp bằng sáng 
chế cho mô hình của một hệ thống khử mặn 
nước sông bằng năng lượng gió.

Hợp tác với tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế 
giới, T&T Group sẽ đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài 

khơi tại Việt Nam trong thời gian tới



Bánh trung thu Bảo 
Phương gói trọn tinh hoa 
ẩm thực cũ xưa

Trước diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19 và thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16, các cơ 
sở sản xuất bánh kẹo - sản phẩm 
OCOP truyền thống của Hà Nội 
không tiêu thụ được qua kênh bán 
hàng truyền thống. Để tháo gỡ 
khó khăn này, các doanh nghiệp, 
chủ sản xuất đang đẩy mạnh đưa 
các sản phẩm OCOP bán trên các 
trang mạng xã hội như Facebook, 
Zalo và lên sàn thương mại điện 
tử như Shopee,... Đây được coi là 
giải pháp hữu hiệu giúp các doanh 
nghiệp thích ứng với nhu cầu của 
thị trường, vừa đảm bảo công tác 
phòng chống dịch.

Một trong số sản phẩm OCOP 
truyền thống đang tích cực thích 
nghi với “biến đổi” của thị trường 
chính là bánh Trung thu cổ truyền 
Bảo Phương (phố Thụy Khuê, Tây 
Hồ, Hà Nội) ra đời từ năm 1954.

Tại Hà Nội, hàng vạn người đều 
biết đến sản phẩm bánh nướng, 
bánh dẻo của cơ sở sản xuất bánh 
Trung thu Bảo Phương mang đậm 
hương vị bánh truyền thống của 
mảnh đất Hà Thành xưa. Vậy nên, 
các sản phẩm của Bảo Phương 
được bán quanh năm, song nhộn 
nhịp nhất vẫn là dịp Tết Trung thu, 
thường bắt đầu từ rằm tháng Bảy 
đến hết tháng Tám Âm lịch. Khi đó, 
cửa hàng Bảo Phương luôn chật 
kín khách, người dân kiên nhẫn 
xếp thành hàng dài để mua cho 
được những cặp bánh thơm ngon 
về tặng người thân, đối tác.

Không chỉ người Hà Nội, mà 
khách ngoại tỉnh, thậm chí là Việt 
kiều cũng tìm đến đây xếp hàng 
nhẫn nại chờ mua bánh. Thế 
nhưng, năm nay do giãn cách xã 
hội, Bảo Phương đã và đang đẩy 
mạnh bán hàng online.

Tham gia Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm - OCOP Hà Nội, cơ 
sở bánh Trung thu Bảo Phương có 
các sản phẩm như: Bánh dẻo nhân 
đậu xanh; Bánh dẻo nhân thập 
cẩm; Oản đường; Bánh nướng 
nhân thập cẩm đạt tiêu chuẩn 
OCOP 4 sao. Đó đều là những sản 
phẩm vô cùng mộc mạc, dân dã, 
mang đậm nét văn hóa ẩm thực 
truyền thống. Đặc biệt, bánh Trung 
thu Bảo Phương đang cạnh tranh 
rất tốt với các sản phẩm bánh 
trung thu mang nhiều vị hiện đại 
trên thị trường.

Theo chiến lược kinh doanh, 
trong tương lai, cơ sở sản xuất 
bánh Trung thu Bảo Phương sẽ tích 
cực phát triển hơn nữa để các sản 
phẩm đạt chỉ tiêu 5 sao OCOP và 
hướng tới thị trường nước ngoài.

Thực tế, từ khi Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của 
TP. Hà Nội khởi động, nhiều chủ 
thể, địa phương đã bắt đầu gìn giữ 
và phát huy, làm mới những sản 
phẩm truyền thống để phát triển 
thành sản phẩm OCOP cấp thành 
phố. Điển hình, cơ sở kinh doanh 
của Bảo Phương hiện đã tạo công 
ăn việc làm cho nhiều người lao 
động, giúp họ có cuộc sống ổn 
định.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ doanh 
nghiệp, do giãn cách xã hội kéo dài 
khiến số nhân lực làm việc giảm 
sút mạnh so với nhiều năm. Vì vậy, 
Bảo Phương đang đẩy mạnh năng 
suất làm việc nhiều nhất có thể 
để sản phẩm đến tay khách hàng 
trong mùa Trung thu năm nay.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh 
Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới từng chia 
sẻ với báo chí: Sản phẩm OCOP 

mang tính cộng đồng, địa phương 
nên hầu hết các sản phẩm đều 
bắt nguồn, chứa đựng những nét 
truyền thống của cộng đồng dân 
cư. Trong câu chuyện sản phẩm 
khi tham gia Chương trình OCOP, 
các chủ thể đã thể hiện được 
truyền thống lịch sử và những giá 
trị văn hóa của sản phẩm trong 
suốt chiều dài thời gian. Theo đó, 
những tác động của sản phẩm đến 
cộng đồng, không chỉ dừng lại ở 
tạo việc làm, nâng cao thu nhập... 
mà còn là sự chuyển tải, quảng bá 
văn hóa vùng miền tới cộng đồng 
người tiêu dùng trên thị trường.

