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T
rước đó, ngày 7/8/2021 Ban Bí thư Trung
ương Đảng đã có quyết định điều động, chỉ
định ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp
Trung ương, làm Bí thư Đảng đoàn VCCI

nhiệm kỳ VI.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch VCCI Phạm
Tấn Công cam kết sẽ đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý
cống hiến để xây dựng VCCI vững mạnh, bảo vệ quyền,
lợi ích chính đáng, hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển của
cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, góp
phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 08/09/2021, tại Hội nghị Ban Chấp
hành Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) lần thứ 14, khóa VI,
ông Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn
VCCI đã được bầu làm Chủ tịch VCCI
nhiệm kỳ VI thay ông Vũ Tiến Lộc. 

MP - QT

Tân Chủ TịCh VCCI Phạm Tấn Công 

Quyết liệt triển khai
các hoạt động 
hợp tác doanh nghiệp
ứng phó đại dịch

F



Ông Phạm Tấn Công cho biết, Đại hội XIII của
Đảng đã nêu rất rõ ràng các mục tiêu phát triển của đất
nước: đó là gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập
trung bình cao vào năm 2030 và nhóm các quốc gia phát
triển vào năm 2045. Vị thế mới của đất nước, mục tiêu
mới của dân tộc đòi hỏi VCCI phải có tầm nhìn mới, sứ
mệnh mới, chiến lược mới và cách làm mới.

"VCCI hôm nay là tổ chức quốc gia đại diện cho
cộng đồng hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hiệp hội
doanh nghiệp tại Việt Nam, là thành viên uy tín, tích
cực của các hiệp hội, các tổ chức thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, muốn đất nước ta tiến tới sánh vai cùng các
quốc gia phát triển vào năm 2045, thì giới doanh nhân,
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng phải sánh
ngang với giới doanh nhân, doanh nhân các nước này
về mọi mặt, không chỉ là vốn liếng, công nghệ hay sản
phẩm, mà phải cả về văn hoá, lối sống, đạo đức kinh
doanh và uy tín xã hội. Đây là một mục tiêu lớn đầy
thách thức mà VCCI có sứ mệnh phải dẫn dắt, thúc
đẩy, hỗ trợ giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam
đạt cho được" - Bí thư Đảng đoàn, tân Chủ tịch VCCI
khẳng định.

Tân Chủ tịch VCCI cũng cho biết, bên cạnh những
mục tiêu, nhiệm vụ dài hạn và các nhiệm vụ thường
xuyên, VCCI phải quan tâm thực hiện tốt những nhiệm
vụ cấp bách, trước mắt là đồng hành cùng doanh nghiệp
vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo ông Phạm Tấn Công, cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam đã đóng góp những nguồn lực to lớn để
chung tay cùng cả nước chống dịch, nhưng chúng ta
không được quên mỗi tháng qua đi là cả chục ngàn

doanh nghiệp phải đóng cửa, rời khỏi thị trường, chuỗi
sản xuất bị đứt gãy, tổn thất của cộng đồng doanh
nghiệp là vô cùng lớn và nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực
đến nền kinh tế và vị thế của Việt Nam trong chuỗi sản
xuất toàn cầu. Chính vì vậy, tân Chủ tịch VCCI khẳng
định: “Hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp
vượt qua Covid-19 lúc này là nhiệm vụ cấp bách mà
VCCI cần dốc toàn lực để thực hiện”. 

Phát biểu khi chuyển giao nhiệm vụ cho người kế
nhiệm, ông Vũ Tiến Lộc – nguyên Chủ tịch VCCI bày
tỏ cảm ơn Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành đã hợp
tác sát cánh với VCCI. Ông Vũ Tiến Lộc cũng gửi lời
cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo tiền nhiệm đã để lại
cho VCCI những gia tài quý giá; cảm ơn thành viên Ban
Chấp hành, hội viên, toàn thể cán bộ VCCI đã cùng ông
góp phần xây dựng thương hiệu VCCI.

“Mong đồng chí tân Chủ tịch hãy đặt niềm tin vào
Ban Chấp hành, toàn thể cán bộ nhân viên VCCI để tiếp
nối được truyền thống đoàn kết, sẻ chia, đưa VCCI tiếp
tục phát triển trong thời gian tới, thực hiện được sứ
mệnh mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp” –
nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc bày tỏ.

Ông Lộc chia sẻ thêm: “Nhiều doanh nghiệp đang
trong thử thách sinh tử bởi dịch bệnh Covid-19, vì thế
tôi mong muốn Ban Chấp hành, toàn thể cán bộ nhân
viên VCCI tiếp tục đồng hành cùng tân Chủ tịch VCCI
Phạm Tấn Công, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và
thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà, chung
tay xây dựng cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp
phát triển bền vững".n
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new VCCI PresIdenT Pham Tan Cong

Resolved to Unite Businesses to
Respond to Pandemic

At the 14th Meeting of the Executive
Committee of the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI), 6th term,
held on September 8, 2021, Mr. Pham Tan
Cong, Secretary of the VCCI Party Union,
was elected VCCI President for the 6th
term, replacing Mr. Vu Tien Loc.

MP-QT

Previously, on August 7, 2021, the Secretariat of the
Party Central Committee appointed Cong,
Standing Deputy Secretary of the Party Committee
of the Central Business Sector, as Secretary of the
VCCI Party Union for the 6th tenure.

Delivering the inauguration speech, newly elected VCCI
President Pham Tan Cong vowed to work his best to
wholeheartedly and dedicatedly build a powerful VCCI,
protect legitimate and lawful rights and interests, and
promote the development of the Vietnamese business and
entrepreneur community, therefore helping build a
prosperous and happy Vietnam.

Mr. Cong said that the 13th Party Congress clearly stated
the country's development goals: Becoming a high middle-
income country by 2030 and a developed country by 2045. The
new position of the country and the new goal of the nation
require VCCI to have a new vision, a new mission, a new
strategy and a new way of doing things.

“Today, VCCI is a national
representative of hundreds of thousands
of businesses and business associations
in Vietnam and a prestigious and active
member of international trade
associations and organizations. But, for
our country to catch up with developed
countries by 2045, the Vietnamese
business community and entrepreneurs
must also be on par with entrepreneurs
of those countries in all aspects, not only
finance, technology or products, but
culture, lifestyle, ethics and social
prestige as well. This is an enormous
ambition, but it is a challenging goal
that VCCI is missioned to lead, inspire
and support Vietnamese businesspeople
and enterprises to achieve,” the new
VCCI President affirmed.

Mr. Cong also said that, in
addition to long-term and regular
goals and tasks, VCCI must pay

attention to urgent and immediate tasks and go with
businesses to overcome the Covid-19 pandemic.

The Vietnamese business community has gathered great
resources to join hands with the whole country in the fight
against the epidemic, but we cannot close our eyes to the fact
that thousands of corporate bankruptcies are reported every
month, production chains are disrupted, and the business
community suffers enormous losses, all likely to challenge
Vietnam’s economy and position in global production chains.
Therefore, the new VCCI President affirmed: “Supporting and
accompanying the business community to overcome Covid-19
is an urgent task that VCCI needs to try its best to do.”

In his handover speech, former VCCI President Vu Tien
Loc expressed his gratitude to the Party Central Committee,
ministries, departments and branches for working closely
with VCCI. He also expressed his sincere thanks to his
predecessors for leaving valuable inheritances for VCCI and
to members of the VCCI Executive Committee, member
companies, and all VCCI employees for working with him
to build the VCCI brand.

“I hope that the new President will put his trust in the
VCCI Executive Committee and all the staff to uphold the
tradition of solidarity and sharing, and lead VCCI to a higher
plane in the coming time, fulfilling its mission of being a
common roof for the business community,” he expressed.

Mr. Loc added, “Many businesses are facing life-and-death
challenges caused by the Covid-19 epidemic. So, I hope that
the VCCI Executive Board and all the staff will assist new
President Pham Tan Cong, support the business community,
promote the cause of national economic development and
unite all forces to build a sustainable business community.”n



một năm thu quả ngọt 
Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực cho phép

Việt Nam kết nối trực tiếp với thị trường 500 triệu dân
của 27 nước EU có sức mua lớn thứ hai toàn cầu, và cũng
là khách hàng lớn thứ hai, thứ ba liên tục nhiều năm của
xuất khẩu Việt Nam. Về phía mình, thị trường Việt Nam
với 98 triệu dân và một nền kinh tế định hướng xuất khẩu,
cũng có nhu cầu rất cao về nguồn đầu vào cho sản xuất
cũng như các sản phẩm tiêu dùng chất lượng tốt từ EU. 

Ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch VCCI cho rằng,
EVFTA sau 1 năm chính thức đi vào hiệu lực kể từ ngày
1/8/2020 đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế giữa
hai bên và cho sự tăng trưởng của Việt Nam, minh chứng
điển hình là những thay đổi trong quan hệ xuất nhập khẩu
song phương. 

Dưới tác động của EVFTA, trong khi tổng nhập khẩu
của EU từ thế giới vẫn sụt giảm tới 20% thì nhập khẩu từ
Việt Nam sang thị trường này lại tăng 3,8%. Nửa đầu năm
2021, xuất khẩu từ Việt Nam sang EU vẫn tăng liên tục và
ổn định, ở mức 18,3% so với cùng kỳ, đặc biệt là sự bứt

phá của nhóm hàng nông sản. Nếu như năm 2020, nhập
khẩu từ EU của Việt Nam tăng 4,3% thì 6 tháng đầu năm
2021 đạt được con số 19,8%. Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu sử
dụng được ưu đãi thuế quan theo EVFTA của Việt Nam
cũng đạt được mức cao nhất so với năm đầu thực thi của
bất kỳ FTA nào khác. Tỷ lệ này gấp 2 lần tỷ lệ sử dụng
ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN), gấp 7
lần AIFTA (Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn
Độ), gấp 2 lần tỷ lệ tận dụng các thị trường mới của
CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương) trong năm đầu. 

Về đầu tư, Việt Nam đã tiếp nhận được nguồn đầu tư
có chất lượng, được học hỏi, hấp thụ khoa học và công
nghệ tiên tiến từ EU, tạo ra những giá trị, lợi ích cho
doanh nghiệp và nhà đầu tư của cả hai bên. Tính đến
tháng 6 năm 2021, EU có 2.221 dự án (tăng 142 dự án so
với cùng kỳ năm 2020) từ 26/27 quốc gia thuộc EU còn
hiệu lực tại Việt Nam với vốn đầu tư đăng ký đạt 22,216 tỷ
USD (tăng 449 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020).

Tuy nhiên, sau những thành công bước đầu hết sức
khả quan, doanh nghiệp hai bên vẫn phải đối mặt với
những hạn chế trong quá trình thực thi Hiệp định
EVFTA, đặc biệt trong một giai đoạn mới khó khăn hơn,
thách thức hơn dưới áp lực chưa từng có của dịch bệnh
Covid-19. 

Cùng nhau vượt qua thách thức 
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương

mại, Bộ Công Thương (VIETRADE), mặc dù EVFTA mở
ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, song dường
như doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa khai thác được triệt
để lợi thế EVFTA mang lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp
vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt trong
bối cảnh Covid-19 đang bùng phát. EU đòi hỏi khắt khe về
tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao

động, môi trường. Để được hưởng ưu đãi
thuế quan theo cam kết EVFTA, các
doanh nghiệp phải đáp ứng được các quy
tắc nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ
nguyên liệu sản xuất đối với sản phẩm
chế biến, chế tạo như dệt may, da giày,
đồ gỗ; các tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm
dịch động thực vật đối với các sản phẩm
nông nghiệp… 

Ở chiều ngược lại, mở cửa thị trường
Việt Nam cho hàng hóa, dịch vụ từ EU
cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp
Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khó khăn
hơn ngay tại thị trường nội địa. Đây là
một thách thức rất lớn bởi các doanh
nghiệp EU vốn có lợi thế hơn về năng lực
cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường cũng
như khả năng tận dụng các FTA. 

Trong những tháng cuối năm 2021,
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Hiện thực hóa các cơ hội từ EVFTA 

VCCI

Qua một năm thực thi, Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã
đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ
kinh tế giữa hai bên và cho sự tăng trưởng
của Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực
hóa các cơ hội từ EVFTA, doanh nghiệp
hai bên vẫn cần phải vượt qua nhiều các
thách thức. 

GianG Tú

Các DN xuất khẩu hưởng lợi nhiều từ EVFTA



After one year of enforcement, the EU
- Vietnam Free Trade Agreement
(EVFTA) has actively helped economic
development between Vietnam and the
European Union (EU) and supported
Vietnam’s growth. However, to realize
the EVFTA opportunities, Vietnamese
and EU businesses still need to
overcome many challenges.

GianG Tu

a year of sweet fruit
The official enforcement of the EVFTA Agreement

has enabled Vietnam to access a market of 500 million
consumers of 27 EU countries, the second largest global
purchasing power, and the second or third largest buyer
of Vietnam’s exports for many consecutive years. For its
part, Vietnam with a market with 98 million consumers
and an export-oriented economy, also has very high
demand for input sources for production as well as high-
quality consumer products from the EU.

Former VCCI President Vu Tien Loc, said that the
EVFTA, after one year of official entry into force on
August 1, 2020, has positively helped bilateral economic
development and Vietnam’s growth, evidencing positive
progress in bilateral import-export relations.

Driven by the EVFTA, the EU’s imports from
Vietnam rose by 3.8% while its global imports sank 20%.
In the first half of 2021, Vietnam’s exports to the EU still

steadily advanced 18.3% year on year, partly spurred by
agricultural products. Vietnam's imports from the EU
increased 4.3% in 2020 but the growth soared to 19.8% in
the first six months of 2021. The rate of exports enjoying
preferential tariffs under the EVFTA for Vietnam is also
highest in the first year among all free trade agreements
(FTAs). This rate is 2 times higher than that in ATIGA
(ASEAN Trade in Goods Agreement), 7 times higher
than AIFTA (ASEAN - India Free Trade Agreement), and
2 times higher than CPTPP (Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) in
the first year.

On investment, Vietnam has received quality
investment funds and advanced technology from the EU,
creating value and benefits for businesses and investors
of both sides. As of june 2021, investors from 26 out of
27 EU countries invested US$22.21 billion in 2,221 valid
projects in Vietnam, US$449 million and 142 projects
more than a year ago.

However, businesses of both sides are still facing
certain limitations in EVFTA implementation, especially
in a new and more difficult and challenging period under
the unprecedented pressure of the epidemic.

Overcoming challenges together
Mr. Vu Ba Phu, Director of the Vietnam Trade

Promotion Agency (Vietrade) under the Ministry of
Industry and Trade, said, although EVFTA has opened
up great opportunities for Vietnamese businesses, they
have seemingly not yet fully tapped EVFTA benefits.
Besides, they are still facing numerous challenges,
especially in the context of the Covid-19 outbreak. The
EU has strict requirements on quality standards, food
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Realizing EVFTA Opportunities 

tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp tại các địa
phương trên cả nước kể từ đầu tháng 7/2021 khiến tiến độ
sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp
trong nước bị ảnh hưởng đáng kể. Về phía thị trường EU,
mặc dù đã đạt được một số tín hiệu tích cực, nhưng nhìn
chung kinh tế EU vẫn còn nhiều thách thức phía trước cần
phải tập trung ứng phó, nhất là trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 có nguy cơ tăng cao trở lại. Trong khi đó, tỷ lệ
thất nghiệp tại EU mặc dù đã cải thiện nhưng vẫn ở mức
cao, giá năng lượng tăng đột biến và gây sức ép lên lạm
phát. Ngoài ra, chi phí vận tải tăng lên những mức cao kỷ
lục cũng gây khó khăn đến hoạt động thương mại của các
doanh nghiệp. Điều này gián tiếp gây ra ảnh hưởng tới
chuỗi cung ứng, nhất là những mặt hàng điện tử, dệt may,
da giày mà Việt Nam có lợi thế

Về phía các doanh nghiệp Châu Âu, ông jean-jacques
Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham đã đề cập đến tầm quan
trọng của EVFTA trong việc tạo cho các công ty châu Âu

một sân chơi bình đẳng tại Việt Nam. 
Để tăng cường hiệu quả triển khai Hiệp định EVFTA

cho doanh nghiệp hai bên, Chủ tịch EuroCham Alain
Cany cho rằng, nếu muốn tiếp tục xây dựng và phát triển
trên khởi đầu đầy hứa hẹn và khai thác toàn bộ tiềm năng
của thỏa thuận lịch sử này, hai bên phải cùng phối hợp
chặt chẽ để vượt qua những thách thức. 

“EVFTA sẽ không thành công nếu không có nỗ lực hợp
tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.
Nói cách khác, việc Hiệp định có hiệu lực mới chỉ là khởi
đầu. Chúng ta cần nỗ lực tương tự trong thập kỷ tiếp theo
như chúng ta đã làm trong thập kỷ trước để tiếp tục thành
công. Đây là những gì Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-
châu Âu (EVBC) được thiết kế để cung cấp. Việc tận dụng
Hiệp định EVFTA hiện quan trọng hơn bao giờ hết, bất
chấp những thách thức ngắn hạn đáng kể của đại dịch,
chúng ta không được mất tập trung vào các cơ hội dài hạn
mà EVFTA mang lại.”- ông Alain Cany nhấn mạnh.n

(continued on P.17



T heo ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI,
Phó Chủ tịch điều hành VBCSD, năm 2021, những
tác động tiêu cực đến sự ổn định và phát triển kinh
tế - xã hội của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn
quốc được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so

với năm 2020. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đầy thách
thức đó, làn sóng chuyển đổi số lại diễn ra mạnh mẽ. 

“Từ bối cảnh đó, VBCSD-VCCI đã lựa chọn chủ đề “Chuyển
đổi số để bứt phá: Giải pháp công nghệ hay Tư duy chiến lược
của doanh nghiệp?” để làm rõ hơn những vấn đề nhiều doanh
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) còn mơ hồ
khi định hướng và triển khai hoạt động sản xuất - kinh doanh
theo mô hình kinh tế số”, ông Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Chia sẻ về thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp trong
nước, ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Chiến lược Công ty
Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) cho rằng, trong bối
cảnh đại dịch Covid-19, trên 80% lãnh đạo doanh nghiệp cho
rằng chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết, khoảng 65%
lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng đầu tư cho chuyển đổi số,
và những giải pháp ưu tiên cao trong doanh nghiệp hiện nay là
làm việc từ xa ở quy mô lớn, an ninh mạng, thương mại và tiếp
thị điện tử cũng như tự động hóa quy trình. 

Theo đại diện của VNPT-IT, ba yếu tố quyết định chuyển
đổi số thành công là con người, thể chế, công nghệ; thay đổi thói
quen là khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số; nhận thức và nhận
thức đúng là thách thức lớn nhất của chuyển đổi số. 

Từ góc độ kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, ông Urs
Kloeti, Giám đốc Nhà máy Nestlé Bông Sen cho biết: “Tầm nhìn
của chúng tôi là trở thành một doanh nghiệp toàn cầu am hiểu
địa phương và dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và
phát triển bền vững. Các nền tảng trọng tâm này đã giúp công ty
có thể ứng phó và tiếp tục phát triển lành mạnh dưới sự tác động
của đại dịch Covid-19. Trong chuyển đổi số, chiến lược tiếp cận
của chúng tôi tập trung vào việc phân tích các giá trị và cơ hội
mấu chốt từ việc chuyển đổi hơn là chỉ quan tâm đến các danh
mục công nghệ”. 

Ông Urs Kloeti khuyến nghị cần ưu tiên số hóa về mặt dữ
liệu, từ đó tìm kiếm và áp dụng các công nghệ phù hợp. Điều
quan trọng nhất trong chiến lược chuyển đổi số là trang bị và
phát triển các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhân viên để tiếp
cận và làm chủ công nghệ. 

Bà Đào Thúy Hà, Phó Tổng Giám đốc Traphaco chia sẻ về
quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp này khởi phát từ
việc chuẩn bị tư duy 4.0 cho tất cả các hoạt động kinh doanh,
mạnh dạn đầu tư nhân sự, cơ sở hạ tầng, xây dựng quy trình
phù hơp, bắt nhịp xu hướng mua hàng online. Traphaco đã
chủ động đầu tư công nghệ dược phẩm hiện đại theo tiêu
chuẩn quốc tế, sử dụng robot trong sản xuất tạo lợi thế dẫn đầu
về Pharma 4.0 tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý bán hàng (DMS); áp dụng ERP trong quản lý
doanh nghiệp; phân tích và khai thác dữ liệu khách hàng thông
qua hệ thống BI (Business intelligence), đánh giá năng lực từng
đại lý, nhà thuốc để tối ưu hóa các chính sách bán hàng….

