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Năm 2020, đại dịch covid-19 đã khiến kinh tế thế giới suy thoái và tăng trưởng âm gần 4%, nhưng
với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã đạt được thành

tích đặc biệt hơn so với các năm trước và vẫn duy trì được mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những
nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới. 

Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu
kép, vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch covid-19 thành công vừa phục hồi, phát triển kinh tế,
bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân, đồng thời khẳng định vị thế chính trị của mình khi
hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch aSEaN 2020. 

Để có được thành công đó phải kể đến những nhân tố quan trọng như kinh tế vĩ mô ổn định,
kiểm soát lạm phát ở mức thấp, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh hiệu quả, hội nhập
ngày càng sâu rộng với việc tham gia 15 hiệp định thương mại tự do (fTa), tạo điều kiện cho
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tới hầu hết các nước trên thế giới. Đây là cơ sở vững chắc để
cộng đồng doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (fDi) và người
dân tin tưởng vào tiềm năng, cơ hội phát triển tại Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy, mở rộng sản xuất
và kinh doanh với quy mô lớn, khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đầu tư lý
tưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Bước sang năm 2021, chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế dự báo lạc quan rằng Việt
Nam có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 6%, thế và lực của đất nước ngày càng được
đánh giá cao trên trường quốc tế. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng đã xác định những dấu mốc quan trọng trong
quá trình phát triển của Đảng, của đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển
đất nước trong thời kỳ mới, đó là mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập
Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam
Dân chủ cộng hoà, nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

Văn kiện Đại hội Xiii của Đảng đã chỉ ra, trong giai đoạn tới, cần tập trung đầu tư nguồn
lực, tạo sự chuyển biến về chất trong 3 đột phá chiến lược: hoàn thiện đồng bộ thể chế phát
triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát
triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Với những thành tựu kinh tế đáng khích lệ trong năm 2020, thành công của Đại hội Đảng
Xiii với những mục tiêu, định hướng và khát vọng hùng cường cùng khí thế tưng bừng bước
vào năm mới 2021, chúng ta hoàn toàn tự tin hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Vietnam Business forum xin kính chúc quý độc giả, cộng đồng
doanh nghiệp một năm mới an khang và thịnh vượng!

BaN BiÊN tẬP

Bạn đọc thân mến!



hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Theo Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại
của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân
dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào
những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Năm năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó
khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai
liên tiếp xẩy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy
tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng
tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng,
khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển
nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao
(khoảng 5,9%). chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế
vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy
trì ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo
đảm và có bước được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương tài chính -
ngân sách nhà nước được tăng cường.

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có
hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và cán bộ. công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt,
bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả
cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện,
điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh,
được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao
và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy
thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong Đảng và hệ thống
chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch covid-19 tác động mạnh
đến Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng với sự
nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành
tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Việt Nam được coi là điểm
sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế,
ngăn chặn đại dịch covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển
kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện
cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện
và từng bước được hiện thực hoá. chúng ta đã đạt được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện
hơn so với những năm trước đổi mới.

"Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc
tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức
sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ,
liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta;
tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta
là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt
Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng
ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. cương lĩnh
chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân

tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới" -
Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Xiii và những
năm tiếp theo, Tổng Bí thư, chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn
dân và toàn quân cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động
thực tiễn 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản và cụ thể hoá 12 định hướng
chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030. Phát huy ý
chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng
Dân", quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp
mà các văn kiện trình Đại hội Xiii đã đề ra để đưa Việt Nam bước
vào một giai đoạn phát triển mới với 6 trọng tâm và thực hiện 3 đột
phá chiến lược do Đại hội lần thứ Xi, Xii đã đề ra, được Đại hội lần
này bổ sung, cụ thể hoá cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

6 nhóm vấn đề trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới
mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền
kinh tế; khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn...