Bí quyết đem lại sự hấp 
dẫn của thương hiệu bánh 
Trung thu Bảo Phương

So với các thương hiệu khác, 
điểm nổi bật của Bảo Phương là 
làm theo phương thức cổ truyền, 
không sử dụng chất bảo quản nên 

vẫn giữ nguyên được hương vị của 
các nguyên liệu. Phần nguyên liệu 
của bánh nướng và bánh dẻo đều 
được cho vào một lượng bột nếp 
nhất định để làm vỏ bánh. Do đó, 
khi pha chế bột hay trong quá trình 
nhào nặn bánh đều phải trải qua 
nhiều công đoạn phức tạp mới tạo 
ra hương vị hoàn hảo.

Lớp nhân thập cẩm vô cùng 
phong phú, giữ nguyên hương vị 
truyền thống với những nguyên 
liệu mộc mạc như đậu xanh, hạt 
dưa, hạt sen, lạp xưởng, mứt bí… 
như gói trọn tinh hoa ẩm thực xưa 
trong đó. Hơn nữa, nguyên liệu 
làm bánh được chọn lọc kỹ càng, 
cao cấp nhất, lạp xưởng nhập từ 
Quy Nhơn, mứt hạt cũng mộc mạc, 
không pha tạp, mỡ phải là loại mỡ 
tươi lấy từ lò mổ về, không dùng 
mỡ đông lạnh. 

Vỏ bánh được nướng vàng đều, 
bóng bẩy lớp dầu còn mới nướng, 
bánh mềm dẻo vừa phải, dễ ăn. 
Nhân bánh dẻo nổi bật gồm loại 
bánh chay, đậu xanh hạt dưa, 
thập cẩm. Còn bánh nướng thì đa 
dạng hơn như đậu xanh hạt dưa, 
đậu xanh trứng muối, sen nhuyễn 
trứng muối, thập cẩm.

Đặc biệt, nhờ công thức làm bột 
riêng nên bánh chín phồng được từ 
bên trong, có độ nở khiến bánh có 
thể biến đổi hình dạng chứ không 
cố định vuông vức như nhiều loại 
bánh Trung thu sản xuất công 
nghiệp.  Vậy nên, tổng thể chiếc 
bánh Trung thu mang thương hiệu 
Bảo Phương luôn sạch, không chất 
bảo quản nên khách hàng rất ưa 
chuộng.

Nhìn những người thợ cần mẫn 
làm thủ công từng chiếc bánh nhỏ. 
Tuy có máy móc hỗ trợ nhưng 
nhiều khâu vẫn cần đến sự tỉ mỉ 
của bàn tay người thợ. Vì vậy, chiếc 
bánh ngon là do khâu chế biến, mùi 
vị của nó chỉ ngửi cũng có thể phân 
biệt được. Có lẽ, đó là bí quyết giúp 
món bánh Trung thu Bảo Phương 
vẹn nguyên hồn cốt truyền thống 
dù đã qua gần 70 năm như chính 
slogan của Bảo Phương: Hương vị 
cổ xưa.

Bài viết được đồng hành bởi 
Văn phòng Nông thôn mới Hà Nội.Quy trình sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương chặt chẽ, đảm bảo.

Các sản phẩm bánh Trung thu Bảo Phương được chứng nhận OCOP 4 sao. 

BÁNH TRUNG THU CỔ TRUYỀN 
- SẢN PHẨM OCOP HÀ NỘI THÍCH NGHI VỚI COVID-19

ĐỐI DIỆN KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19, NHỮNG SẢN PHẨM OCOP (CHƯƠNG 
TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM) MANG ĐẬM GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 
NHƯ BÁNH TRUNG THU CỔ TRUYỀN BẢO PHƯƠNG (PHỐ THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, 
HÀ NỘI) ĐANG THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MÀ VẪN ĐẢM BẢO 
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH.

Lê Tuấn 

Phát hành thứ Năm hàng tuần. Đường dây nóng: 0968491036; Giá: 12.000 đồng