“Khi đại dịch xảy ra, Traphaco nhanh chóng thích ứng
và thay đổi, đạt được mức tăng trưởng tốt: Năm 2020, tăng
trưởng 12% về doanh thu, 27% về lợi nhuận sau thuế. 6
tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp tục đà tăng trưởng 22% về
doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ”, bà
Đào Thúy Hà cho biết.

Về công nghệ hạ tầng số, ông Denis Brunetti - Chủ tịch
Ericsson Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia đánh giá, rất
nhiều lĩnh vực đang tận dụng lợi thế của công nghệ di động
5G, song song với AI, tự động hóa và Internet vạn vật (IoT). Có
thể thấy những tiềm năng của 5G trong việc chuyển đổi các
ngành công nghiệp và xã hội. Chăm sóc y tế, sản xuất, ô tô,
năng lượng/tiện ích là đại diện cho những nhóm giá trị lớn
nhất mà các dịch vụ được định hình và phát triển nhờ 5G.
Những khả năng mà 4G và 5G IoT tạo ra cho mọi doanh
nghiệp trên tất cả các ngành công nghiệp sẽ không chỉ giúp
doanh nghiệp tăng tốc nhằm đáp ứng nhu cầu của thế giới mới
trong kỉ nguyên số, mà điều quan trọng hơn đó là nó sẽ đóng
góp và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại Việt Nam.n
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Cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tìm hướng đi mới, áp dụng chuyển
đổi số trong vận hành doanh nghiệp để có thể duy trì tối đa hoạt động sản xuất -
kinh doanh. Mô hình nền kinh tế số đang hiện hữu rõ ràng hơn lúc nào hết.

HươnG Ly

Bứt phá chuyển đổi số trong
doanh nghiệp
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Disruptive Digital Transformation
in Businesses
The business community has actively sought
new directions, applied digital transformation
in business operations to make the most of
business activities. Digital economy is more
apparent than ever.

HuonG Ly

Nguyen Quang Vinh, General Secretary of the
Vietnam Chamber of Commerce and Industry
(VCCI), Executive Vice President of the Vietnam
Business Council for Sustainable Development
(VBCSD), said, in 2021, negative Covid-19

epidemic impacts on socioeconomic development are more severe
than in 2020. However, the wave of digital transformation is very
strong in such a challenging setting.

“Against this backdrop, VBCSD-VCCI chose the topic “Digital
transformation for breakthrough: Technology solutions or strategic
mindset of enterprises?" to shed light on matters that many
businesses, especially small and medium-sized ones (SMEs), are still
confused about when they shape and carry out digital business
models,” he said.

Remarking on digital transformation adopted by domestic
enterprises, Mr. Nguyen Trung Kien, Strategy Director of VNPT
Information Technology Company (VNPT-IT), said that, given the
Covid-19 pandemic outbreak, over 80% Business leaders believe that
digital transformation is becoming increasingly urgent and about
65% intend to increase investment in digital transformation and
highly-prioritized solutions for the time being: work from home at
scale, cybersecurity, e-commerce, e-marketing and process
automation.

He said, three decisive factors to successful digital transformation
are people, institutions and technology, adding that changing habits
is the biggest difficulty in digital transformation and perception and
correct perception are the biggest challenges of digital
transformation. 

From a business perspective, Mr. Urs Kloeti, Manager of Nestlé
Bong Sen Factory, said, “Our vision is to become a sustainable global

company with true knowledge of locals and lead innovation, digital
transformation and sustainable development. These key platforms
have enabled the company to respond and continue to thrive despite
the adverse impact of the Covid-19 pandemic. In terms of digital
transformation, our approach focuses on analyzing core values and
opportunities from transformation rather than technology forward.” 

He recommended prioritizing data digitization to seek and apply
proper technologies. The most important thing in a digital
transformation strategy is to equip and develop the necessary skills
for employees to access and master the technology. 

Dao Thuy Ha, Deputy General Director of Traphaco joint Stock
Company, said Traphaco’s digital transformation started from
Mindset 4.0 for all business operations. The company boldly invested
in human resources and infrastructure, built suitable processes and
caught up with online shopping trends. Traphaco has actively
invested in modern pharmaceutical technology of international
standards, used robots in production to create a leading advantage in
Pharma 4.0 in Vietnam; applied information technology to
distribution management system (DMS) or the enterprise resource
planning (ERP) in corporate governance; analyzed customer data via
the Business Intelligence (BI) system; and assessed the capacity of
each agent and pharmacy to optimize sales policies.

“When the pandemic broke out, Traphaco quickly adapted and
changed to achieve high growth: 12% revenue growth and 27% profit
growth in 2020. In the first six months of 2021, the company saw a
revenue growth of 22% and a profit growth of 38% from a year
earlier,” she added.

Regarding digital infrastructure, Mr. Denis Brunetti,
President of Ericsson Vietnam, Myanmar, Laos & Cambodia,
said that many industries are utilizing 5G mobile technology
in addition to artificial intelligence (AI), automation and
internet of things (IoT). Apparently, 5G potential can be seen
in transforming industries and societies. Healthcare,
manufacturing, automobile and energy/utilities represent the
largest value actors where services are shaped and developed
by 5G technology. 4G and 5G IoT capabilities enable
businesses across all industries, not only helping them
accelerate digital transformation to meet the needs of the new
world in the digital age, but more importantly, helping
sustainable socioeconomic development in Vietnam.n



RESPONDING TO COVID-19

Nhằm kế thừa các kết
quả của Tổ công tác 970
tại các tỉnh, thành phố
phía Nam, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN-PTNT)
mở diễn đàn kết nối
cung - cầu cho thị
trường nông sản.

MinH nGọc

Đ ây là diễn đàn được
Bộ trưởng Bộ NN-
PTNT Lê Minh
Hoan chỉ đạo thành
lập, trên tinh thần

kế thừa hoạt động kết nối, tiêu thụ
nông sản của Tổ công tác 970. Mục
đích là để hình thành, kết nối các
khâu sản xuất, chế biến, thu hoạch,
lưu thông, tiêu thụ nông sản..., qua
đó, tạo mối liên kết - hợp tác chặt
chẽ, nhiều chiều giữa cơ quan
quản lý với doanh nghiệp và bà
con nông dân.

Khi tham gia, thành viên của
diễn đàn sẽ được hỗ trợ quảng bá,
giới thiệu thông tin và tham gia
những chuỗi kết nối cung - cầu
nông sản do Ban Chỉ đạo Phát
triển thị trường nông sản (Bộ NN-

PTNT) thiết lập. Trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp, nhiều chuỗi sản xuất,
cung ứng, lưu thông, tiêu thụ nông
sản tại các tỉnh, thành phố bị đứt
gãy, diễn đàn sẽ giúp giải quyết 3
tồn tại của ngành nông nghiệp
nước nhà. Cụ thể là: (1) Khắc phục
điểm nghẽn của một nền sản xuất
"manh mún, nhỏ lẻ, tự phát". (2)
Hoạch định chính sách, tìm kiếm,
đàm phán, kết nối thị trường tiêu
thụ nông sản. (3) Phát huy vai trò
dẫn dắt, định hướng của doanh
nghiệp trong sản xuất nông
nghiệp, nhằm tạo ra các sản phẩm
bảo đảm chất lượng, an toàn, trách
nhiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao và đa dạng của thị trường.

Ý tưởng thành lập diễn đàn kết
nối sản xuất và tiêu thụ nông sản
được nảy sinh từ thực tế công việc
của Tổ công tác 970. Qua quá trình
phối hợp chặt chẽ, liên tục cập
nhật thông tin với Tổ công tác đặc
biệt của Chính phủ và đại diện các
bộ, ban, ngành, địa phương, Tổ
công tác 970 nhận thấy những vấn
đề về ách tắc, vướng mắc trong sản
xuất, chế biến, thu hoạch, lưu
thông, tiêu thụ nông sản có thể
được tháo gỡ sớm nếu thông tin
được thông suốt.

Tổ công tác 970 Bộ NN-PTNT
đã thử nghiệm nhiều ý tưởng liên
quan đến công nghệ thông tin và
số hóa trong thời gian này, như:
xây dựng trang web, sử dụng mạng
xã hội Facebook, Zalo và cung cấp
số điện thoại đường dây nóng…
Kết quả, hoạt động hỗ trợ, kết nối
tiêu thụ nông sản tại các tỉnh,
thành phố phía Nam thực hiện
giãn cách theo Chỉ thị 16 được
đảm bảo.

Tính đến ngày 31/8, Tổ công
tác 970 đã hình thành được 1.300
đầu mối cung ứng; 58 kho tập kết
hàng hóa nông sản, thực phẩm với
số lượng tiêu thụ lên đến 1.000
tấn/ngày trong thời gian TP.Hồ
Chí Minh siết chặt giãn cách xã
hội. Nhiều đơn hàng lớn được kết

“Tổ công tác đặc biệt” phòng,
chống dịch Covid-19 đã được

thành lập theo Văn bản
970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021

được Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính ký ban hành.

Theo đó, để hỗ trợ và phục vụ
kịp thời, hiệu quả cho công tác

phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các

địa phương phía Nam, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu các

đồng chí Bộ trưởng, trong đó có
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT căn cứ
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn
được giao, thành lập ngay “Tổ
công tác đặc biệt” phòng, chống
Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh,

phối hợp chặt chẽ với TP.Hồ Chí
Minh và các địa phương phía
Nam, nhất là các địa phương

đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-
TTg chủ động xử lý, giải quyết

ngay những nhiệm vụ phát sinh
trong công tác phòng, chống dịch

và những vấn đề liên quan.

Giải pháp bền vững 
cho thị trường nông sản
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KIếN NGHị Bổ SUNG CáC HTX VàO 
đốI TượNG đượC Hỗ TRợ
ông ĐInh mInh hIệP, gIám ĐốC sở nn-PTnT TP.hồ Chí mInh

Thời gian qua, TP.Hồ
Chí Minh đã nhận được

sự hỗ trợ lớn từ Tổ
công tác 970 của Bộ
NN-PTNT, cụ thể là
việc theo dõi sát sao
công tác sản xuất
nông nghiệp, đặc

biệt là sản xuất rau củ
quả cũng như theo dõi

hoạt động các cơ sở giết
mổ. Tổ công tác cũng đã hỗ

trợ cung cấp đầu mối thông tin,
đây là nguồn thông tin rất quan trọng để Sở NN-
PTNT cung cấp cho Sở Công Thương hỗ trợ người
dân đặt hàng qua các hệ thống siêu thị.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT TP.Hồ Chí Minh đề
nghị 4 vấn đề sau: Thứ nhất, kính đề nghị Bộ NN-
PTNT kiến nghị Chính phủ bổ sung các HTX vào đối
tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thứ hai, thời điểm hiện nay việc thông tin kịp thời về
cung - cầu trong điều kiện giãn cách kéo dài rất quan
trọng. Thứ ba, cần đẩy mạnh các ứng dụng giao hàng
trực tuyến, thành lập các kho trên địa bàn để tạo
thuận lợi cho việc điều phối các gói cung ứng. Thứ tư,
cần tăng cường nguồn nhân lực để cung ứng cho
người dân.

CầN THôNG TIN THôNG SUốT GIữa
CUNG - CầU
ông hoàng Văn duy, Tổng gIám ĐốC mekong sea Food
grouP

Thông qua liên kết với Tổ công tác 970, Công ty
đã chốt được khoảng 300 tấn thực phẩm. Tuy nhiên
vẫn tồn tại một số hạn chế như: các cơ sở cung cấp
nguyên liệu đầu vào mới chỉ đáp ứng được nguyên
liệu thô, chưa có sơ chế; ngoài ra mối liên kết giữa các
công ty với nhau trong việc hợp tác, xuất đơn hàng
lớn còn gặp khó khăn. Do vậy Mekong Sea Food
Group đề nghị được Tổ công tác 970 và các Sở NN-
PTNT, hợp tác xã (HTX) kết nối thêm với các cơ sở
có năng lực, nguyên liệu đầu vào ổn định nhằm đáp

ứng hiệu quả hơn về chất lượng cũng như yêu cầu vệ
sinh an toàn thực phẩm của thị trường.

Một vấn đề nữa, Công ty đề nghị đẩy mạnh diễn
đàn kết nối và tiêu thụ nông sản. Cần thông tin thông
suốt giữa cung - cầu, nhằm giúp những đơn vị có nhu
cầu lớn sớm chốt đơn, đồng thời minh bạch đơn giá,
tăng tính cạnh tranh và giảm những liên kết nhỏ lẻ
với từng HTX, đơn vị sản xuất. Hiện tại, Mekong Sea
Food Group đã thành lập một ban gồm 14 nhân sự,
tham gia liên kết với Tổ công tác 970, và tiến tới gia
nhập các chuỗi giá trị.

PHáT TRIểN SảN PHẩm NôNG SảN 
PHù HợP NHU CầU ONLINE
ông nguyễn anh ĐứC, Tổng gIám ĐốC LIên hIệP hTX
Thương mạI TP.hồ Chí mInh (saIgon Co-oP)

Theo thống kê, từ các
chính sách, chương trình

của Bộ NN-PTNT và
của Tổ công tác 970,
Saigon Co-op đã tiếp
xúc được với 47
điểm cầu, 1.344 điểm
kết nối, thu mua

hàng nghìn tấn nông
sản. Các hoạt động

như chương trình liên
quan đến sản phẩm

OCOP, tỷ trọng đang nâng
dần từ 2,7% lên 5,6%, với đầu mối là các HTX thực
hiện OCOP từ địa phương.

Trong giai đoạn tới Saigon Co-op phát triển có 5
nội dung: Thứ nhất, sàn Co-op sẽ tăng cường kết nối
với nguồn nông sản của từng địa phương, hiện chúng
tôi đã có mặt tại 47/63 tỉnh thành. Chúng tôi sẽ thu
mua, kết nối với các vùng, địa phương chưa có sự
hiện diện của sàn COOP. Thứ hai, sàn Saigon Co-op
đang thực hiện nhiều kênh bán hàng khác nhau, phù
hợp với xu thế, tình hình dịch bệnh. Ngoài sàn điện
tử, còn có gói mua chung, đi chợ hộ. Việc phát triển
nông sản tại các địa phương cũng nên theo xu hướng
này. Thứ ba, Saigon Co-op sẽ đầu tư các vùng thu
mua, giao thương hàng hóa giữa địa phương với các
tỉnh thành khác. Thứ tư, những trung tâm cung ứng
sẽ hình thành sàn nông sản, phát triển theo hướng
online hóa. Cuối cùng, sàn Co-op đang tính tới đẩy
mạnh xuất khẩu. 

nối tiêu thụ thành công, góp phần hỗ trợ cung ứng lương
thực, thực phẩm thiết yếu cho các địa phương, tạo hiệu
ứng cao trong xã hội, đặc biệt là Chương trình nông sản
combo 10kg/túi. Đây là mô hình có sức lan tỏa lớn, được
nhiều tỉnh, thành phố áp dụng, nhân rộng như Bình
Dương, Tiền Giang.

Người dân và doanh nghiệp có thể tham gia đăng ký
mua bán nông sản trên trang web
https://htx.cooplink.com.vn/ của Tổ công tác 970 Bộ NN-

PTNT, kể cả các sản phẩm thông thường chưa phải là sản
phẩm OCOP. Tổ công tác 970 đề nghị các địa phương lập
danh sách và ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng tham
gia hoạt động trong cơ sở chế biến, sơ chế, đóng gói, giết
mổ, đầu mối thu gom nông sản, thủy sản, thương lái thu
mua nông sản và các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng
hóa phục vụ cho sản xuất như các doanh nghiệp, đại lý, cơ
sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn
nuôi, thủy sản trên địa bàn.n
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T his forum, established by
Minister of Agriculture and
Rural Development Le
Minh Hoan, aims to boost
consumption of agricultural

products, fostered by Working Group
970. Its purposes include forming and
connecting production, processing,
harvesting, circulation and consumption
stages of agricultural products, thereby
creating close and multi-dimensional
cooperation among authorities,
enterprises and farmers.

Participating members will be
supported to introduce product
information and participate in
agricultural supply-demand connection
chains set up by the Steering Committee
for Agricultural Market Development
(MARD). Given the complicated
development of the Covid-19 epidemic,
many agricultural production, supply,
distribution and consumption chains in

provinces and cities have been disrupted.
The forum will help solve three
agricultural problems: (1) Addressing
bottlenecks of "fragile, small,
spontaneous" production; (2) Making
policies, searching, negotiating and
connecting agricultural product
consumption markets; and (3)
Promoting business leadership in
agricultural production in order to create
products of quality, safety and
responsibility to meet the increasing and
diversified market demands.

The idea of setting up a forum on
agricultural production and consumption
connection was put forth by Working
Group 970. Through close coordination
and continuous information updates with
the Government’s Special Working
Group and representatives of central and
local agencies, Working Group 970
realized that bottlenecks and obstacles in
agricultural production, processing,
harvesting, distribution and consumption

Sustainable Solutions
for Agricultural Market 

The Covid-19 Special
Working Group was
established under

Document 970/TTg-KGVX
dated July 18, 2021 signed and
promulgated by Prime Minister

Pham Minh Chinh.

Accordingly, in order to promptly
and effectively support the

prevention and control of Covid-
19 pandemic in Ho Chi Minh

City and other southern provinces
and cities, the Prime Minister

requested Ministers, including the
Minister of Agriculture and Rural

Development, based on their
assigned functions, tasks and
powers, immediately set up a
"Special Working Group" for

Covid-19 prevention and control
in Ho Chi Minh City, closely

coordinate with Ho Chi Minh
City and other southern localities,

especially those implementing
Directive No. 16/CT-TTg,

proactively handle and
immediately solve arising tasks in
the pandemic prevention
and control and related

issues.

MinH nGoc
To continue results achieved by Working Group 970 in
southern provinces and cities, the Ministry of Agriculture
and Rural Development (MARD) opened a forum on
supply and demand connection for the agricultural market.
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RECOmmENDaTIONS ON INCLUDING
COOPERaTIVES INTO SUPPORT
BENEFICIaRIES
mr. dInh mInh hIeP, dIreCTor oF ho ChI mInh CITy deParTmenT oF
agrICuLTure and ruraL deVeLoPmenT

Over the past time, Ho Chi Minh City has received great
support from Working Group 970, particularly the close
monitoring of agricultural production, especially fruit and
vegetable production, and of slaughterhouses. The working
group also provided a very important information source for
the Department of Agriculture and Rural Development to help
the Department of Industry and Trade support people to place
orders through supermarket systems.

In addition, the Ho Chi Minh City Department of
Agriculture and Rural Development raised the four following
issues: (1) requesting that the Ministry of Agriculture and
Rural Development ask the Government to add cooperatives
to support beneficiaries impacted by the epidemic; (2) it is very
important to provide timely supply - demand information in
the context of prolonged social distancing; (3) it is necessary to
promote online delivery applications and set up local
warehouses to facilitate distribution; and (4), it is necessary to
strengthen human resources to supply people.

CLEaR SUPPLY - DEmaND INFORmaTION
NEEDED 
mr. hoang Van duy, generaL dIreCTor oF mekong sea Food
grouP

Cooperating with Working Group 970, the Company dealt
to sell about 300 tons of food. However, there are still some
limitations. For example, input suppliers can only meet raw
materials rather than preliminarily processed ones. In addition,
it is hard to connect peers to meet large export orders.
Therefore, Mekong Sea Food Group proposed that Working
Group 970, Departments of Agriculture and Rural

Development and cooperatives connect with more capable
input companies to effectively meet food market demand and
food quality requirements.

Furthermore, the company proposed promoting
connectivity forums for agricultural consumption. There is a
need for smooth supply and demand information to help
capable companies to reach deals sooner, for transparent price
information to enhance competitiveness and reduce
smallholding cooperation. For the time being, Mekong Sea
Food Group already has a 14-member committee to work with
Working Group 970 and move forward joining value chains.

DEVELOPING aGRICULTURaL PRODUCTS
SUITaBLE FOR ONLINE NEEDS
mr. nguyen anh duC, generaL dIreCTor oF saIgon Co-oP

According to statistics, from policies and programs of
MARD and Working Group 970, Saigon Co-op has
contacted 47 matching points and 1,344 connection points
to purchase thousands of tons of agricultural products.
OCOP product-related programs gradually increased their
share from 2.7% to 5.6%.

The upcoming development of Saigon Co-op will be based
on five contents: First, the Saigon Co-op Exchange will
strengthen connectivity local suppliers of agricultural products.
Currently, we are present in 47 out of 63 provinces and cities.
We will buy and connect with regions and localities where
there is no Co-op Exchange. Second, Saigon Co-op Exchange
is carrying out many different sales channels to match current
trends and epidemic developments. In addition to the
electronic platform, there are also shared purchases and hired
shopping services. The development of agricultural products in
localities should also follow this trend. Third, Saigon Co-op
will invest in commodity purchasing and trading areas with
other provinces. Fourth, supply centers will form online-
oriented agricultural product floors. Finally, the Saigon Co-op
Exchange is considering boosting exports.

can be solved and removed early if the
information is clear.

Working Group 970 under the Ministry
of Agriculture and Rural Development tested
many initiatives about information
technology and digitization during this time:
Building websites, using Facebook and Zalo
social networks and providing telephone
hotlines. As a result, agricultural production
and consumption support in southern
provinces and cities is guaranteed in the
context of social distancing as per the
Government’s Directive 16.

As of August 31, Working Group 970
formed 1,300 supply points, 58 warehouses that
gathered agricultural products and food with a
daily capacity of 1,000 tons as Ho Chi Minh
City tightened social distancing measures.
Many large buying orders have been
successfully connected to sellers, thus helping

supply essential foods for localities and creating
high social effects, particularly the 10-kg
agricultural product bag program. This model
has great ripple effects and has been replicated
by many provinces and cities such as Binh
Duong and Tien Giang.

People and businesses can register to
buy and sell agricultural products on the
website https://htx.cooplink.com.vn/ of
Working Group 970, where both OCOP
and non-OCOP products are listed.
Working Group 970 suggested localities
make a list for prioritized vaccinations of
people engaged in processing, packaging
and slaughtering facilities, agencies that
collect agricultural and aquatic products,
merchants of agricultural products and
production service facilities like producers
and traders of agricultural materials,
animal feed and aquatic products.n
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kIên gIang

Đồng hành với doanh nghiệp vượt Covid-19

Đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến
kéo dài đã khiến các doanh nghiệp (DN)
ngày càng kiệt quệ, sản xuất bị đình trệ dẫn
đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Trước
tình hình trên, tỉnh Kiên Giang chú trọng đa
dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt
động hỗ trợ DN; triển khai kịp thời, hiệu
quả chính sách hỗ trợ; tạo điều kiện cho DN
phục hồi và ổn định sản xuất...

cônG Luận

đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ
Để hỗ trợ DN tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trong bối cảnh dịch

bệnh hoành hành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du
lịch Kiên Giang đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Tổng Lãnh sự
quán Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh và Chính quyền bang Odisha (Ấn
Độ) tổ chức Hội nghị trực tuyến "Hợp tác giữa Kiên Giang và bang
Odisha trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản”; đồng thời tổ chức
Chương trình kết nối giao thương có sự tham gia của 7 DN, hợp tác xã
nông, thủy sản tỉnh Kiên Giang với các DN đối tác bang Odisha.

Tiếp theo, Trung tâm tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các
sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự Hội
thảo quốc tế trực tuyến “Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam -
châu Phi” do Bộ Ngoại giao tổ chức. Qua đó, tạo ra triển vọng cho DN
Kiên Giang vươn ra châu Phi, cụ thể như khả năng hợp tác phát triển
nông nghiệp, công nghệ chế biến sản phẩm nông nghiệp...

Trung tâm cũng tích cực phối hợp với Siêu thị Co.opmart
Rạch Giá và Co.opmart Rạch Sỏi tổ chức giao thương với
cộng đồng DN tỉnh đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống
siêu thị. Qua đó đã hỗ trợ cho hơn 10 DN đưa gần 100 mặt
hàng đặc trưng vào hệ thống siêu thị này. 

Tổ chức tham gia Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc
trưng các tỉnh, thành năm 2021 diễn ra tại tỉnh An Giang. Gian hàng
tỉnh Kiên Giang đã thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan tìm
hiểu thông tin sản phẩm; có 3 sản phẩm chủ lực của tỉnh có khả năng
đưa vào hệ thống Siêu thị Từ Sơn (cá cơm xay, các sản phẩm từ hồ
tiêu, nước mắm Phú Quốc).

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các sở, ban ngành chức
năng và địa phương rà soát cập nhật sản phẩm thương mại
OCOP, nhãn hiệu tập thể, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh… phục vụ cho hoạt động xúc
tiến; đưa thông tin 12 sản phẩm của các DN, hợp tác xã lên Cổng
thông tin điện tử của Trung tâm (kiegiangpromotion.vn); phối
hợp với Tỉnh Đoàn khảo sát các mô hình có nhu cầu trang thiết
bị để hỗ trợ sản xuất tại các huyện Giồng Riềng, Gò Quao và Tân
Hiệp. Tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan xúc tiến
thương mại và đầu tư của các nước tại Việt Nam…

Nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, doanh
nhân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong sản xuất kinh
doanh, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội
nghị họp mặt DN năm 2021; đồng thời để đồng hành và tháo gỡ kịp
thời các khó khăn, vướng mắc cho DN, Trung tâm phối hợp với các
sở, ban ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội
nghị đối thoại DN.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh,
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã
phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tuyên truyền cho
cộng đồng DN tại các địa phương hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan
trọng của PCI; phối hợp với các sở, ban ngành chức năng và UBND
các huyện, thành phố hoàn thành Báo cáo phân tích Chỉ số PCI năm
2020 và đề xuất các giải pháp;… Thông qua những nỗ lực này đã góp
phần tháo gỡ các khúc mắc, bất cập; tăng cường sự kết nối giữa DN
với chính quyền.

Không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng
Bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu

tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang cho biết, dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp và kéo dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm phối
hợp với các ngành triển khai các giải pháp, kịp thời nắm bắt tình hình
sản xuất và phản hồi của DN để có chính sách hỗ trợ kịp thời, không
để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, giúp DN vượt qua khó khăn. 

Về phía các sở, ban ngành liên quan cũng đẩy mạnh triển khai các
chính sách hỗ trợ DN, hợp tác xã trên địa bàn; thực hiện tốt công tác
cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,
4; các thủ tục qua dịch vụ công ích, trong đó đặc biệt quan tâm đến các
thủ tục về đất đai...

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, ngày 7/6/2021,
UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về
thực hiện Chương trình quốc gia trên của tỉnh Kiên Giang năm 2021
với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phấn đấu có ít nhất 50 DN
được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, thực hiện tốt các giải pháp lưu
thông hàng hóa, bảo đảm cung cầu; hỗ trợ DN tìm kiếm, kết nối tiêu
thụ hàng hóa và mở rộng thị trường…n



The prolonged outbreak of the COVID-19
pandemic has exhausted resources of
many companies and stalled their
production, leading to the risk of supply
chain disruptions. Facing this reality, Kien
Giang province has focused on diversifying
and improving the quality of business
support, promptly and effectively applying
support policies facilitating them to restore
and stabilize production.

conG Luan

Diversified support 
To support businesses to find markets for their products

amid the raging pandemic, the Kien Giang Investment, Trade
and Tourism Promotion Center advised the Provincial
People's Committee to coordinate with the Consulate General
of India in Ho Chi Minh City and the Government of Odisha
State (India) to organize an online conference on “Kien Giang
- Odisha Cooperation in Agriculture and Fisheries” and
hosted a trade connection program attended by seven
agricultural and fishery companies of Kien Giang province
with Odisha partners.

The center also advised the Provincial People's Committee,
the Department of Industry and Trade and the Department of
Agriculture and Rural Development to attend the
international webinar on “Fostering Vietnam - Africa
Agricultural Cooperation” hosted by the Ministry of Foreign
Affairs, thus giving the chance for Kien Giang enterprises to
approach Africa, particularly in agricultural development
cooperation.

The center has also actively cooperated with Co.opmart
Rach Gia and Co.opmart Rach Soi to launch trade exchange
with the local business community to bring products into the
supermarket system. It has supported more than 10 businesses
to bring nearly 100 typical products into this supermarket
chain.

The center also attended the OCOP Product Festival
featuring typical products of provinces and cities in 2021 in
An Giang province. Kien Giang's pavilion attracted about
100,000 visitors to seek product information. Three main
products of the province are likely to be sold in the Tu Son
supermarket chain (anchovies, pepper and Phu Quoc fish
sauce).

In addition, the center coordinated with relevant agencies
and localities to review and update commercial OCOP

products, collective brands, typical rural industrial products
and locally distinctive products for trade promotion; update
information on 12 products on its website
(kiegiangpromotion.vn); worked with the Kien Giang youth
Union to survey models that need equipment for production
in Giong Rieng, Go Quao and Tan Hiep districts. It enhanced
information exchange with trade and investment promotion
agencies of other countries in Vietnam.

In order to honor and reward businesses and
entrepreneurs who have made efforts to overcome difficulties
and grow business operations, the center counseled the
Provincial People's Committee to successfully organize the
Business Meeting in 2021 and helped local enterprises settle
their problems. At the same time, it joined hands with other
agencies to advise the Provincial People's Committee to host
business dialogues and conferences.

As a PCI advisory body, the Kien Giang Investment, Trade
and Tourism Promotion Center cooperated with the Kien
Giang Business Association to inform the local business
community of the significance and importance of the
Provincial Competitiveness Index (PCI); worked with
competent agencies and district-level government to complete
the 2020 PCI Analysis Report and propose solutions. These
efforts have helped solve problems and shortcomings and
strengthen government-business connectivity.

avoiding disruptions in production and supply
chain 

Ms. Nguyen Duy Linh Thao, Director of the Kien Giang
Investment, Trade and Tourism Promotion Center, said the
COVID-19 pandemic is complicated and prolonged, and the
Provincial People's Committee directed the center to work
with other sectors to launch solutions, promptly grasp
business situations and feedback from enterprises to have
timely support policies to avoid production and supply chain
disruption and help them overcome difficulties.

Other relevant agencies have also accelerated policy
support for local businesses and cooperatives; carried out
administrative reform, especially online administrative
procedures of Level 3 and Level 4 and public utilities services,
particularly land procedures.

In response to the National Program for Business Support
aimed to help local enterprises to improve productivity and
product quality in 2021-2030, on june 7, 2021, the Kien Giang
Provincial People’s Committee issued Plan 116/KH-UBND on
implementation of this national program in Kien Giang
province in 2021, with the top goals of supporting local
enterprises to enhance productivity and product quality;
having at least 50 companies guided and supported to apply
solutions for higher productivity and product quality. Besides,
the province will well adopt solutions for freight distribution
to ensure smooth supply and demand and assist enterprises to
search, access and expand markets.n
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RESPONDING TO COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
vừa ký ban hành Quyết định 1447/QĐ-
TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của
Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

bícH HạnH

Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê
Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các Tổ
phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Tổ phó thường trực);
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.
Tổ công tác đặc biệt là tổ chức phối hợp liên ngành, có

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

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp
nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh

nghiệp và người dân; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ
phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những
vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với Tổ
công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại
các bộ, ngành và địa phương để cùng tham mưu cho Thủ
tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề có liên quan.

Bên cạnh nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo,
điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải
quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các
khó khăn của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch
bệnh Covid-19, Tổ cũng sẽ đề xuất hướng xử lý những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Giúp Thủ
tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc
thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời đề xuất
khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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

Thành LậP Tổ Công TáC ĐặC BIệT Của Thủ Tướng 
Tháo gỡ khó khăn Cho doanh nghIệP Và ngườI dân

Prime Minister Pham Minh Chinh recently
signed Decision 1447/QD-TTg on
establishment of the Prime Minister’s
Special Working Group on Solutions to
Business and Public Difficulties caused by
the Covid-19 epidemic.

bicH HanH

A ccording to this decision, Deputy Prime Minister
Le Minh Khai leads the working group. Deputy
directors of the Workgroup include Minister of
Planning and Investment Nguyen Chi Dung
(permanent deputy), Minister of Finance Ho Duc

Phoc and Minister of Labor, Invalids and Social Affairs Dao
Ngoc Dung.

The interagency workgroup helps the Government and the
Prime Minister study, direct and coordinate to solve important
and cross-sector matters in removing difficulties for businesses
and people affected by the Covid-19 epidemic.

The working group actively approaches, captures and receives
information about difficulties and problems of enterprises and

people; proposes to the Prime Minister directions and solutions to
prompt settlement of important, urgent, inter-regional and inter-
sectoral issues so as to remove difficulties for businesses and
people affected by the Covid-19 pandemic. 

It will work closely with the Prime Minister's Special Working
Group on reviewing, removing difficulties and obstacles and
promoting implementation of investment projects administered
by ministries, branches and localities to advise the Prime Minister
to deal with relevant matters.

In addition to helping the Prime Minister direct and
coordinate activities among ministries, sectors and localities to
tackle important and inter-sectoral issues concerning Covid-19
difficulties faced by businesses and people, the workgroup will
propose solutions to handle their difficulties; assist the Prime
Minister to monitor and urge the settlement of their difficulties
within the jurisdiction of ministries, sectors and localities; and
promptly propose rewarding and disciplining concerned
organizations and individuals.

The working group is responsible for reporting situations,
results and progress of settling difficulties for businesses and
people affected by the Covid-19 epidemic to the Prime Minister
on a monthly, 3-month or irregular basis, according to the
decision of the head of the working group or at the request of the
Prime Minister.n

PrIme mInIsTer’s sPeCIaL workIng grouP on soLuTIons
To BusIness and PuBLIC dIFFICuLTIes seT uP
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điều kiện mở cửa lại nền kinh tế
Hiện giờ một số nước trong khu vực với tỷ lệ tiêm vaccine

cao như Singapore hay Thái Lan đã mở cửa nền kinh tế và
chấp nhận sống chung với dịch, một phần do xác định rằng
mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng tuyệt đối sẽ gần như không
thể đạt được và thiệt hại kinh tế do đóng cửa nền kinh tế kéo
dài là quá cao.

Hiện các nước mở cửa lại nền kinh tế đều áp dụng biện
pháp giảm qui mô và mức độ tập trung xã hội, nhằm giảm
thiểu nguy cơ lây lan cộng đồng. Nếu không, việc mở cửa lại
nền kinh tế sẽ phải đối mặt nguy cơ lây nhiễm lan rộng và các
hệ quả xã hội nghiêm trọng. 

Về cơ bản, việc mở cửa lại nên cân nhắc kỹ hai nhóm điều
kiện chính: kinh tế và xã hội. 

Nhóm thứ nhất về điều kiện kinh tế phụ thuộc vào khả
năng sản xuất và trang thiết bị của doanh nghiệp trong điều
kiện hạn chế dịch bệnh khắt khe. Cho dù mở cửa hoạt động

lại, doanh nghiệp ở hầu hết các
lĩnh vực sẽ phải thay đổi phương
thức hoạt động như thực hiện
giãn cách vật lý giữa người lao
động và khách hàng, trang bị tấm
che ngăn cách, giảm số lượng
khách trong cùng không gian,
giảm thiểu giao tiếp trực tiếp, và
sử dụng công nghệ nhiều hơn. 

Như vậy số lượng lao động
trong các khu công nghiệp, nhà
xưởng sẽ phải giảm khá lớn,
lượng hành khách trên máy bay,
xe khách, nhà hàng cũng phải
giảm tương tự, trong khi chi phí
vận hành, nhà xưởng không giảm
tương xứng, dẫn đến tăng chi phí
hoạt động trong doanh nghiệp. 

Một mặt nữa là người lao
động cũng sẽ phải xét nghiệm
Covid-19 thường xuyên để đáp
ứng yêu cầu kiểm soát dịch của
Chính phủ. Điều này cũng sẽ
tăng gánh nặng cho người lao
động và doanh nghiệ̣p.

Nhóm điều kiện thứ hai về
mặt xã hội, là sự chấp nhận của
Chính phủ và cộng đồng về tỉ lệ
hợp lý lây nhiễm cộng đồng và tỉ
lệ tử vong do bệnh dịch. Với
chủng mới Delta, hầu hết các
nước trên thế giới kể cả các nước
với tỉ lệ tiêm chủng cao như Mỹ,
Anh, Singapore cũng khó kiểm
soát được mức độ lây nhiễm
cộng đồng, tuy nhiên tỉ lệ nhập
viện và tử vong ở trong mức
kiểm soát, đặc biệt hầu hết bệnh
nhân nhập viện đều chưa tiêm
vaccine.

Như vậy thay vì đối xử tất cả
như nhau, những người đã tiêm
vaccine mũi 1 và 2 nên được
tham gia hoạt động xã hội và sản
xuất thoáng hơn so với những

người chưa được tiêm mũi nào. Nên có ngay giấy thông hành
cho những người đã tiêm đủ vaccine để họ có thể tham gia
tích cực hơn vào hoạt động kinh tế nhằm giảm thiểu mức độ
thiệt hại do đổ vỡ chuỗi cung ứng như hiện nay.

ưu tiên những ngành nghề thiết yếu
Các chợ đầu mối, siêu thị, dịch vụ logistics giao nhận, dịch

vụ y tế và hành chính công nên được ưu tiên mở cửa trước.
Đây là những lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định xã
hội, an sinh của người dân. Người dân sẽ khó đồng hành với
các nỗ lực của Chính phủ trong phòng chống dịch nếu nhu
cầu căn bản về ăn uống, khám chữa bệnh bị gián đoạn.

Tiếp theo là các ngành sản xuất, khu công nghiệp đầu tàu
về tạo công ăn việc làm và hoạt động kinh tế cần được ưu tiên
nhằm không gây gián đoạn nghiêm trọng thêm, khi người lao
động bỏ về quê, thì việc quay trở lại làm việc sẽ mất nhiều
thời gian và chi phí.

Mở cửa lại nền kinh tế 
cần sự phối hợp đồng bộ
Đứng trước dự báo rằng dịch bệnh sẽ khó kiểm soát hoàn
toàn trong ngắn hạn, Việt Nam nên cân nhắc và chuẩn bị
kỹ lưỡng để có thể vừa mở cửa lại nền kinh tế, vừa sống
chung với dịch trong thời gian tới. 

TS. PHạM cônG HiệP
ĐạI họC rmIT

Việc mở lại các đường bay cần tính toán cẩn trọng, từng bước, 
có kiểm soát để vừa phục vụ khách vừa bảo vệ công tác chống dịch
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Các doanh nghiệp cần được hỗ trợ về chính sách thuế,
thuê nhà xưởng, chi phí logistics, hỗ trợ chi phí xét nghiệm
cho công nhân và người lao động. Việc đáp ứng yêu cầu chặt
chẽ trong sản xuất về phòng chống dịch lâu dài rất cần những
hỗ trợ thiết thực của Chính phủ để giúp doanh nghiệp có thể
tái khởi động sản xuất, góp phần bình ổn nền kinh tế sau gần
ba tháng gián đoạn nghiêm trọng.

Cần sự phối hợp đồng bộ
Việc thống nhất các biện pháp phòng chống dịch ở tất cả

các tỉnh thành là rất quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông
hàng hóa và sản xuất. Một số ví dụ gần đây khi xe vận chuyển
hàng hóa vào một số tỉnh thành phải sang tải, đổi xe, đổi tài

xế gây phát sinh chi phí, thời gian và bất ổn trong việc lên kế
hoạch sản xuất và thời gian giao hàng. Các thành phố lớn sẽ
không thể hoạt động bình thường nếu các tỉnh thành lân cận
không phối hợp các nỗ lực mở cửa.

Có thể chấp nhận một số khác biệt trong biện pháp chống
dịch nhằm đáp ứng khả năng y tế của từng địa phương,
nhưng chúng ta cần xác định các ngành sản xuất dịch vụ đòi
hỏi tính liên kết cao giữa các địa phương để có biện pháp giải
tỏa thông suốt liên tỉnh, có biện pháp nhất quán từ trung
ương. Có như vậy mới đảm bảo từng bước mở cửa nền kinh
tế và kiểm soát dịch hiệu quả trong giai đoạn đáp ứng mới với
đại dịch.n

Economic Reopening Needs
Concerted Coordination
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Conditions for economic reopening
Currently, vaccination leaders in the region such as

Singapore or Thailand have reopened their economies and
accepted to live with the epidemic, partly because they know that
it is almost impossible to achieve absolute herd immunity and
the economic loss from prolonged lockdowns is too high.

Currently, countries that reopened their economies have
adopted measures to reduce the size and level of social
gatherings in order to minimize exposure to Covid-19 infections.
Otherwise, reopening the economy will face the risk of
widespread infection and serious social consequences.

Basically, the reopening should be carefully considered in
two  key aspects: economically and socially.

Economically, this depends on production capacity and
equipment of enterprises amid strict restrictions to control the
epidemic. Even after the reopening starts, companies in most
fields will have to change their ways of doing business, for
example applying physical distancing among employees and
customers, equipping space separators, reducing the size of
group visitors, minimizing face-to-face communication, and
using more technology.

Thus, the number of workers in industrial parks and
factories will have to be reduced significantly, the number of
passengers on planes, coaches, and restaurants will also have to
decline likewise, while expenses for operations and factories will
not decrease accordingly, resulting in an increase in operating
costs in the business.

On the other hand, workers will have
to be tested for Covid-19 regularly to
meet the government's epidemic control
requirements. This will also increase the
burden on employees and employers.

Socially, this is the acceptance rate
that the government and the community
are willing to accept for Covid-19
infections and mortality. With the
presence of the new strain - Delta, most
countries in the world, including vaccination leaders like the
United States, the United Kingdom and Singapore, find it
difficult to control infections in the community, but
hospitalization and death rates are under control. Most
hospitalized patients have not been vaccinated.

Thus, instead of being treated equally, people with one and
two vaccination shots should be more socially and productively
engaged than unvaccinated ones. Passports should be
immediately available to fully vaccinated persons and they will
be able to engage more actively in economic activity to minimize
the current level of damage caused by supply chain disruptions.

Prioritizing essential occupations
Wholesale markets, supermarkets, logistics services, medical

services and public administration should be prioritized to open
first. These areas greatly affect social stability and the well-being
of people. It will be difficult for people to accompany the

Anticipating that it is very difficult to completely control the Covid-19
epidemic in the short term, Vietnam should carefully consider and
prepare for reopening the economy and live with the epidemic in the
coming time.

Dr. PHaM conG HieP 
rmIT unIVersITy
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government's efforts in epidemic prevention if basic needs for
food and healthcare are interrupted.

Next will be manufacturing industries and leading industrial
parks that employ a lot of workers and drive economic activity to
avoid more serious disruptions. After workers return to their
hometowns, it will be difficult for them to return to work as it
takes time and money.

Businesses need support in tax, factory rental, logistics costs
and testing costs. Meeting strict production requirements for long-
term epidemic prevention and control requires practical support
from the government to help businesses restart production, thus
helping stabilize the economy after nearly three months of serious
interruption.

Concerted actions
The unification of epidemic prevention measures in all

provinces and cities is very important in ensuring distribution and
manufacturing of goods. Recently, when freight trucks enter some
provinces, they have to reload freight to other trucks with different
drivers, causing higher cost and time, hurting business plans and
delivery schedules. Major cities will not be able to function
properly if neighboring provinces do not coordinate in opening
efforts.

It is possible to accept some differences in epidemic prevention
measures to suit local healthcare capacity, but we need to identify
service industries that require high interconnectivity among
localities to take inter-provincial solutions and have consistent
top-down measures. Doing so, we can guarantee gradual
economic reopening and effective epidemic control in the new
context.n

hygiene and safety, labor and environment. In
order to capture tariff preferences according to
EVFTA commitments, they must meet strict
rules on origin of inputs for processed and
manufactured products such as apparels,
footwear and wooden furniture, as well as
sanitary and phytosanitary standards for
agricultural products.

Opening the Vietnamese market to EU goods
and services also means that Vietnamese
companies will have to compete more in the
domestic market. This is a huge challenge
because EU businesses have inherent advantages
of competitiveness, market experience as well as
the ability to make the most of FTAs.

In the last months of 2021, the complicated
Covid-19 epidemic outbreak across the country
since early july 2021 has significantly affected
manufacturing and export progress of domestic
enterprises. On the EU side, although there have
been some positive signals, the EU economy is
still challenging as the Covid-19 epidemic is
likely to recur. Meanwhile, its unemployment
rate is still high albeit improved, the strong hike
in energy prices has weighed up pressure on
inflation. Additionally, the record highs of
freight rates also disturb trading. This indirectly
hurts the supply chain, especially the electronics,
apparel and footwear industries where Vietnam
has a strong advantage.

For European businesses, Mr. jean-jacques
Bouflet, Vice President of EuroCham, underlined
the importance of the EVFTA in creating a level
playing field for European companies in
Vietnam.

In order to enhance the effect of the EVFTA
Agreement for businesses of both sides,
EuroCham President Alain Cany said that, to
continue construction and development on a
promising start and utilize the full potential of
the historic agreement, the two sides must work
together closely to overcome challenges.

“The EVFTA will not be successful without
cooperative efforts of Vietnamese and European
business communities. In other words, the entry
into force of the agreement is just the beginning.
We need the same effort in the next decade as we
did in the last to continue our success. This is
what the European - Vietnam Business Council
(EVBC) is designed to deliver. Utilizing the
EVFTA is now more important than ever and
despite the significant short-term challenges of
the pandemic, we must not lose focus on long-
term opportunities that the EVFTA offers,” he
emphasized.n

(from P.07)

Supermarkets play an important role 
in providing essential goods as many wholesale markets 

and small shops have to close to prevent the Covid-19 pandemic
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Tiếp sức doanh nghiệp FDI “vượt bão”

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
tính đến 20/8/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và
góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước
ngoài đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, có 1.135 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu
tư (giảm 36,8% về số dự án) với tổng vốn đăng ký đạt gần
11,33 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ về số vốn đăng ký). 

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến
phức tạp, TP.Hồ Chí Minh vẫn đứng thứ 2 cả nước với tổng
vốn đăng ký gần 2,2 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư và
dẫn đầu cả nước về số dự án mới khi chiếm tới 34%. Ngoài ra,
ngày 31/8, với việc LG Display Việt Nam tăng vốn thêm 1,4 tỷ
USD, Việt Nam đã có dự án tỷ USD thứ 3 trong năm. Hai dự
án còn lại là Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II
(Singapore), với vốn đầu tư 3,1 tỷ USD và Dự án Nhà máy
Nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31
tỷ USD.

Thời gian qua, để giữ chân các nhà đầu tư, bên cạnh cải

thiện mạnh mẽ về thủ tục hành chính, Việt Nam đã có những
chính sách hỗ trợ trong ngắn hạn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng
của dịch bệnh như: bảo đảm lưu thông hàng hóa, hỗ trợ
chuyển dịch lao động đặc biệt là lao động kỹ thuật cao… 

Điển hình như TP.Hồ Chí Minh - một trong những địa
phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, đã nhanh chóng
có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động hiệu quả. Bên cạnh giải
pháp hỗ trợ về tín dụng như: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời
hạn trả nợ; miễn/giảm lãi, phí; hỗ trợ DN được vay vốn với lãi
suất 0%..., Thành phố đã khuyến khích các DN tổ chức mô
hình sản xuất, kinh doanh an toàn: “Ba tại chỗ”; “Một cung
đường - hai địa điểm”; kết hợp “Ba tại chỗ” và “Một cung
đường - hai địa điểm”; “Bốn xanh” (nhân lực xanh, cung
đường xanh, vùng sản xuất xanh và nơi ở xanh)…

Hay như Bắc Giang - địa phương vừa phục hồi sau dịch,
tỉnh đã chung tay hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh
nghiệp về lao động, xét nghiệm và kiểm soát Covid-19. Đồng
thời, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư nhằm giải
quyết khó khăn nhanh nhất, tốt nhất. 

Vẫn trong đà sụt giảm nhưng dòng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 8 dường như đã
tích cực hơn. Để tiếp tục giữ vững được lợi thế của dòng vốn quan trọng trong phát
triển kinh tế này, bên cạnh việc giữ chân các nhà đầu tư truyền thống như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singapore… Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút từ các thị trường mới.

THu Hà

Tiếp tục giữ dòng vốn FDI
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Không chỉ vậy, xác định khống chế được dịch tốt
sẽ là visa để Việt Nam đón “đại bàng”, Việt Nam đã và
đang thực hiện rất tốt công tác “ngoại giao vaccine”,
đẩy mạnh việc tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng.
Điều này không chỉ tạo sự an toàn và tâm lý an tâm
hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư, sản
xuất mà còn thu hút thêm vốn FDI vào Việt Nam
trong thời gian tới,

đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư mới

Bức tranh thu hút FDI trong 8 tháng đầu năm có
một điểm sáng là ngoài Singapore, Nhật Bản và Hàn
Quốc là Top những quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư
vào Việt Nam còn có một số dự án từ các nhà đầu tư
mới, trong đó phải kể đến dự án của nhà đầu tư Albania.
Mặc dù chỉ là dự án không lớn nhưng điều này cũng đã
chứng tỏ sức hút của điểm đến đầu tư Việt Nam bất
chấp dịch bệnh còn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Không chỉ vậy, mới đây, nhằm nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và các đối tác
Trung Đông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ
Ngoại giao tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường
hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Đông. Tại đây Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã đề xuất nhiều định hướng hợp tác,
trong đó, nghiên cứu mô hình hợp tác với các đối tác
thứ ba để cùng hợp tác đầu tư các dự án lớn tại Việt
Nam (tương tự mô hình dự án lọc dầu Nghi Sơn). Hay
xây dựng cơ chế hợp tác, kết nối các quỹ đầu tư lớn của
khu vực Trung Đông trong phát triển các dự án hạ tầng
lớn ở Việt Nam…

Không chỉ từ châu Âu hay Trung Đông, cơ hội thu
hút FDI từ Hoa Kỳ cũng đang rất rộng mở với Việt
Nam. Nhiều kỳ vọng được mở ra trong đó có nguồn vốn
FDI từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ sau chuyến thăm của
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vào cuối tháng
8 vừa qua. Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ
với DN, hiệp hội DN và các địa phương, ông Vũ Tú
Thành – Phó Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng
kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cũng khẳng định, các DN
Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam đều mang tầm nhìn dài
hạn và mong muốn tạo nhiều cơ hội đầu tư tại đây.

Mới đây, tại Diễn đàn DN Việt Nam – Áo ngày 6/9
được tổ chức nhân dịp Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội
Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế
giới lần thứ 5 (WCSP5), ông Richard Schenz, Phó Chủ
tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Áo cũng khẳng
định, các DN nước này rất mong muốn sẽ tìm kiếm cơ
hội đầu tư mới ở Việt Nam để tránh những đổ vỡ trong
chuỗi cung ứng. Đồng thời hy vọng hai bên cùng tận
dụng các lợi thế đầu tư và các cơ hội mới mang lại.

Báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt
Nam tháng 8-2021, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nhận
định, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam có sự vững vàng
so với các quốc gia khác trên thế giới. Điều này cho thấy
niềm tin vào tiềm năng kinh tế Việt Nam của nhiều nhà
đầu tư. Tuy nhiên để tiếp tục giữ chân dòng vốn quan
trọng này, Việt Nam cần phải tiếp tục nâng cao năng lực
cạnh tranh cũng như nâng cao năng lực DN trong nước
để cùng tham gia chuỗi giá trị với DN FDI.n

Despite being still in decline, FDI inflows
to Vietnam in August seemed to have
been more optimistic. To keep the
advantage of this important capital flow
in economic development, in addition to
retaining popular investors like japan,
South Korea and Singapore, Vietnam is
targeting investment attraction at new
markets.

THu Ha

Supporting FDI firms to live through the
“storm”

According to the Foreign Investment Agency (FIA)
under the Ministry of Planning and Investment, foreign
investors invested US$19.12 billion to invest in fresh and
existing projects and purchase stocks in the year to August
20, down 2.1% year on year. Of the sum, they registered to
invest US$11.33 billion in 1,135 new projects, up 16.3% in
value but down 36.8% in projects.

Although it was struggling to contain the Covid-19
epidemic, Ho Chi Minh City still ranked second in the
country with nearly US$2.2 billion, accounting for 11.4% of
the FDI fund in the reporting period and ranked first in
investment projects, accounting for 34%. In addition, on
August 31, LG Display Vietnam raised its investment fund
by US$1.4 billion, the third billion-dollar project in
Vietnam this year. The other two billion-dollar projects
included US$3.1 billion Long An I and II LNG Power Plant
Project (Singapore) and US$1.31 billion O Mon II Thermal
Power Plant Project (japan).

To retain investors, in addition to strongly improving
administrative procedures, Vietnam has provided short-
term support for investors to mitigate Covid-19 impacts by
ensuring freight distribution and labor mobility, especially
high-tech workers.

Ho Chi Minh City, which is being hit hard by the Covid-
19 pandemic, has quickly taken measures to remove
difficulties and facilitated FDI firms to operate effectively.
In addition to credit support solutions like further
rescheduling the repayment term; exempting/reducing
interest rates and bank fees; supporting businesses to access
interest-free loans, the biggest city of Vietnam has
encouraged enterprises to organize safe business models
like “Three on the spot” and “One route, two destinations”,
and “Four greens” (green human resources, green roads,
green places to work and green places to live).

Sustaining FDI
Inflows

F
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Bac Giang province, which has just recovered from the
epidemic, has joined hands to provide support and
solutions for businesses that are facing difficulty in
employment, Covid-19 testing and control. At the same
time, the province has regularly met and discussed matters
of concern with investors to promptly solve problems in the
quickest and best manner.

Furthermore, believing that an effective epidemic
control will be a passport for it to welcome giant investors,
Vietnam is doing “vaccine diplomacy” very well and
accelerating the vaccination rollout to reach herd
immunity. This not only creates a reliable address and
composure for foreign investors to boost their investment
and business operations in Vietnam, but also draws more
FDI flows into Vietnam in the coming time.

Wooing new investors
The eight-month FDI picture highlights a bright spot.

Beside Singapore, japan and South Korea, the top investors
in Vietnam, some new investors started to invest in
Vietnam, particularly those from Albania. In spite of being
a small project, this has also proved the appeal of Vietnam's
investment destination notwithstanding the complicated
epidemic development.

Additionally, to further improve investment
cooperation between Vietnam and its Middle East partners,
the Ministry of Planning and Investment coordinated with
the Ministry of Foreign Affairs to host a webinar on
strengthening Vietnam - Middle East investment
cooperation where the former proposed many cooperation
approaches in which the ministry studied cooperation
models with third parties to join hands in large projects in

Vietnam (similar to Nghi Son oil refinery project) or build
a cooperation mechanism to connect large Middle East
investment funds for giant infrastructure development
investment in Vietnam.

Not only from Europe or the Middle East, opportunities
for Vietnam to draw FDI flows from the United States are
also very open following the Vietnam visit by Vice
President Kamala Harris in late August. Earlier, at the
Government's online business meeting, Mr. Vu Tu Thanh,
Regional Executive Manager of the US - ASEAN Business
Council, also affirmed that all US firms have a long-term
investment vision in Vietnam and want to generate more
investment opportunities in the country.

At the Vietnam - Austria Business Forum on September
6 when the high-level delegation of the Vietnamese
National Assembly attended the 5th World Conference of
Speakers of Parliament (WCSP5), Mr. Richard Schenz, Vice
President of the Austrian Federal Economic Chamber, also
affirmed that the Austrian businesses are eager to find new
investment opportunities in Vietnam to avoid supply chain
disruptions. At the same time, we hope that the two sides
will jointly make the most of investment advantages and
new opportunities.

In its Taking Stock report on Vietnamese economic
performance released by the World Bank (WB) in August
2021, the WB stated that FDI inflows into Vietnam are
stable relative to other countries in the world. This shows
investor confidence in Vietnam’s economic potential.
However, to sustain this important capital flow, Vietnam
needs to further improve its competitiveness and enhance
the capacity of domestic enterprises to join the value chains
with FDI firms.n

LG Display Vietnam raised its investment fund by US$1.4 billion, the third billion-dollar project in Vietnam this year

F
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Trong số hàng chục nghìn tờ khai hải quan có
hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN)
tại TP.Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2021, tỷ lệ
phát hiện vi phạm chỉ chiếm 0,0033%. 

Hiền Lê

Thực tế này càng khẳng định, để tạo thuận lợi cho hoạt động
xuất nhập khẩu, KTCN cần sớm được cải cách, đơn giản hơn nữa.

Theo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng trong
tháng 6/2021, tổng số tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa làm
thủ tục qua các cửa khẩu TP.Hồ Chí Minh là 204.200 tờ khai; số
tờ khai có hàng hóa phải thực hiện KTCN trên 7.000 tờ khai,
chiếm tỷ lệ 3,62% trên tổng số tờ khai hải quan.

Trong số đó, số lượng tờ khai hải quan phải kiểm dịch
chiếm nhiều nhất, với trên 3.000 tờ khai, chiếm 1,5%; kiểm tra
chất lượng 2.173 tờ khai, chiếm trên 1% và gần 1.200 tờ khai,
(chiếm gần 0,6%) liên quan đến lĩnh vực kiểm tra văn hóa.

Ngoài ra, số lượng tờ khai hải quan phải thực hiện quản lý
chuyên ngành cũng khá lớn. Trong 1 tháng có gần 2.900 tờ khai
hải quan phải kiểm tra giấy phép nhập khẩu, gần 2.000 tờ khai
kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...

Theo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, kết quả trên được
tổng hợp, tính trung bình giữa các chi cục hải quan trực thuộc
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, có những chi cục
có tổng số tờ khai phát sinh trong kỳ rất lớn nhưng có rất ít tờ
khai thuộc diện KTCN, như: Chi cục Hải quan quản lý hàng
gia công, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Chi cục Hải
quan khu chế xuất Linh Trung, Chi cục Hải quan khu chế
xuất Tân Thuận, Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh.

Nguyên nhân, hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục qua các đơn vị
này chủ yếu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa
trong khu chế xuất hầu hết đều không thuộc diện KTCN, khiến
cho tỷ lệ tờ khai KTCN chung của toàn Cục thấp, trong khi tỷ lệ
này ở các chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển, sân bay lại cao.

Tuy số lượng tờ khai có hàng hóa phải KTCN tại các cửa
khẩu TP.Hồ Chí Minh rất lớn nhưng tỷ lệ phát hiện vi
phạm về lĩnh vực này lại quá ít. Trong 6 tháng đầu năm
2021, qua các kết quả KTCN, Cục Hải quan TP.Hồ Chí
Minh đã lập biên bản vi phạm đối với 34 trường hợp, với trị
giá hàng vi phạm gần 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,0033%.
Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan KTCN lại chưa phát
hiện được trường hợp nào vi phạm về kết quả kiểm dịch.
Thực tế này cho thấy, lĩnh vực KTCN, nhất là kiểm dịch
vẫn cần được cải cách, đơn giản hơn nữa.n

Tỷ Lệ VI Phạm ThấP, Cần "Thoáng" hơn
Trong kIểm Tra Chuyên ngành

CUSTOMS & BUSINESSES IN PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
Fight against Rules of Origin Violations and Trade Fraud

Violations accounted for just 0.0033% of
tens of thousands of customs declarations
subject to specialized inspection in Ho Chi
Minh City in the first half of 2021.

Hien Le

This fact further confirms that specialized inspection needs
to be reformed and simplified soon to facilitate importation
and exportation.

According to the Ho Chi Minh City Customs Department,
204,200 customs declarations were filed in june and over 7,000
declaration forms were subject to specialized inspection,
accounting for 3.62% of the total.

Of this figure, over 3,000 forms or 1.5% of the total were
subject to quarantine check, 2,173 forms or over 1% to quality
control, and 1,200 forms or nearly 0.6% to cultural inspection.

In addition, the number of customs declarations subject to
specialized inspection is also quite high. In a month, nearly
2,900 customs declarations for imports and nearly 2,000
declarations for exports were checked for origin.

According to the department, these figures were
aggregated and averaged from data submitted by its
subordinate customs offices. Many customs offices handled a
great number of customs declaration forms but those subject
to specialized inspection were few. Typical examples include
the Outsourcing Merchandise Customs Office, Linh Trung
Export Processing Zone Customs Office, Tan Thuan Export
Processing Zone Customs Office and Express Delivery
Customs Office.

The low rate of declaration forms subject to specialized
inspection is attributed to import purposes: For outsourced
manufacturing, export manufacturing and use by tenants in
export processing zones which are free from specialized
inspection. Meanwhile, this rate is high in seaport and airport
customs offices.

Although customs declarations subject to specialized
inspection in Ho Chi Minh City-based border gates are great
in number, the violation rate is too low. In the first six months
of 2021, only 34 cases of violation were found with a combined
value of nearly VND10 billion, accounting for 0.0033 %. Also
in this 6-month period, no quarantine violation was recorded.
This fact shows that specialized inspection still needs to be
reformed and simplified, especially in quarantine.n

Low VIoLaTIon raTe essenTIaLLy resuLTs In
more “oPenIng” sPeCIaLIzed InsPeCTIon
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Lao đao vì dịch bệnh
Trong thời gian qua, các doanh

nghiệp, hiệp hội ngành hàng đã gửi thư
kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt
động sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu
thủy sản Việt Nam (VASEP) đã liên tục
cảnh báo về tình trạng đổ vỡ toàn chuỗi
sản xuất từ nuôi trồng - khai thác - chế
biến - kinh doanh - xuất nhập khẩu
thủy sản.

Cụ thể, VASEP cho biết, các vùng
nuôi tại Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu
hiện không thể xuất hàng do chịu ảnh
hưởng từ lệnh giãn cách. Cá, tôm nuôi
tại ao vượt size, nhà vườn tốn thêm chi
phí nuôi nhưng giá khi bán ra lại thấp
hơn so với chuẩn kích cỡ.

Các nhà máy chế biến thủy sản cũng
chỉ đang cố gắng hoạt động cầm chừng.
Đã có tới trên 50% nhà máy chế biến cá
tra tại Đồng bằng sông Cửu Long và
nhà máy chế biến thủy sản ở miền
Đông Nam Bộ đóng cửa. Tổ chức sản
xuất “3 tại chỗ” chỉ là phương án cầm
cự, tạm thời để doanh nghiệp duy trì
sản xuất trong thời gian ngắn, không
thể kéo dài hơn 1 tháng. 

Doanh nghiệp còn đối diện với nỗi
lo về nhân sự lao động khi phần lớn
công nhân không được tiếp cận với
vaccine một cách hiệu quả, dẫn đến
tình trạng tâm lý lo lắng, sợ hãi, bỏ
việc. Thậm chí, bà Phạm Thị Huân,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân
còn phải thốt lên: “Nếu không có
vaccine thì chúng tôi trả lương cỡ nào,
thưởng nhiều, thì cũng chỉ giữ được tối
đa 40- 50% lao động”.

Tình trạng đứt gãy này không chỉ
diễn ra đối với ngành hàng chăn nuôi,
hầu như tất cả các ngành nghề sản xuất
kinh doanh đều bị ùn tắc hàng hóa, khó
lưu thông dẫn đến tạm ngừng hoạt
động hoặc giải thể, phá sản.

Khó khăn của doanh nghiệp thể
hiện rõ qua các con số của Tổng Cục
thống kê công bố. Rõ ràng nhất là chỉ
có 81.600 doanh nghiệp được đăng ký
thành lập mới trong khi số doanh
nghiệp rời bỏ thị trường lên tới 85.500
doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm
trở lại đây số doanh nghiệp mới còn
thấp hơn cả số doanh nghiệp rời khỏi
thị trường.

Trong số các doanh nghiệp rời khỏi
thị trường, có tới 43.200 doanh nghiệp
tạm ngừng kinh doanh có thời hạn vì
không thể chống đỡ được với Covid-19.

Doanh nghiệp vật lộn 
để duy trì sản xuất 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có rất nhiều khó
khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, trong đó
có khó khăn do tổng cầu giảm mạnh khiến số
lượng đơn hàng, hợp đồng, sản lượng sụt giảm;
doanh thu giảm mạnh trên diện rộng; chuỗi cung
ứng sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu bị gián đoạn…

GianG Tú

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác đi kiểm tra 
việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất 

tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương
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Theo báo cáo từ Tổng Cục thống kê,
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm
4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng
ngành chế biến - chế tạo, vốn là động lực
tăng trưởng cho khu vực này, giảm tới
9,2% trong tháng này. Tính chung 8
tháng năm 2021, IIP tăng 5,6% so với 8
tháng năm 2020. Mặc dù con số này cao
hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ năm
2020, nhưng thấp hơn nhiều so với mức
tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019.

Năm ngoái, ở cùng thời điểm này,
tổng mức bán lẻ chỉ giảm 5,8%. Năm nay,
lại giảm tiếp 6,2% trên nền đã giảm đó,
cho thấy sức mua của nền kinh tế đã sụt
giảm mạnh và sẽ ảnh hưởng đến động lực
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Cần biện pháp hỗ trợ sản xuất
đặc thù

Để khắc phục những khó khăn trên, ở
góc độ vĩ mô, theo các chuyên gia kinh tế,
cần sớm giải quyết vấn đề đứt gãy chuỗi
sản xuất, cung ứng. Hiện tại, việc nhiều
địa phương áp dụng các biện pháp giãn
cách, thậm chí áp dụng quá mức các biện
pháp kiểm soát lưu thông hàng hóa đang
“làm khó” cho sản xuất - kinh doanh.

Việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị

16, mô hình “3 tại chỗ” và “1 cung
đường – 2 điểm đến” một cách cứng
nhắc đang gây khó khăn lớn cho các
doanh nghiệp cả về chi phí lẫn rủi ro
kiểm soát bệnh tật, sức khỏe và không
gian ăn ở, do điều kiện vật chất đáp
ứng “ăn” và “nghỉ” không được thiết
kế từ đầu.

Đặc trưng của các mô hình trên là
duy trì sản xuất tạm thời, dồn sức dập
dịch nhanh chóng để tái sản xuất trở
lại. Mô hình này đã thành công tại Bắc
Giang, Bắc Ninh. Tuy nhiên trong điều
kiện kéo dài, mô hình này lại tạo áp
lực lên doanh nghiệp với các loại chi
phí duy trì sản xuất hơn là hỗ trợ
doanh nghiệp.

Trong khi đó, nếu tiếp tục duy trì
tình trạng sản xuất và cung ứng hàng
hóa như hiện nay, chuỗi sản xuất,
cung ứng hàng hóa sẽ đổ vỡ, và khó
có thể hồi phục lại trong một thời
gian ngắn.

Thị trường thế giới đang hồi phục,
nhu cầu về nguyên liệu, hàng hóa đang
dần tăng cao. Nếu trong thời gian
ngắn, doanh nghiệp trong nước không
thể phục hồi để đáp ứng các đơn hàng
cho bạn hàng quốc tế, Việt Nam sẽ đối
diện với nguy cơ bị loại ra khỏi chuỗi
cung ứng quốc tế.n

Businesses are facing a lot of difficulties
resulting from a sharp decline in
aggregate demand that has caused a
decrease in orders, contracts and output,
a broad drop in revenue; and
disruptions of manufacturing,
consumption, and export supply chains,
according to the Ministry of Planning
and Investment.

GianG Tu

Staggered by epidemic
Businesses and trade associations have sent requests to

the Prime Minister, stating their difficulties in keeping

production alive.
The Vietnam Association of Seafood Exporters and

Producers (VASEP) has repeatedly warned about the
fallout of the entire production chain of seafood farming -
harvesting - processing - trading - importing and
exporting.

According to VASEP, farms in Ca Mau, Soc Trang and
Bac Lieu provinces are currently unable to export their
products because of lockdowns. Fish and shrimp are
oversized, which require more feed but bring cheaper
selling prices than standard-sized ones.

Seafood processors are also just working in moderation.
Over 50% of pangasius processors in the Mekong Delta and
fish processors in the Southeast have closed. The so-called
“three on the spot” manufacturing measure is only a
temporary solution to continue operations for a short time.
This measure cannot last more than one month.

They also have another existent concern, employment.

Businesses Struggle to Maintain
Production

8 tháng đầu năm
2021, chỉ có 81.600
doanh nghiệp được
đăng ký thành lập mới
trong khi số doanh
nghiệp rời bỏ thị
trường lên tới 85.500
doanh nghiệp.
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Most workers are not vaccinated, and they may quit
their jobs for fear of infection. Pham Thi Huan,
Chairwoman of the Board of Directors of Ba Huan
joint Stock Company, even said, “If we are not
vaccinated, we can only keep 40-50% of employees no
matter how much salary we offer.”

Disruptions not only happen to the livestock
industry but almost all production and business lines
are congested with stockpiles. Without distribution,
they will have to accept temporary shutdown,
dissolution or bankruptcy.

Difficulties faced by enterprises are clearly shown in
data released by the General Statistics Office (GSO).
Only 81,600 enterprises were registered for
establishment while bankruptcies reached 85,500
enterprises in the first eight months of the year. This
was the first time in many years that comers were fewer
than leavers.

Among leavers, up to 43,200 businesses temporarily
suspended their operations because they could not
afford the fight against COVID-19.

According to a report from the GSO, the Index of
Industrial Production (IIP) in August sank 4.2% from
the previous month and 7.4% from the same period of
2020. In particular, the processing and manufacturing
sector, which is the growth engine for industry,
plunged 9.2% this month. In the first eight months of
2021, IIP tumbled 5.6% year on year. Although the
growth was higher than a year earlier (2.2%), it was
much lower than the growth of 9.5% in the same period
of 2019.

In the same period last year, total retail revenue
dipped only 5.8%. This year, it fell 6.2% again on a
sharp decline in purchasing power of the economy
which will hurt business dynamics of enterprises.

Support measures for
specific production in need

On a macro level, to
overcome the above difficulties,
it is necessary to address
production and supply chain
disruptions as soon as possible,
according to experts. Currently,
many localities are applying
social distancing measures, even
excessive measures to control
freight distribution, which
interrupt business operations
mobility making it difficult for
production and business.

The inflexible application of
social distancing according to
Directive 16, “three on the spot”
and “one route, two destinations”
models are causing great
difficulties for businesses, both
expenses and risks in controlling
the epidemic, human health and
living space because physical
conditions for living and working
in the epidemic time were not
designed from the outset.

Characteristically, the above
models are just temporary to
keep up production. It is
necessary to quickly make every
effort to contain the epidemic to
resume normal production. This
model has been successful in Bac
Giang and Bac Ninh provinces.
However, in the long run, this
model places pressure on
enterprises because expenses for
these new models are higher
than business as usual.

Meanwhile, if we continue to
maintain production and supply
commodities as we are doing now,
production and supply chains will
collapse and will be difficult to
recover in a short time.

The world market is
recovering from the epidemic,
the demand for inputs and
commodities is gradually
increasing. If in a short time,
domestic companies cannot
revive to meet orders for
international customers,
Vietnam will face the risk of
being excluded from
international supply chains.n

In the first
eight months of
2021, only
81,600
enterprises
registered for
establishment,
while 85,000
companies left
the market.

Most businesses face difficulties caused by the Covid-19 pandemic

F



www.vccinews.com  27

XK giảm ở hầu hết các sản phẩm chủ lực
Trải qua hơn một tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn

cách xã hội và phương thức hoạt động “3 tại chỗ”, kết quả XK
thủy sản tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái đã phản
ánh rõ mức độ ảnh hưởng đối với ngành thủy sản. Theo đó,
trong tháng 8, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt khoảng 520 triệu
USD, giảm 36% và giảm ở hầu hết các sản phẩm chủ lực.

Tuy vậy, nhờ kết quả XK 7 tháng đầu năm tăng cao nên
tính cộng dồn 8 tháng đầu năm, XK thủy sản vẫn tăng khoảng
7,1% so cùng kỳ, đạt 5,58 tỷ USD. Trong đó, XK tôm đạt gần
2,4 tỷ USD, tăng 4%, XK cá tra vẫn giữ tăng trưởng 7%, đạt
980 triệu USD. XK cá ngừ 8 tháng cũng tăng trên 10%, đạt 460
triệu USD. XK mực, bạch tuộc và các loại cá khác (trừ cá ngừ,
cá tra) tăng nhẹ 2% và 4%.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu
thủy sản Việt Nam - VASEP, trong gần 2 tháng vừa qua, chỉ có
khoảng 30-40% doanh nghiệp (DN) thủy sản tại các tỉnh
thành phía Nam đảm bảo được điều kiện làm việc “3 tại chỗ”

và cũng chỉ huy động được 40-50% người lao động tham gia
sản xuất, do đó công suất sản xuất trung bình giảm chỉ còn 40-
50% so với trước đây. Chuỗi cung ứng nguyên vật liệu bị đứt
gãy, khó khăn trong vận chuyển; DN bị mất khách hàng do
thời gian thực hiện giãn cách quá lâu, thiếu nguyên liệu sản
xuất không đảm bảo tiến độ giao hàng, thủ tục xuất nhập khẩu
bị chậm trễ ách tắc, chi phí đầu vào và chi phí vận tải tăng… là
những khó khăn chồng chất đối với các DN thủy sản Việt
Nam trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19.

Theo VASEP, tại các DN chế biến tôm tại Cà Mau, Sóc
Trăng và Bạc Liêu - ba địa phương dẫn đầu về sản lượng và
sản xuất tôm của cả nước do đang thực hiện giãn cách theo
Chỉ thị 16 nên không chỉ việc lưu thông hàng hóa, mua bán
con giống, thu hoạch tôm gặp khó khăn mà các nhà máy cũng
đã phải giảm công suất chế biến 60-70%, thiếu hụt công nhân,
chi phí tăng cao. 

Từ cuối tháng 7/2021, có tới 50% DN chế biến cá tra tại
một số địa phương vùng trọng điểm của Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) đã phải đóng cửa, cá tra nuôi tại ao của

Hiện hữu nguy cơ đứt gãy 
chuỗi sản xuất, xuất khẩu thủy sản

Thủy sản Việt Nam đã được xuất khẩu
(XK) đến trên 170 quốc gia và vùng
lãnh thổ, kể cả những thị trường khó
tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia… và ngày càng được
mở rộng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại
nguy cơ gãy đổ chuỗi sản xuất, XK
thủy sản đang ở ngay trước mắt và ảnh
hưởng lớn đến kim ngạch cũng như
thị trường XK.

QuỳnH cHi
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công ty vượt size do các nhà máy ngừng hoạt động hoặc
giảm tối đa công suất. Tại một số DN nuôi cá tra do thời
gian nuôi bị kéo dài, mật độ lớn khiến cá chết hàng chục tấn
mỗi ngày. Theo ước tính, công suất hoạt động của toàn
ngành cá tra chỉ từ 10 - 20%.

Một số DN khác tại ĐBSCL ngưng hoạt động thì chuyển
hàng từ kho trữ để trả dần đơn hàng cho khách. Tuy vậy, cho
tới nay, hầu hết các DN chế biến đều đã cạn cả nguyên liệu và
thành phẩm trong kho nên đã dừng hoàn toàn.

Tại các địa phương ven biển như: Bình Định, Phú yên,
Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang…, hầu hết các
DN đã giảm tối đa công suất chế biến, hoạt động cầm chừng.
Cả người dân và DN đều gặp rất nhiều khó khăn do một số
cảng cá bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19, tỷ lệ công nhân
và người lao động được tiêm vaccine rất thấp, chi phí cho hoạt
động “3 tại chỗ” quá cao...

Giải pháp tiêm vaccine và “y tế tại chỗ”
Theo đánh giá, diễn biến dịch Covid -19 trong thời gian

tới vẫn còn đang căng thẳng ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở
TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong
khi việc triển khai tiêm vaccine cho lực lượng công nhân tại
các KCN, KCX vẫn còn hạn chế và không đồng đều. Với
thực trạng đó, bức tranh sản xuất và XK thủy sản tháng 9
vẫn ảm đạm.

Trước thực trạng trên, VASEP đã có văn bản gửi Thủ
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị một số giải pháp ổn định
sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn "3 tại chỗ".

Theo đó, việc thực hiện "3 tại chỗ" chỉ là biện pháp tình thế
tạm thời trong thời gian ngắn hạn và chỉ có thể kéo dài 2 đến 3
tuần đối với các DN vừa và 4 đến 5 tuần đối với DN lớn, do
phải gồng gánh quá nhiều khoản chi phí để đảm bảo chuỗi sản
xuất và thực hiện các quy định chống dịch tại nhà máy. Bởi
vậy, VASEP kiến nghị trước mắt ưu tiên tiêm vaccine cho

ngành thủy sản, trong đó đặc biệt ưu tiên tiêm vaccine cho lực
lượng lao động tại các nhà máy đang áp dụng phương thức "3
tại chỗ" ở các địa phương.

Về lâu dài, VASEP kiến nghị Bộ y tế hoàn thiện bộ quy tắc
và tổ chức huấn luyện cho các tỉnh và doanh nghiệp thực hiện
"y tế tại chỗ".

Theo đó, thực hiện chủ trương phối hợp và chia sẻ giữa
DN và CDC (trung tâm kiểm soát bệnh tật), các DN sẽ chủ
động sử dụng tổ y tế, trạm y tế của nhà máy, tự tổ chức xét
nghiệm cho người lao động mỗi tháng 2 lần, mẫu xét nghiệm
sẽ gửi cho cơ quan y tế và kết quả xét nghiệm của DN được áp
dụng trong lưu thông và giao dịch. CDC sẽ tổ chức xét nghiệm
cho DN 1 lần/tháng, như vậy sẽ đảm bảo mỗi công nhân được
tổ chức xét nghiệm 3 lần/tháng.

Bộ y tế có hướng dẫn xử lý kịp thời đối với các DN trong
thực hiện “3 tại chỗ” như phát hiện F0, chỉ khoanh vùng và
cách ly khu vực có nguy cơ, phun khử khuẩn, xét nghiệm...
hướng dẫn các biện pháp an toàn “chặt trong, chặt ngoài”
kiểm soát các nguồn lây nhiễm một cách hiệu quả và phù hợp
nhằm giảm tổn thất cho DN và sinh kế cho công nhân, đồng
thời đảm bảo an toàn dịch bệnh cho toàn nhà máy.

Ngoài ra, VASEP cũng đề nghị có hỗ trợ cho công nhân,
người lao động gặp khó khăn và hỗ trợ DN, trong đó hỗ trợ
DN với các chính sách cụ thể như: giảm lãi suất vay ngân
hàng, giảm 30% tiền điện ít nhất đến hết năm 2021; giảm mức
đóng kinh phí công đoàn từ 2% quỹ lương xuống còn 1% quỹ
lương cho các DN...

Theo dự báo, XK thủy sản trong tháng 9 sẽ tiếp tục giảm ít
nhất 20% (đạt khoảng 660 triệu USD). Với kịch bản từ sau
tháng 9, hầu hết công nhân chế biến thủy sản được tiêm
vaccine, các công ty không phải sản xuất “3 tại chỗ”, xuất khẩu
3 tháng cuối năm sẽ hồi phục nhẹ và có thể đạt được xuất
khẩu khoảng 8,5-8,6 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tôm dự báo
đạt khoảng 3,9 - 4 tỷ USD, cá tra khoảng 1,5 tỷ USD, xuất
khẩu hải sản khoảng 3,1 tỷ USD.n

Clear Risks of Seafood Production
and Export Chain Disruptions 
Vietnamese aquatic products have been exported to over 170 countries and
territories in the world, including demanding markets such as the EU, the United
States, japan, South Korea and Australia, and are being expanded. However, at the
moment, there is a clear risk of seafood production and export chain disruptions
which are reportedly causing serious impacts on export value and markets.

QuynH cHi
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most exports sink
After more than a month of mobility restriction, social

distancing and “three on the spot” business model, aquatic exports
in August plunged 36% from a year earlier to US$520 million,
clearly showing severe impacts on the fisheries industry. Key
exports sank.

However, driven by high-growing exports in the first seven
months of the year, cumulative seafood exports in the first eight
months still rose by 7.1% year on year to US$5.58 billion.
Specifically, shrimp exports grew 4% to nearly US$2.4 billion;
pangasius exports expanded 7% to US$980 million; tuna exports
climbed over 10% to US$460 million. Squid and octopus exports
and other aquatic shipments increased slightly by 2% and 4%,
respectively.

According to a survey conducted by the Vietnam Association
of Seafood Exporters and Producers (VASEP), in the past two
months, only 30-40% of southern seafood companies have been
capable of ensuring “three on the spot” working conditions and
managing to mobilize 40-50% of their workforce for production,
because the output capacity declined to just 40-50%. 

Input supply chains are disrupted and transportation is
slowed. Companies lost customers due to long delayed delivery,
input shortage for production, delayed import and export
procedures, increased input costs and freight costs. These are
mounting difficulties for Vietnamese seafood companies in the
context of the Covid-19 outbreak.

According to VASEP, shrimp processors in Ca Mau, Soc Trang
and Bac Lieu provinces, the three largest shrimp producers, cannot
sell their products, buy baby shrimps and harvest adult shrimps
because social distancing is being applied to prevent Covid-19 as
per Directive 16. Factories slashed their processing capacity by 60-
70% because they lacked workers and costs increased.

Since late july 2021, up to 50% of pangasius processors in
some Mekong Delta provinces had to close operations or
downscale the capacity. In some pangasius producers, due to the

prolonged farming time and high density, a lot of fish are dead
every day. The operating capacity of the pangasius industry is
forecast to decline to just 10-20%.

After closing their production facilities, some companies in the
Mekong Delta used their stocks to fulfil customers orders.
However, so far, most processors have run out of both inputs and
finished products in stock. As a result, they have stopped
completely.

In coastal provinces like Binh Dinh, Phu yen, Khanh Hoa, Ba
Ria - Vung Tau and Kien Giang, most enterprises have scaled
down their processing capacity. Both farmers and businesses are
facing a lot of difficulties because some fishing ports are locked
down due to Covid-19 infections. The rate of vaccinated workers
is very low and the cost of “three on the spot” is too high.

Vaccination and localized medication
Covid-19 epidemic development is forecast to be still tense in

southern provinces, especially in Ho Chi Minh City and some
Southeast provinces, in the coming time. Meanwhile, vaccination
for workers in industrial parks and export processing zones is still
modest and uneven. Hence, the picture of seafood production and
export in September is still lackluster.

Before this reality, VASEP sent a request to the Prime Minister
and the Minister of Agriculture and Rural Development for some
solutions for production and business stabilization after the "three
on the spot" phase.

The "three on the spot" measure is just temporary, usually
lasting just 2-3 weeks for medium enterprises and 4-5 weeks for
larger ones, because they have to spend a lot to ensure
manufacturing and epidemic prevention in their facilities at the
same time. For that reason, VASEP proposed vaccinating seafood
workers as quickly as possible, with higher priority of vaccination
given to workers in "three on the spot" factories.

In the long term, VASEP hopes the Ministry of Health will
complete a set of rules and provide training for provinces and
businesses to exercise localized medication.

While coordinating and sharing with centers for disease
control and prevention (CDC), enterprises will actively use
medical staff to test workers twice a month. Test samples will be
sent to health agencies and test results will be applied for mobility
and transaction. CDC will test their workers once a month, thus
ensuring that each worker is tested thrice a month.

The Ministry of Health has guidelines for enterprises to
promptly handle emerging matters like new infections, medical
quarantine, disinfection and testing to control infections to reduce
losses incurred by enterprises and ensure workers' livelihoods.

In addition, VASEP proposed supporting workers in trouble
and supporting enterprises which need realistic support policies
such as lower interest rates on bank loans, 30% reduction in
electricity bills until the end of 2021, and reduction of union dues
from 2% to 1% of the salary fund.

Seafood exporters are forecast to see a decline of at least
20% (to US$660 million) in September. Hopefully, most
seafood factory workers are vaccinated after September and
companies will lift the "three on the spot" business measure.
Exports are projected to slightly recover to reach US$8.5-8.6
billion in the year, of which shrimp exports are forecast to
account for US$3.9-4 billion, pangasius for US$1.5 billion and
seafood for US$3.1 billion.n



Ông n n T ám đốc Chi
nhánh Vietcombank Đắk Nông cho biết, mặc dù
mới đi vào hoạt động nhưng Vietcombank Đắk
Nông đã từng bước khẳng định vị thế trên địa
bàn tỉnh, tính đến cuối tháng 05/2021: Quy mô

tổng tài sản đạt 1.100 tỷ đồng; nguồn vốn 300 tỷ đồng; dư nợ
tín dụng đạt 800 tỷ đồng, đứng thứ 7 về thị phần địa bàn; phát
triển mới được hơn 1.400 khách hàng cá nhân và gần 50 doanh
nghiệp trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông được tiếp cận
vay vốn và các dịch vụ ngân hàng hiện đại; hiệu quả kinh doanh
từng bước đi vào ổn định. Quốc Hưng thực hiện.

Vietcombank là một trong những ngân hàng cung ứng
nhiều sản phẩm dịch vụ phong phú, tiện ích… Vậy với sự ra
đời của Chi nhánh Vietcombank đắk Nông, ông đánh giá
như thế nào về vai trò đồng hành với nền kinh tế tỉnh nhà?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra, giai đoạn
2020 – 2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,5 -
8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 70 triệu đồng;
tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 15%/năm; thu
ngân sách trên 18,4 ngàn tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân
12%/năm… thì vai trò của ngành ngân hàng trên địa bàn cần có
sự thể hiện rõ nét hơn. 

Là một ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank Đắk
Nông cam kết tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, tập trung
các gói tín dụng ưu đãi để cho vay các lĩnh vực, ngành theo chủ
trương định hướng của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ
chức kinh tế và người dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn
một cách tốt nhất. Dự kiến trong năm 2021, dư nợ cho vay của
Chi nhánh khoảng 1.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietcombank
Đắk Nông đã cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên
tiến, tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là
dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank nhằm thực hiện tốt chủ
trương thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt. Qua đó góp
phần chung tay cùng người dân, doanh nghiệp mở rộng đầu tư
sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng
cao đời sống thu nhập và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Dù mới đi vào hoạt động nhưng Vietcombank Đắk Nông cũng
đã tham gia nhiều hoạt động tài trợ an sinh xã hội của tỉnh: Tài
trợ Lễ hội Văn hóa thổ cẩm tỉnh Đắk Nông lần thứ II với số tiền
2 tỷ đồng; tài trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân Đắk Nông có
hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 tỷ đồng...

Kinh tế biến động, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng
nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và
người dân, từ đó làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân
hàng. Trước bối cảnh như vậy, Chi nhánh có những giải
pháp gì?

Trước bối cảnh kinh tế biến động, thiên tai, đặc biệt là diễn
biến dịch bệnh Covid-19 gần đây đã gia tăng rủi ro cho ngân
hàng trên các mặt như: Hoạt động tác nghiệp hàng ngày có thể
bị ảnh hưởng nếu có trường hợp nghi/nhiễm bệnh phát sinh;
tăng trưởng tín dụng bị tác động kéo theo hiệu quả kinh doanh
bị giảm sút và nguy cơ nợ xấu sẽ phát sinh. Để giảm thiểu rủi
ro, Chi nhánh cũng đã chủ động triển khai một số giải pháp:
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Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng
thành, Vietcombank đã dần khẳng
định và củng cố thương hiệu ngân

hàng số một tại Việt Nam. Là ngân
hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt lợi

nhuận 1 tỷ USD, Vietcombank
thuộc nhóm 200 tổ chức tài chính,

ngân hàng có lợi nhuận cao nhất
toàn cầu. Vietcombank cũng là ngân

hàng đầu tiên có sự hiện diện
thương mại tại Mỹ và được Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam chấp
thuận mở chi nhánh tại Úc… Trong

hệ thống Vietcombank, Chi nhánh
Vietcombank Đắk Nông được thành

lập ngày 6/10/2020, trở thành chi
nhánh thứ 114 và là chi nhánh thứ 7

trên địa bàn Tây Nguyên.



Thứ nhất, quán triệt cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm
túc các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế, Vietcombank và
chính quyền địa phương liên quan đến công tác phòng chống
dịch bệnh. Thứ hai, đẩy mạnh truyền thông và giới thiệu
khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank
nhằm giảm thiểu giao dịch trực tiếp mà vẫn đáp ứng nhu cầu
thanh toán theo xu hướng hiện đại. Nâng cao khả năng số hóa
từ văn bản, thủ tục, phương thức làm việc, phương thức giao
dịch trong nội bộ, các cuộc họp cũng như tiếp xúc với khách
hàng là việc làm hết sức cấp thiết. Thứ ba, trong điều kiện nhu
cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của khách hàng bị
giảm, đây là cơ hội tốt để Chi nhánh rà soát các khoản vay,
đánh giá và điều chỉnh danh mục cho vay hướng tới một khẩu
vị rủi ro mới an toàn và bền vững hơn, tăng thu dịch vụ và
giảm dần tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động tín dụng.   

Trước những khó khăn của người dân và doanh
nghiệp do tác động bởi Covid-19, được biết ngành ngân
hàng đã có nhiều chủ trương như: Hỗ trợ giảm lãi vay, cơ
cấu lại nợ cho người dân và doanh nghiệp... Các chính
sách đó đã và đang được Vietcombank thực hiện như thế
nào?

Vietcombank là một trong những ngân hàng chủ động và
tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ,
của Ngân hàng Nhà nước vì mục tiêu chung ổn định tình hình
kinh tế - chính trị - xã hội và chung tay cùng cộng đồng đẩy
lùi dịch bệnh Covid-19. Trong năm 2020, Vietcombank đã
liên tục thực hiện 05 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp
và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và lũ lụt 10
tỉnh miền Trung với mức chia sẻ lợi nhuận trên 3.700 tỷ đồng.
Với Vietcombank Đắk Nông, ngoài việc triển khai rà soát và
đánh giá tác động của dịch bệnh để đưa ra các nhóm giải pháp
hỗ trợ tổng thể cho khách hàng, Chi nhánh còn ban hành các
văn bản nội bộ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong
toàn hệ thống đảm bảo tuân thủ các quy định chung, cụ thể
như sau: 

Thứ nhất - Thiết lập và thông báo công khai đường dây
nóng, sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản ánh và cùng đồng
hành xử lý những khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong
mùa đại dịch. 

Thứ hai - Hỗ trợ giảm/ưu đãi lãi suất: Kể từ ngày
15/12/2020 đến 15/03/2021, Vietcombank đã triển khai
Chương trình tri ân khách hàng để hỗ trợ khách hàng vượt
qua giai đoạn khó khăn năm 2020. Tuy nhiên, trước diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19, Vietcombank tiếp tục hỗ trợ
khách hàng doanh nghiệp và cá nhân giảm bớt khó khăn vượt
qua đại dịch, bằng việc giảm lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư
nợ vay hiện hữu và vay mới của khách hàng trong thời gian 3
tháng từ 22/02 đến 22/05/2021, cụ thể như sau: (i) Giảm tới
10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh
hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch Covid - 19; (ii) Giảm
tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng còn
lại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; (iii) Đối với khách hàng
cá nhân, giảm lãi suất 0,2%/năm cho các khách hàng vay vốn
sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tại

Vietcombank Đắk Nông đã áp dụng với gần 200 khách hàng
với số dư nợ gần 200 tỷ đồng.

Thứ ba - Giảm phí dịch vụ: Vietcombank đã thực hiện
giảm đồng loạt phí giao dịch ngân hàng điện tử 24/7, phí
chuyển tiền trong nước từ ngày 01/4/-31/12/2020, mức phí
giảm gần 10% so với biểu phí hiện hành. Ngoài ra, còn miễn
phí cho các cá nhân và tổ chức chuyển tiền ủng hộ phòng
chống dịch Covid-19. 

Thứ tư - Triển khai nhiều gói sản phẩm cho vay mới: Từ
ngày 23/01/2020 đến nay, Vietcombank đã triển khai nhiều
gói sản phẩm cho vay mới với mức lãi suất ưu đãi dành cho
các doanh nghiệp và cá nhân. Đặc biệt triển khai chương trình
cho vay mới với quy mô dư nợ 30,000 tỷ đồng với lãi suất thấp
chỉ từ 4.5%/năm. Hiện nay, Vietcombank Đắk Nông đã giải
ngân mới gần 800 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ đáng kể cho khách
hàng đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. 

Thứ năm - Cơ cấu lại nợ: Vietcombank đồng hành cùng
khách hàng rà soát, đánh giá các phương án sản xuất kinh
doanh, cân đối tài chính, dòng tiền để có những tư vấn và xem
xét cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Tổng
dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên toàn hệ
thống trên 50,000 tỷ đồng, đến nay, đã thực hiện cơ cấu hơn
10,000 tỷ đồng. 

Thứ sáu - Ủng hộ, đóng góp: Cán bộ nhân viên
Vietcombank Đắk Nông đã chung tay đóng góp 1 ngày lương
cũng như hoạt động ý nghĩa khác để cùng toàn hệ thống
Vietcombank ủng hộ, chi viện kịp thời, đúng lúc cho chiến
trường “chống dịch như chống giặc” với số tiền ủng hộ lên tới
gần 70 tỷ đồng cho các tổ chức, đơn vị để mua sắm trang thiết
bị, nhu yếu phẩm, trang bị cơ sở vật chất phòng chống dịch,
hỗ trợ các suất ăn cho các cơ sở y tế, mua vaccine phòng
chống dịch…

Nền kinh tế của tỉnh đắk Nông đã và đang có những
chuyển dịch theo hướng bền vững hơn, chất lượng tăng
trưởng cao hơn. để tiếp tục đồng hành cùng nền kinh tế
tỉnh nhà, Chi nhánh sẽ tiếp tục có những nỗ lực như thế
nào trong thời gian tới?

Để tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh
Đắk Nông, từ nay đến năm 2025, Vietcombank Đắk Nông cần
nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất khang trang và mở mới 2-3 phòng
giao dịch phân bổ tại các khu vực trung tâm các huyện để mở
rộng mạng lưới, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân
hàng đối với người dân. (ii) Đứng thứ 4 về quy mô tổng tài sản
trên địa bàn. (iii) Nâng cao tỷ lệ tiếp cận cho vay với chỉ tiêu
dư nợ tín dụng chiếm tối thiểu 10% thị phần địa bàn. (iv) Nằm
trong top 3 về dịch vụ ngân hàng số tại địa bàn thông qua phát
triển VCB Digital Bank. (v) Tăng tỷ trọng từ nguồn thu dịch
vụ Chi nhánh tối thiểu 35-40%. (vi) Toàn thể cán bộ nhân
viên không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và
văn hóa Vietcombank để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ
khách hàng và vị thế của Chi nhánh trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Mr. Nguyen Le minh Thanh, Director of Vietcombank
Dak Nong, said, despite being a new lender, Vietcombank Dak
Nong has gradually affirmed its position in Dak Nong
province. As of late May 2021, its total assets valued
VND1,100 billion; capital source at VND300 billion; and
outstanding loan at VND800 billion, ranked 7th in market
share in the region. It had more than 1,400 personal customers
and nearly 50 corporate customers in the province who are
provided loans and modern banking services. Its business
performance has gradually sustained. Quoc Hung reports.

Vietcombank is known to have a lot of convenient
products and services. So, with the establishment of
Vietcombank Dak Nong Branch, what do you think about
the banks companionship with the provinces economic
development?

The Resolution of the Dong Nai Party Congress states that
the provinces gross regional domestic product (GRDP) will
expand 7.5 - 8% annually in the 2020 - 2025 period, increase per
capita GRDP to VND70 million by 2025, raise total investment
budget by over 15% annually, collect budget revenue of over
VND18.4 trillion an average yearly growth 12%. The role of the
local banking industry is vividly expressed.

As a state-owned commercial bank, Vietcombank Dak Nong
is committed to mobilizing all available resources for preferential
credit packages for sectors prioritized for development by the
province and providing conducive conditions for local corporate
and personal customers to access the credit fund in the best
fashion. In 2021, the branch's outstanding loan is forecast at
VND1,500 billion. In addition, Vietcombank Dak Nong provides
a wide range of advanced banking products and services enabling
customers to have perfect experiences such as VCB Digibank
digital banking service, a move to support modern cashless
payment. Thus, the branch has given a helping hand to people
and businesses to expand business investment, create more jobs,
improve incomes and boost local socioeconomic development.
Although it has been in the province for a short time,
Vietcombank Dak Nong has joined many social security activities
like sponsoring VND2 billion for the Second Dak Nong Brocade

Culture Festival and funding VND1 billion for health insurance
offers to poor people in Dak Nong.

Economic fluctuations, natural disasters and epidemics
have adversely affected business performance of
institutional and individual customers, hence increasing
risk exposure to the banking system. What solutions has the
branch taken against this backdrop?

Economic fluctuations, natural disasters and especially the
recent outbreak of the Covid-19 epidemic have increased risks to
the bank. For example, operations may be disrupted if there is
any infection. Credit growth will subsequently slow down,
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Vietcombank Dak Nong Remarkably
Contributes to Local Socioeconomic
Development

ENTERPRISE

After 58 years of development, Vietcombank has increasingly affirmed and strengthened
its leadership in the Vietnamese banking industry. As the first lender in Vietnam to
make a profit of US$1 billion, Vietcombank is one of the worlds 200 most profitable
banks and financial institutions. It is also the first bank to have a commercial presence in
the United States and was approved by the State Bank of Vietnam to open a branch in
Australia. In the Vietcombank system, Vietcombank Dak Nong Branch was established
on October 6, 2020, becoming the 114th branch in the country and the 7th in the
Central Highlands.



performance will weaken and nonperforming loan risks will
increase. To mitigate risks, the branch has actively adopted
following solutions:

First of all, the branch informed all employees to strictly
follow instructions on epidemic prevention by health authorities,
Vietcombank Head Office and local government. Second, it has
introduced modern VCB Digibank digital banking services to
customers to reduce physical presence for cash transactions;
further digitized documents, procedures, workflows, internal
transaction methods, meetings and customer contact. Third,
while customers demand for business development investment
is declining, this is a good opportunity for the branch to review
loans, assess and adjust loan portfolios for a better risk appetite,
to be safer and more sustainable.

To help people and businesses negatively affected by the
Covid-19 epidemic, the banking industry has reportedly
applied many policies such as reducing lending interest
rates and restructuring debt portfolios for people and
businesses. How has that policy been carried out by
Vietcombank?

Vietcombank has actively taken the lead in applying policies
announced by the Government and the State Bank of Vietnam
for the common goal of stabilizing socioeconomic performance
and joining hands with the community to fight the Covid-19
epidemic. In 2020, Vietcombank reduced interest rates five times
to support businesses and people affected by the Covid-19
pandemic and floods in 10 central provinces, resulting in a
shared profit of over VND3,700 billion. For its part,
Vietcombank Dak Nong, in addition to reviewing and assessing
Covid-19 epidemic impacts to provide overall support solutions
for customers, issued internal documents to direct and guide the
implementation of general regulations across the system: 

(1) Establishing and publicly announcing a hotline to receive
feedbacks and work together to deal with difficulties faced by

customers during the pandemic time. 
(2) Lowering/subsidizing interest rates: From December 15,

2020 to March 15, 2021, Vietcombank applied the Customer
Thanking Program in a bid to assist customers to overcome the
tough time in 2020. However, given the complicated
development of the Covid-19 epidemic, Vietcombank continued
to support corporate and individual customers to deal with the
pandemic by slashing interest rates for all current outstanding
loans and new loans in three months from February 22 to May
22, 2021: (i) Reducing 10% of interest payable to the bank for
customers seriously affected by the Covid-19 epidemic; (ii)
Reducing by up to 5% interest payable to the bank for remaining
customers affected by the Covid-19 epidemic; (iii) reducing the
interest rate by 0.2% for personal customers who borrowed for
business affected by the pandemic. Vietcombank Dak Nong
applied this policy to nearly 200 customers who borrowed
roughly VND200 billion.

(3) Service tariff reduction: Vietcombank reduced by nearly
10% the 24/7 e-banking transaction fee and domestic money
transfer fee from April 1 to December 31, 2020. In addition, it
exempted fees for individuals and organizations transferring
money in support of the Covid-19 epidemic prevention. 

(4) Launching new loan packages: From january 23, 2020 to
date, Vietcombank has introduced many new soft loan packages
to businesses and individuals. Especially, the new loan program
of VND30,000 billion is applied as low interest rate as from only
4.5% per annum. So far, Vietcombank Dak Nong has lent nearly
VND800 billion, significantly supporting customers to maintain
business operations affected by the Covid-19 epidemic. 

(5) Debt restructuring: Vietcombank has accompanied
customers to review and evaluate business plans, financial
balance, and cash flows to give advice, restructure debt portfolios
and keep their debt groups unchanged. Vietcombanks total
outstanding loans lent to borrowers affected by the Covid-19
epidemic are over VND50 trillion and over VND10 trillion has
already restructured. 

(6) Support and contribution: Vietcombank Dak Nong
employees donated their one-day salary and joined many
other meaningful activities to support and provide timely aid
to the fight against the epidemic across the Vietcombank
system. The fund raised for epidemic prevention bodies is
nearly VND70 billion.

Dak Nong economy is shifting towards more
sustainable, better growth. In order to grow with the
province's economy, how will the branch continue to make
efforts in the coming time?

To further go with the government and people of Dak Nong
province in the coming time, Vietcombank Dak Nong needs to
strive for the following key tasks to 2025: (i) Investing in building
spacious facilities and opening 2-3 new transaction offices in
populous areas to expand the business network and improve
access to banking services for the people (ii) Becoming the fourth
largest lender by assets in the region; (iii) Enhancing access to
loans in a bid to capture at least 10% of the market share (iv)
Becoming the third largest lender in terms of digital banking
services in the region through the development of VCB Digital
Bank (v) Increasing the share of service revenue to at least 35-
40%; (vi) All employees will continuously enhance their
knowledge, skills, professionalism and culture to deliver better
service to customers and assert its position in the region.

Thank you very much!
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V ietnergy, thuộc Tập đoàn Kenmec, là công ty có
vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất pin
năng lượng mặt trời, đặt tại nhà máy Khu công
nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc
Oai, Hà Nội. Công ty có khoảng 530 lao động

và hiện xuất khẩu toàn bộ sản phẩm đi nhiều nước, trong đó
thị trường chính là Hoa Kỳ.

Để thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch tại các nhà máy
trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, Vietnergy đã quyết định
thực hiện phương án“3 tại chỗ”. 

Đại diện Công đoàn của Công ty chia sẻ kinh nghiệm: “Sau
khi quyết định thực hiện phương án “3 tại chỗ”, việc lên
phương án và cách thức thực hiện đều do tổ chức Công đoàn
của Công ty làm. Công ty cung cấp tài chính đồng thời theo
dõi giám sát tính hợp lý của phương án và kiểm tra quá trình
thực hiện xem đã đúng chưa. Chúng tôi phát hiện, khi nhân
viên chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng chống dịch
thì hiệu quả sẽ tốt hơn so với ban lãnh đạo Công ty.

Để tạo sự thoải mái cho toàn bộ công nhân viên ở tại Công
ty, chúng tôi đã đặt ra một số nguyên tắc: Thứ nhất là nhất
định phải có điều hòa; thứ hai là tách riêng khu vực dành cho
nam và nữ; thứ ba là không để ca ngày và ca đêm ảnh hưởng
lẫn nhau.” 

Công ty cũng mua sắm thêm các vật dụng, nhu yếu phẩm
cần thiết, bố trí nơi ăn ở hợp lý, đảm bảo đời sống sinh hoạt,
sức khỏe cho các cán bộ công nhân viên đồng thời cung cấp
toàn bộ các bữa ăn miễn phí cho nhân viên, chỗ ăn có bố trí
vách ngăn. Mỗi tối công đoàn có sắp xếp người đi điểm danh,

kiểm tra môi trường, nhắc nhở trật tự, chú ý an toàn và duy trì
vệ sinh môi trường sạch sẽ. Hiện tại Vietnergy đã thực hiện rất
tốt “3 tại chỗ” được hơn một tháng.

Trao đổi về những khó khăn của doanh nghiệp khi Covid -
19 bùng phát mạnh tại Việt Nam và toàn cầu, ông Lighter
Chen, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Cũng giống với các
công ty khác, dịch bệnh đã khiến cho chi phí vận hành tăng
cao, thậm chí là không thể nhập được hàng đúng hạn, điều
này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng nguyên vật
liệu, tiến độ lắp đặt và bảo dưỡng máy móc...”

Dựa vào những kinh nghiệm chống dịch hiệu quả của Đài
Loan trong thời gian qua cũng như tình hình thực tế của
doanh nghiệp trong việc vừa chống dịch vừa đảm bảo các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, ông Lighter Chen chia sẻ: “Vi rút
biến đổi rất nhanh, công tác phòng chống dịch bệnh thật sự
rất vất vả, Nhà nước cũng rất nỗ lực để có đủ vaccine. Tôi cho
rằng phòng dịch nhất định phải tôn trọng chuyên gia, tin
tưởng khoa học, kịp thời điều chỉnh sách lược, đồng thời phải
tham khảo thêm tình hình và kinh nghiệm của nước ngoài
như vậy mới càng hiệu quả. Việc trao đổi, trò chuyện nhiều
với người dân sẽ càng thêm hiểu họ, có cơ hội giảm bớt các
thông tin sai lệch. Đối với công ty, người quản lý cần phải linh
hoạt hơn so với bình thường, trong cuộc sống hàng ngày cố
gắng đem đến sự thoải mái và quan tâm.”

Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
nhưng với quyết tâm cao cùng những sáng kiến của Ban lãnh
đạo và nhân viên, Vietnergy luôn tin tưởng sẽ duy trì tốt hoạt
động sản xuất kinh doanh, chung tay cùng Thành phố Hà Nội
vượt qua đại dịch.n
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Vietnergy duy trì tốt sản xuất 
trong đại dịch 

ENTERPRISE

Ngay khi đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trên cả nước và Hà Nội bắt đầu áp
dụng việc giãn cách xã hội chặt chẽ, Công ty TNHH Vietnergy đã nỗ lực triển khai mô
hình “3 tại chỗ”, duy trì hoạt động sản xuất liên tục 24h/ngày, phòng chống dịch hiệu
quả và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
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Vietnergy, a member of Kenmec Group, is a
Taiwanese-invested manufacturer of solar cells,
located in Thach That - Quoc Oai Industrial Park,
Quoc Oai District, Hanoi. The company has about
530 employees and currently exports all its products

to many countries, mainly the United States.
To ensure epidemic prevention requirements at its factories in

the context of prolonged contagion, Vietnergy decided to adopt the
"three on the spot” measure.

A member of the Company’s Trade Union shared the
experience: “After applying the ‘three on the spot’ measure, the Trade
Union worked out implementation plans and methods. The
company provides finance, monitors the implementation and checks
obedience. We found that when employees are primarily responsible
for epidemic prevention, the outcome will be better than the
company leadership is.

To comfort all employees, we are applying several principles: (1)
Air conditioning is on; (2) Men and women live separately; and (3)
No interaction between day shift workers and night shift workers.

The company also purchased more necessities, arranged
reasonable accommodations, ensured the daily life and health
for all employees and provided free meals and
accommodations partitioned by separators. Every evening, the
Trade Union assigns the staff to take attendance, check the
environment, remind order and safety and keep a clean

environment. Currently, Vietnergy has done the “three on the
spot” business model well for more than a month.

Speaking of difficulties that the company faced when the Covid-
19 epidemic spread strongly in Vietnam and in the world, Mr.
Lighter Chen, General Director of Vietnergy, said, "Like other
companies, the epidemic has resulted in an increase in operating
costs, even supply disruptions, which has seriously impacted on
input supply, machinery installation and maintenance progress.

Learning from Taiwan’s successful experience in the fight against
the epidemic and basing on the company’s reality of preventing the
epidemic and keeping business operations, Mr. Lighter Chen shared,
“The virus is evolving very quickly. It is really difficult to prevent it
and the Government also needs to make great efforts to have enough
vaccines. I think that, to successfully contain the epidemic, we must
respect specialists, trust scientific evidence, timely adjust strategies,
and at the same time, refer to foreign situations and experiences to
have more effective outcomes. The more we exchange with people,
the more we will understand them and reduce misinformation. In a
company, the leadership needs to be more flexible than usual to
bring comfort and care to employees every day.”

Despite being faced with numerous difficulties and
challenges, with high resolution and bright initiatives of the
leadership and the staff, Vietnergy is always confident that it
will maintain effective business operations and work with
Hanoi City to overcome the pandemic.n
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Vietnergy Keeps Good
Business in Pandemic Time
Right after the Covid-19 pandemic complicatedly spread across
the country and Hanoi started to apply mobility restrictions
and social distancing, Vietnergy Co., Ltd made efforts to adopt
the “three on the spot” business model to continue its
operations around the clock, effectively prevent the contagion
and guarantee incomes for employees.
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Những con số ấn tượng
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn

phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết
Chương trình OCOP phát triển kinh tế nông thôn theo hướng
phát huy nội lực gắn với đơn vị làng, xã để tập trung phát triển
các sản phẩm đặc sản, ngành nghề, dịch vụ nông thôn có lợi
thế; gắn với văn hóa, truyền thống ở mỗi địa phương theo
chuỗi giá trị.

Hiện 63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch OCOP cấp
tỉnh nhưng mới có 60 địa phương tổ chức đánh giá, phân hạng
sản phẩm OCOP, trong đó hơn 6.000 sản phẩm OCOP trên
toàn quốc tham gia chương trình được công nhận 3 sao trở lên
(vượt 1,86 lần so với mục tiêu). Những con số đầy ấn tượng
cho thấy sức lan tỏa của một chương trình quốc gia đang tác
động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông
thôn. Đã có hơn 145 sản phẩm OCOP khai thác hiệu quả vùng
nguyên liệu địa phương, gắn với chỉ dẫn địa lý như chè Shan
Tuyết Hoàng Su Phì (Hà Giang); chè Tân Cương (Thái
Nguyên); cà phê (Sơn La), lúa gạo (Sóc Trăng, An Giang)…;
hình thành 393 chuỗi giá trị OCOP hoạt động hiệu quả với vai
trò tích cực của hợp tác xã và doanh nghiệp.

Cùng với chương trình OCOP, giai đoạn 2018-2020, Cục
Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ nông dân
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho đặc sản của địa phương
dưới các hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và
nhãn hiệu tập thể; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao giá
trị các nông sản gắn với địa danh. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp
517 đơn nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn
địa lý liên quan đến các ngành nghề nông nghiệp nông thôn,
trong đó 337 nhãn hiệu tập thể; 165 nhãn hiệu chứng nhận và

15 chỉ dẫn địa lý hình thành các sản phẩm OCOP.

Nâng tầm sản phẩm OCOP
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm

2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh
vực khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; văn
hóa thể thao và du lịch; nông nghiệp và phát triển nông thôn...
các địa phương đã hình thành, xây dựng và phát triển được
nhiều sản phẩm OCOP đặc thù địa phương gắn với thúc đẩy
chuyển đổi số. Gắn kết sản phẩm OCOP trong phát triển du
lịch, thúc đẩy chuyển đổi số với mục tiêu nâng cao hiệu quả
sản phẩm OCOP cũng như góp phần để người dân tiếp cận
được sản phẩm qua nhiều hình thức, thu hẹp khoảng cách số
giữa khu vực nông thôn và thành thị...  

Cùng với đó, nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai
Chương trình OCOP thông qua việc xây dựng các trung tâm
khởi nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP gắn với chương
trình khởi nghiệp, quảng bá, giới thiệu và thương mại sản
phẩm OCOP ở các vùng, miền trên cả nước, nhằm thu hút sự
tham gia của các chủ thể, kết nối du lịch; Xây dựng tiêu chí, tổ
chức nâng cao năng lực và quản lý mạng lưới tư vấn nhằm xây
dựng mạng lưới tư vấn Chương trình OCOP chuyên nghiệp,
có kinh nghiệm, năng lực toàn diện, đoàn kết và thống nhất
trong hỗ trợ triển khai chương trình trên cả nước. Nâng cao
năng lực hệ thống các cơ sở đào tạo nghề cho lao động gắn với
ngành nghề OCOP, bổ sung các quy định về đào tạo nghề
(khung đào tạo nghề, độ tuổi học nghề…) phù hợp với phát
triển sản phẩm OCOP.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc
nhấn mạnh: Chuyển đổi số - Sở hữu trí tuệ - Du lịch - OCOP"
sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các sản phẩm thế mạnh địa
phương. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ mới, thúc đẩy khai thác các quyền sở hữu trí
tuệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và phát triển du
lịch... sẽ tạo ra những cơ hội, đưa nghiên cứu vào thực tiễn
cuộc sống trong bối cảnh dịch Covid-19 đầy thách thức nhưng
cũng nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra
những cơ hội, đưa nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống.n
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Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP 
từ chuyển đổi số

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều
giải pháp thúc đẩy vấn đề chuyển đổi số,
sở hữu trí tuệ, tập trung đổi mới sáng tạo,
nâng cao giá trị sản phẩm. 

ĐìnH bảo



The One Commune One Product (OCOP)
Program for the 2021-2025 period
introduces many solutions to foster digital
transformation, intellectual property,
innovation and product value
improvement.

DinH bao

Impressive figures
Mr. Nguyen Minh Tien, Head of the Central Coordination

Office for New Rural Development, said the OCOP Program
develops the rural economy by unlocking internal resources to
make special agricultural products, trade and services in rural
areas and combine local cultural identity and tradition in each
locality along the value chain.

Currently, 63 provinces and cities have already developed
their OCOP plans, while 60 of them have assessed and
classified OCOP products. More than 6,000 OCOP products
across the country are assigned 3-star or higher class (1.86
times over the target). Impressive figures are showing that the
ripple effect of a national program is strongly impacting rural
socioeconomic development. More than 145 OCOP products
are effectively made from local inputs and assigned with clear
geographical indications such as Shan Tuyet Hoang Su Phi tea
(Ha Giang), Tan Cuong tea (Thai Nguyen), coffee (Son La),
rice (Soc Trang and An Giang). As many as 393 OCOP value
chains are working effectively with the active role of
cooperatives and businesses.

Along with the OCOP Program, in 2018-2020,
the National Office of Intellectual Property
(NOIP) under the Ministry of Science and
Technology supported farmers to manage and
develop intellectual property for local specialties in
the form of geographical indications, brand
certification and collective brands; protect their
intellectual property rights and enhance the value
of agricultural products assigned with
geographical indications. The National Office of
Intellectual Property granted 517 applications for
collective brands, product certification and
geographical indications relating to agricultural
and rural industries, of which 337 are collective
brands, 165 certified brands and 15 geographical
indications of OCOP products.

Lifting OCOP products
Carrying out the National Digital

Transformation Program to 2025, with a vision to 2030, under
the Prime Minister's Decision 749/QD-TTg dated june 3, 2020
in such fields as science and technology; information and
communications; culture; sports and tourism; agriculture and
rural development, localities formed, built and developed
many locally distinctive OCOP products while promoting
digital transformation. Aligning OCOP products with tourism
development and digital transformation in a bid to raise the
effect of OCOP products and enable people to access products
in various forms to narrow the digital gap between rural and
urban areas. 

They will strengthen system capabilities to support the
OCOP Program implementation by building OCOP product
development and startup centers and startup promotion
programs to introduce and commercialize OCOP products
across the country; to attract stakeholders and connect
tourism; develop criteria and organize capacity building and
manage a professional, experienced capable OCOP consultant
network to facilitate the program execution across the
country; and enhance the capacity of OCOP education and
training system for workers to make OCOP products.

Mr. Pham Cong Tac, Deputy Minister of Science and
Technology, emphasized, Digital Transformation - Intellectual
Property - Tourism - OCOP" will promote the robust
development of locally strong products by applying new
scientific and technological advances, leveraging intellectual
property and digital transformation in agricultural production
and tourism development. This will create opportunities amid
the Covid-19 epidemic. Last but not least, the agricultural
sector needs to accelerate innovation in small and medium-
sized enterprises and generate opportunities to bring
innovations into life.n
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Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh
Covid-19, xuất khẩu nông sản của Việt
Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng.

MinH nGọc 

Tăng trưởng trong mùa dịch
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(NN&PTNT), đến cuối tháng 8/2021, kim ngạch xuất
khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,6%
so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhóm
nông sản chính ước đạt trên 13,9 tỷ USD, tăng 13,6%; lâm
sản chính đạt khoảng 11,2 tỷ USD, tăng 42,7%; thủy sản
đạt trên 5,6 tỷ USD, tăng 7,1%; chăn nuôi ước đạt 296
triệu USD, tăng 15,9%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,1
tỷ USD, tăng 31,1%. Dù tháng 8, giá trị xuất khẩu của hầu
hết các mặt hàng đều giảm, nhưng do những tháng đầu
năm tăng mạnh nên tính chung 8 tháng, nhiều sản
phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cà
phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và
sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản
phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế,…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhận định,
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy
sản Việt Nam với giá trị đạt trên 9,3 tỷ USD, chiếm 29,1%
thị phần; trong đó, giá trị nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ
chiếm tới 71% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy
sản của Việt Nam. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với
gần 6,1 tỷ USD, chiếm 18,9% thị phần và riêng kim ngạch
xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 25,5%. Bộ sẽ tiếp tục đẩy
mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, thúc đẩy xuất
khẩu, thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các thị
trường: Peru, Australia, Brazil, Trung Quốc, Hoa Kỳ,
ASEAN, Nga… trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp. Tiếp
tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu nông
sản, đặc biệt là nhãn, thạch đen, vải, nhãn, xoài, khoai lang,
ớt… những nông sản đang vào vụ thu hoạch đạt tiêu chuẩn
xuất khẩu sang các thị trường EU, Anh, Trung Quốc…

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp chặt với các bộ, ngành và
cơ quan thương vụ tại nước ngoài nắm bắt thông tin thị
trường, thông tin kịp thời đến địa phương, doanh nghiệp
các cảnh báo, quy định mới của thị trường xuất khẩu; các
thông tin quy định về hạn ngạch đối với các mặt hàng nông
sản thực thi các hiệp định thương mại tự do. 

Giải pháp tháo gỡ khó khăn
Mặc dù đạt mức tăng trưởng ấn tượng, song xuất khẩu

nông sản Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp
sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, vận
chuyển hàng hóa và tác động trực tiếp đến khu vực sản xuất

cũng như chế biến nông sản xuất khẩu. Đồng thời với việc
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, doanh
nghiệp phải tăng chi phí để thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”,
thêm vào  đó chi phí vận chuyển đến các thị trường như
Mỹ, châu Âu đã tăng từ 2 đến 3 lần trong năm qua và đang
tiếp tục tăng mạnh. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ứng
phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoàn thành
mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 44 tỷ USD trong năm 2021,
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ
NN&PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa
phương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ phù
hợp với tình hình thời tiết, nhu cầu thị trường; hạn chế tối
đa thiệt hại bởi dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... Để tháo
gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thúc
đẩy hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy
sản, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm
thời áp dụng thẩm định, đánh giá trực tuyến thay thế cho
việc thẩm định, đánh giá trực tiếp tại hiện trường một số
thủ tục hành chính. Đó là thủ tục xác nhận cam kết hoặc
chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ
thủy sản khai thác nhập khẩu; thủ tục thẩm định, chứng
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy
sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Nguyễn
Như Cường thông tin thêm, Bộ NN&PTNT đang xây dựng
đề án nâng cao hiệu quả thực thi cam kết về SPS (vệ sinh an
toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật) đối với các hiệp
định thương mại để có căn cứ cho doanh nghiệp, hợp tác xã
tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn
xuất khẩu.n
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Vietnam's agricultural exports still grew
impressively notwithstanding difficulties
caused by the Covid-19 epidemic. 

MinH nGoc 

Growth despite epidemic outbreak
According to the Ministry of Agriculture and Rural

Development (MARD), Vietnam earned US$32.1 billion
from exporting agricultural, forest and aquatic products in
the first eight months of 2021, up 21.6% year on year.
Specifically, agricultural exports brought home over
US$13.9 billion, up 13.6%; forest products generated
US$11.2 billion, up 42.7%; aquatic products fetched over
US$5.6 billion, up 7.1%; livestock was estimated at US$296
million, up 15.9%; and production inputs made about
US$1.1 billion, up 31.1%. Although the export value of
most agricultural products declined in August, the
january-August value still picked up thanks to strong
growth in the first months of the year. Strong performers
included coffee, rubber, vegetables and fruits, pepper,
cashew nuts, cassava, livestock, pangasius, shrimp, wooden
furniture, rattan and bamboo articles and cinnamon.

Phung Duc Tien, Deputy Minister of Agriculture and
Rural Development, said, the United States remained the
largest export market of Vietnam's agricultural, forest and
aquatic products, accounting for over US$9.3 billion or
29.1% of the share. The second biggest market for Vietnam
was China, with nearly US$6.1 billion or 18.9% of the
market share, with fruits and vegetables
accounting for 25.5%. The ministry continued
to promote international trade and exports
and expand its agricultural export markets
such as Peru, Australia, Brazil, China, the
United States, ASEAN and Russia according
to the country’s agricultural cooperation
frameworks with them. The ministry
continued to support localities and
enterprises to export agricultural products,
especially longan, litchi, mango, sweet potato
and chili of international standards to the EU,
the UK and China.

Besides, the ministry closely cooperated
with central agencies and foreign trade
agencies to capture market information,
promptly inform localities and businesses of
new warnings and regulations in export
markets as well as information on agricultural
quota regulations after the effective date of
free trade agreements.

Solutions to difficulty
Despite impressive growth, Vietnam's agricultural

exports still faced numerous challenges. As the
complicated Covid-19 epidemic development disturbed
trade and transport and directly affected agricultural
production and processing areas for export and social
distancing measures were applied according to Directive
16/CT-TTg, businesses had increase costs to adopt the so-
called “three on the spot” production, and accept 2-3 times
increase in freight rates to the US, Europe and other
markets in the past year.

To remove business difficulties, respond to complicated
Covid-19 epidemic and fulfill the goal of earning US$44
billion from agricultural exports in 2021, Deputy Minister
Tien said, the Ministry of Agriculture and Rural
Development will closely work with central and local
agencies to adjust production plans, rationalize weather-
based and market-based seasonal crops farming; minimize
damage caused by crop and livestock diseases. To remove
difficulties for people and businesses and expand
agricultural production, processing and consumption, the
ministry directed competent bodies to adopt online
appraisal and assessment in place of physical on-site
appraisal and assessment. 

Nguyen Nhu Cuong, Director of the Crop Production
Department (MARD), added that the ministry is making a
project to improve the effectiveness of SPS (sanitary and
phytosanitary) commitments to trade agreements, enabling
enterprises and cooperatives to produce and process
products of export standards.n
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Với quan điểm "nông nghiệp sinh thái,
nông thôn hiện đại, nông dân thông
minh", lấy người dân làm trung tâm, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu
chương trình xây dựng nông thôn mới
(NTM)  giai đoạn 2021-2025 cần những
quyết sách cụ thể.

MinH nGọc

Thích ứng với thời đại
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, để thích ứng với

những yêu cầu cấp thiết của thời đại như công nghệ 4.0,
chuyển đổi số hay biến đổi khí hậu, Văn phòng Điều phối
NTM Trung ương cần cụ thể hóa tư duy chuyển đổi sang
kinh tế nông nghiệp trở thành một tiêu chí xây dựng
NTM. Bên cạnh bộ 19 tiêu chí có sẵn, xây dựng NTM cần
những văn bản hướng dẫn cụ thể, không thể chung chung,
giáo điều.

Lấy ví dụ về Phong trào Saemaul Undong (xây dựng
Làng mới) ở vùng nông thôn Hàn Quốc thập niên 70 (thế
kỷ XX) , Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, chính sự
“chăm chỉ, tự lực, hợp tác” của người dân nông thôn đã
tạo bước đệm cho bước nhảy vọt thần kỳ của kinh tế Hàn
Quốc. "Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nhìn vào
tấm gương đi trước, chúng ta có thể rút ra bài học. Điều
quan trọng là chúng ta phải thấu hiểu tâm tư của nông
dân. Luôn có một lực hút từ các đô thị lớn giúp họ có thu
nhập cao tức thì, và lực đẩy người nông dân khỏi mảnh
đất quen thuộc bởi nghề nông là nghề bấp bênh, thiếu
công việc lúc nông nhàn. Muốn thay đổi triệt để, chỉ có
cách kích hoạt sự chủ động từ chính người dân", Bộ
trưởng nói.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn
phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, hầu hết các
tỉnh, thành phố và các bộ, ngành đã đóng góp tích cực vào
báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình giai đoạn
2021-2025. Nhiều đơn vị tự nhận thêm chỉ tiêu trong các
nội dung thành phần thực hiện. Trong giai đoạn 2021-
2025, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương sẽ xây dựng
6 chuyên đề, với 5 thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. Cụ thể gồm: Chương trình Khoa
học công nghệ; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP); Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn; Chương trình Phát
triển du lịch nông thôn; và Chương trình Chuyển đổi số.

Thực trạng năng suất lao động trong khu vực nông
nghiệp thường đứng thấp nhất trong các khu vực. Đóng
góp của nhân lực nông nghiệp cho tăng trưởng luôn chỉ ở
mức khiêm tốn. Xây dựng NTM trong bối cảnh ấy càng
gặp nhiều thách thức, dù tổng nguồn vốn huy động
chương trình giai đoạn 2021-2025 tương đương 5 năm
trước, ở mức 2.455.211 tỷ đồng. Từ trước đến nay, xây
dựng NTM thường được gắn với quan niệm xây dựng cơ
sở hạ tầng. Muốn thay đổi, để đưa người dân làm trung
tâm và kích hoạt năng lực cộng đồng, Bộ trưởng Lê Minh
Hoan gợi mở việc bổ sung một số tiêu chí cho bộ tiêu chí
có sẵn, hoặc nâng trọng số cho những vấn đề trọng tâm. 

Phối hợp đồng bộ trong công tác quản lý
Mục tiêu của chương trình NTM giai đoạn 2021-2025

là phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM,
trong đó 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10%
số xã đạt NTM kiểu mẫu. Với mục tiêu cấp huyện, chương
trình phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã đạt
chuẩn NTM, trong đó 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng
cao. Ngoài ra, cả nước đặt chỉ tiêu có 17-19 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng công nhận
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bà Nguyễn Thị Hoàng yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh
tế hợp tác và Phát triển nông thôn chia sẻ, vai trò của
người đứng đầu tại các tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng
NTM rất quan trọng. Bà đề nghị, xây dựng những điểm
dân cư tiêu biểu ở nông thôn tại cấp thôn, bản - cấp cơ sở
của chương trình.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến
nông Quốc gia nhấn mạnh, cần xây dựng NTM sao cho
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giống với đề án tăng năng lực sản xuất cho cộng
đồng, thay vì một dự án đầu tư. Ông cũng kiến nghị,
việc lấy thực tiễn làm thước đo và tăng cường khảo
nghiệm thực tế.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng
trọt cho rằng, muốn xây dựng và phát triển lâu dài
Chương trình NTM, ngành nông nghiệp cần đảm bảo
kinh tế cho người dân. Trước mắt, người dân cần thấy
được những lợi ích thiết thực, hữu hình từ chương
trình. Cần làm rõ đối tượng cụ thể của xây dựng
NTM, và phân rõ nhiệm vụ cho từng nhóm đối tượng
cụ thể, tập trung sớm giải quyết vấn đề trước mắt.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế
biến và Phát triển thị trường Nông sản đóng góp ý
kiến, rằng xây dựng NTM cần tập trung vào "phần
hồn", ở đây là quyền bình đẳng, thụ hưởng công khai
của người dân. Bên cạnh đó, ông Toản đề nghị các địa
phương cần tìm những hình mẫu khởi nghiệp thành
công tại nông thôn, đồng thời nhìn nhận đúng xu
hướng hồi hương, hướng nông của giới trẻ. Từ đó, Bộ,
ban, ngành sẽ phối hợp để đưa ra chủ trương khuyến
khích thanh niên phát triển kinh tế nông thôn.

Ghi nhận các ý kiến, Bộ trưởng Lê Minh Hoan
thống nhất việc linh hoạt trong đánh giá, lấy ý kiến cơ
sở. Người đứng đầu ngành nông nghiệp nói sẽ sớm
làm việc với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây
dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công
Thương, Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và
Truyền thông để hoàn thiện bộ khung xây dựng NTM
trong thời gian tới như: phát triển du lịch, xây không
gian làng xã, đẩy mạnh chợ thương mại điện tử.n
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Specific Policies Needed for New
Countryside Construction

With the “ecological agriculture, modern
countryside and smart farmers” approach
that places people at the heart of all
actions, Minister of Agriculture and Rural
Development Le Minh Hoan requested
specific policies for a new rural
development program in the 2021-2025
period.

MinH nGoc

adaptive to global trends
According to Minister Hoan, in order to adapt to current

megatrends such as Industry 4.0, digital transformation or
climate change, the National Coordination Office for New
Rural Development needs to shift the transformation
mindset towards agricultural economy, a criterion for new
rural development. Beside the set of 19 current criteria, new
rural development needs specific instructions, not general
and dogmatic.

Taking the example of the Saemaul Undong Movement
(New Village Movement) in rural South Korea in the 1970s,
he pointed out that the very “diligence, self-reliance and
cooperation" of rural people created a stepping-stone for the
miraculous leap of the South Korean economy. "All
comparisons are lame but what already happened can
provide lessons. Importantly, we understand what farmers
think. There is always a strong magnet from cities where
they can earn more money quickly and a force that pushes
them away from their farmland because farming is a
precarious and seasonal profession, he added. 

Mr. Nguyen Minh Tien, Chief of the National
Coordination Office for New Rural Development, said that
most provinces, cities and central agencies have actively
contributed to the feasibility study report on the program in
2021- 2025. Many units themselves increased their targets in
the program. In 2021-2025, the office will develop six
thematic projects within the jurisdiction of the Ministry of
Agriculture and Rural Development: Science and
Technology Program; One Commune One Product (OCOP)
Program; Environmental Protection, Food Safety and Rural
Water Improvement Program; Rural Tourism Development
Program; and the Digital Transformation Program.

In fact, labor productivity in the agricultural sector is
often the lowest of all sectors. The contribution of
agricultural human resources to growth is always modest.

F
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New rural development in that context is increasingly
challenging although the total budget for the program in the
2021-2025 period is VND2,455.211 trillion, as much as the
previous 5-year period. To date, new rural development is
often coupled with infrastructure construction. To make a
transformational change and place the people at the heart of
action and unleash community capacity, Minister Hoan
suggested adding some criteria to the current set or increase
the weight of material matters.

Concerted administrative coordination
Primary goals of the New Rural Development Program in

the 2021-2025 period are to have at least 80% of communes
nationwide meet new rural standards, of which 40% will
achieve advanced standards and at least 10% will become
model places. At the district level, the program will strive to
have at least 50% of districts and towns certified to meet new
rural standards, of which 20% achieve advanced standards. In
addition, the country will endeavor to have 17-19 provinces
and cities complete new rural development tasks recognized
by the Prime Minister.

Madam Nguyen Thi Hoang yen, Deputy Director of the
Economic Cooperation and Rural Development Department,
said the role of agency leaders responsible for new rural
development is very important. She proposed building
exemplary rural residences at the village level - the grassroots
level of the program.

Mr. Le Quoc Thanh, Director of the National Center for
Agricultural Extension, emphasized that new rural
development necessarily resembles a project to increase

production capacity for the community rather than an
investment project. He also suggested taking performance as a
gauge and strengthening practices.

Mr. Nguyen Nhu Cuong, Director of the Crop Production
Department, said in order to build and develop a long-term
rural development program, the agricultural sector needs to
ensure incomes for the people. In the near future, they need to
see practical and tangible benefits from the program. It is
necessary to clarify specific subjects of new rural development
and clearly define tasks for each specific target group, focusing
on solving existing matters.

Mr. Nguyen Quoc Toan, Director of the Department of
Agricultural Product Processing and Market Development,
said that new rural development should focus on the “soul” -
equity and enjoyment of the people. He also suggested that
localities need to find successful business models in rural areas
and recognize countryside-returning trends of young people.
Central agencies will work on policies to inspire young people
to develop the rural economy.

Highly appreciating constructive comments, Minister
Hoan agreed on flexible assessment and collection of
grassroots opinions. He added that the Ministry of Agriculture
and Rural Development will soon work with the Ministry of
Culture, Sports and Tourism; the Ministry of Construction,
the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, the Ministry
of Industry and Trade, the Ministry of Natural Resources and
Environment and the Ministry of Information and
Communications to complete the framework for new rural
development in the coming time for developing tourism,
building village spaces and promoting e-commerce markets.n

Primary goals of the New Rural Development Program in the 2021-2025 period are to have at least 80% of communes nationwide meet new rural standards
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Theo Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình
đường bộ Việt Nam (VARSI), việc triển
khai các dự án hạ tầng giao thông đường
bộ theo phương thức PPP đang bị chậm lại
do các nhà đầu tư gặp nhiều vướng mắc,
bất cập trong quy định của các văn bản
quy phạm pháp luật.

HươnG GianG

Sửa đổi tỷ lệ vốn nhà nước
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP)

quy định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP không quá
50% tổng mức đầu tư của dự án. Ngoài ra, đối với dự án có
nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư
theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn Nhà nước quy định tại
khoản này được xác định trên tổng mức đầu tư của dự án
thành phần đó.

Trên thực tế, các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016 - 2020, có tỷ lệ vốn ngân
sách Nhà nước (NSNN) tham gia dưới 50% đều không lựa
chọn được nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, các dự án được quy hoạch ở vùng
sâu, vùng xa, lưu lượng xe thấp, mức hỗ trợ Nhà nước nhỏ
hơn 50% sẽ không thể triển khai theo hình thức PPP. Bên

cạnh đó, tỷ lệ 50% này cũng chưa phù hợp đối với các dự án
mà chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tái định
cư chiếm tỷ trọng lớn.

Vì vậy, các chuyên gia kiến nghị nên bỏ mức khống chế tỷ
lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP. Trường hợp vẫn quy
định tỷ lệ vốn NSNN tham gia, VARSI đề xuất tách công tác
giải phóng mặt bằng và tái định cư thành dự án riêng để
không ảnh hưởng đến phần vốn Nhà nước hỗ trợ cho công tác
thi công xây dựng dự án.

Huy động vốn vay từ trái phiếu
Theo quy định hiện hành (Khoản 1 Điều 78 Luật PPP;

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP; khoản 20 Điều
4 Luật Chứng khoán), đối tượng doanh nghiệp dự án PPP
chào bán trái phiếu doanh nghiệp là nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp được quy định là ngân hàng thương mại, công
ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh
bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các cá nhân được
tổ chức chứng khoán xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp vô tình hạn chế đối tượng tham gia mua trái
phiếu dự án PPP, cũng như hạn chế các loại hình trái phiếu
mà doanh nghiệp dự án PPP phát hành.

Các chuyên gia đề xuất, khoản 3 Điều 6 Nghị định số
28/2020/NĐ-CP điều chỉnh như sau: “Doanh nghiệp dự án
PPP được phát hành chào bán trái phiếu không chuyển đổi
hoặc chuyển đổi riêng lẻ hoặc ra công chúng tại thị trường
trong nước và quốc tế theo quy định của Luật Chứng khoán
sau khi đã ký hợp đồng dự án PPP.”.

Khắc phục tình trạng bất cập trong
trong chính sách PPP
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Làm rõ các quy định chấm dứt hợp đồng PPP
Luật PPP có quy định một trong các trường hợp được chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn khi “một trong các bên vi phạm nghiêm trọng
hợp đồng”. Tuy nhiên, theo VARSI, luật này chưa chỉ ra thế nào là vi
phạm nghiêm trọng hợp đồng và cũng chưa liệt kê được một cách đầy
đủ và rõ ràng các hành vi được coi là vi phạm nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp đề xuất làm rõ các khái niệm và quy định cụ thể
về “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng” nêu trên. Bởi lẽ, khái niệm này đã
được định nghĩa trong Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005,
tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức độ khái quát mà không đi vào chi tiết.
Các dự án PPP là các dự án đầu tư có quy mô lớn, việc thiếu các giải
thích rõ ràng trong luật chuyên ngành có thể gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến hiệu quả thực tế của dự án.

Liên quan đến các quy định của pháp luật về hợp đồng dự án PPP,
các chuyên gia PPP cũng kiến nghị bổ sung các điều khoản để quy định
về các biện pháp chịu trách nhiệm pháp lý, hay chính là các chế tài, đối
với các chủ thể của hợp đồng, nhất là bên Nhà nước, khi vi phạm hợp
đồng dự án.

Cập nhật biểu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Nhằm đảm bảo bù đắp chi phí vận hành, bảo trì và hoàn vốn cho

các dự án PPP, theo các chuyên gia, cần điều chỉnh biểu mức giá tối đa
cho dịch vụ sử dụng đường bộ tại Thông tư 35/2016/TT-BGTVT và
tiến tới xoá bỏ quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ
để thực hiện theo nguyên tắc định giá quy định tại Luật Giá và phù hợp
với từng thời kỳ của hợp đồng dự án.

Phân tích các lý do đưa ra kiến nghị thay đổi biểu giá trên, VARSI
dẫn chứng biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ được quy định
tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư 159/2013/TT-BTC
đã áp dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) đã tăng tổng cộng là 27%. Các yếu tố hình thành giá đã
thay đổi, chi phí công tác vận hành, bảo trì tăng do giá điện, xăng dầu,
vật liệu nhân công tăng. Trong khi đó, biểu giá tối đa dịch vụ sử dụng
đường bộ không được điều chỉnh để đảm bảo bù đắp chi phí.n

Với mục tiêu thúc đẩy cộng
đồng doanh nghiệp tích cực hợp
tác tham gia vào các dự án PPP

nhằm tăng năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp, Văn phòng Doanh
nghiệp vì sự Phát triển bền vững
(SD4B), Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban
Quan hệ Đối tác công tư - Hội đồng
Quốc gia về Phát triển bền vững và
Nâng cao năng lực cạnh tranh đang
triển khai đề án: “Tăng cường sự
tham gia của khu vực tư nhân trong
mối quan hệ đối tác công tư tại Việt
Nam (giai đoạn 2020 -2024)”.

Theo đó, đề án hỗ trợ xây dựng
khung chính sách nhằm thu hút vốn
đầu tư của khu vực tư nhân vào các
chương trình đối tác công tư, đặc biệt
các dự án liên quan đến mục tiêu
phát triển bền vững, đồng thời
làm tăng hiệu quả vốn đầu tư
xã hội.

The progress of road transport
infrastructure projects in the form of
public-private partnership (PPP)
investment method is being slowed down
because investors are facing numerous
obstacles with legal documents, according
to the Vietnam Association of Road
Systems Investors (VARSI).

HươnG GianG

Change in State holding ratio
The Law on PPP Investment stipulates that the State

capital in PPP projects cannot exceed 50% of the total project

investment budget. In addition, for a project with many
component projects, one or some of which are invested in the
PPP method, the State capital ratio is applied to component
projects that the government is involved in.

In fact, all component projects of the Eastern North-South
Expressway where the State capital ratio was below 50% could
not find investors in 2016-2020.

According to experts, PPP projects carried out in remote
and isolated areas where traffic volume is low will not be able
to attract investors if State capital support is less than 50%. In
addition, this ratio is not suitable for projects where the cost of
site clearance and resettlement accounts for a big share.

Therefore, experts recommended lifting the cap on State
funding ratio in PPP projects. In case this ratio is kept, VARSI
proposed separating site clearance and resettlement into
separate projects so as not to alter the state capital ratio in
support of project implementation.

Addressing shortcomings
in PPP Policy 
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Raising fund from bonds
According to current regulations (Clause 1, Article 78 of the Law on PPP; Clause 3,

Article 6 of Decree No. 28/2020/ND-CP; Clause 20, Article 4 of the Law on Securities),
entities through which PPP project companies offer corporate bonds for sale must be
professional securities investors which are commercial banks, financial companies, finance
leasing companies, insurance firms, securities traders and individuals certified by
professional securities investors securities organizations. This ruling unintentionally
restricts buyers of PPP project bonds and restricts types of bonds that PPP project
companies issue.

Experts suggested that Clause 3, Article 6 of Decree 28/2020/ND-CP should be
adjusted as follows: “PPP project companies may issue and offer non-convertible or
convertible bonds in private placement or in public offering in domestic and international
markets under the Law on Securities after the PPP project contract is signed.”

Clarifying PPP contract termination regulations
The PPP Law stipulates that the PPP contract may be prematurely terminated when

“one of the parties seriously violates the contract”. However, according to VARSI, this law
does not specify what constitutes a serious breach of contract or the acts considered serious
violations.

Companies asked for clarifying specific definitions and regulations on "serious breach
of contract" mentioned above. This concept is defined in the Civil Code 2015 and the
Trade Law 2005, but it is general, not specific. PPP projects are typically large in scale and
the absence of clear explanations in specialized laws can seriously affect the real
performance of a project.

Regarding provisions on PPP project contracts, industry experts also recommended
adding regulations on legal liability measures or sanctions for subjects of the contract,
especially the State party, when they breach the contract.

Updating the service tariff for road use
To ensure enough coverage for operating, maintenance and payback costs of PPP

projects, according to experts, it is necessary to adjust the upper limit tariff for road use
services in Circular 35/2016/TT-BGTVT and move toward abolishing the upper limit
price for road use services to comply with pricing principles specified in the Law on
Pricing and suit each period of the project contract.

Explaining reasons for proposals to change the above tariff, VARSI cited that the
upper limit tariff for road use services specified in Circular 35/2016/TT-BGTVT and
Circular 159/2013/ TT-BTC has been applied since 2013. However, the consumer price
index (CPI) has risen by 27% since 2013. The price-constituting factors have changed, the
operating and maintenance cost has increased due to price increases of electricity,
petroleum, materials and labor. Meanwhile, the ceiling tariff for road services is not
adjusted to cover cost increases.n

With the goal of
encouraging the business
community to actively

cooperate and participate in
public-private partnerships
(PPPs) to increase business
competitiveness, the Business
Office for Sustainable
Development (SD4B), the
Vietnam Chamber of Commerce
and Industry (VCCI) and the
Public-Private Partnership
Committee - National Council
for Sustainable Development and
Competitiveness Enhancement
are carrying out the project
“Strengthening participation of
the private sector in a public-
private partnership in Vietnam
(2020-2024).”

The project supports building a
policy framework to engage the
private sector in public-private
partnership programs, especially
projects relating to sustainable
development goals, and
increase the efficiency of
social investment capital.