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải
pháp chủ yếu nêu trên, Tổng Bí thư, chủ tịch nước nêu rõ cần
tập trung đầu tư nguồn lực và đặc biệt chú trọng trong lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến về chất trong việc thực
hiện ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ Xi, Xii đã đề ra và
được Đại hội lần này bổ sung, cụ thể hoá.

các đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện đồng bộ thể chế phát
triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn
nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh
đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt...; xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và
quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng
điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú
trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển
đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.n
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Với phương châm: Đoàn  kết -
Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo -
Phát triển, Đại hội có nhiệm vụ
tổng kết việc thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ Xii gắn với

việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi
mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991,
10 năm thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát
triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác
định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030
(kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn
phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100
năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng
có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất
nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa
thế kỷ XXi, Việt Nam trở thành một nước phát
triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Quỳnh Chi

Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo,
mục tiêu phát triển tổng quát của Việt Nam là: "Nâng cao
năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu
của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối
với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý
chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức
mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định;
phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước
phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Các mục tiêu cụ thể:
- Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện
đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.



(celebrating the 100th anniversary of the Democratic republic of
Vietnam, now the Socialist republic of Vietnam).

according to general Secretary and President Nguyen Phu
Trong, the 13th National Party congress is a great political event
of our Party, our country and our people, having special
significance in the process of fostering inclusive and complete
renovation, integration and development of the country. our
Party cadres, members and people are eagerly expecting and
believing in correct, strong, and wise decisions of the Party.

over the past five years, grasping advantages, opportunities
and overcoming difficulties and challenges, especially impacts of
the pandemic and natural disasters, the entire Party, the entire
people, the entire army have upheld patriotism, solidarity,
determination, courage, creativity, strived to attain many very
important comprehensive achievements; develop the country
rapidly and stably; consolidate and raise the public confidence in
the Party, the State and the socialist regime.

The past tenure saw Vietnam's economic growth being kept at
quite a high rate, about 5.9%, with a stable macroeconomic
foundation and strong growth in exports and social investment. 

The Party and political building and rectification have
been conducted comprehensively, synchronously and
effectively on all aspects of politics, ideology, morality,
organization and staff. The inspection, supervision and fight
against corruption, waste and negative acts have been carried
out drastically, methodically and in-depth. many economic
violations and corruption cases have been prosecuted strictly
to win the trust of people, officials and Party members.
corruption, self-evolution" and “self-transformation” within
the Party have been gradually restrained and prevented.

in 2020 the coViD-19 pandemic produced a strong impact
on Vietnam and caused socio-economic losses, but with great
efforts, the country managed to contain the plague. Vietnam was
considered a leading light that successfully achieved the "dual
goals” of successfully controlling and preventing the coViD-19

pandemic and recovering the economy.
after 35 years of doi moi (renovation), 30 years of

implementing the National construction Platform in the
transition period to socialism, the theory of the renovation path,
socialism and the path to socialism in our country has been
increasingly completed and gradually realized. We have made
great achievements with historical significance, and developed
more strongly and more comprehensively than before the
renovation period.

“We can still confidently say that never has our country had
the opportunity, international reputation and position it has
today. These achievements are crystallized from creativity,
persistent, sustained efforts made by the entire Party, the entire
people and our entire army through many congressional tenures;
reaffirming our right path to socialism that matches natural
rules, Vietnamese practices and development trends of the times.
our Party's renovation policy is right and creative; our Party's
leadership is the most decisive factor to all victories of the
Vietnamese revolution.  The Party's political platform continues
to be the flag of ideology and theory that leads our nation to
firmly speed up comprehensive and concerted reform; the
foundation for our Party to complete the way of building and
defending the Socialist republic of Vietnam in the new era,”
general Secretary, President Nguyen Phu Trong stated.

regarding the direction and tasks of the 13th congress and
beyond, general Secretary, President Nguyen Phu Trong asked
the entire Party, the entire people and the entire army to
thoroughly grasp five basic principles and concretize 12 strategic
orientations for national development in the 2021 - 2030 period.
fostering the will and strength of the entire nation, the unity of the
"will of the Party, the desire of the people", resolving to carry out
all tasks and solutions stated in the documents submitted to the
13th congress to bring Vietnam into a new stage of development
with six central tasks and three strategic breakthroughs put forth
by the 11th and 12th congresses, supplemented and concretized
by this congress to match the new development stage.

Six groups of key contents are: further enhancing Party
construction and rectification; building a socialist rule-of-law state
and a clean and strong political system; vigorously and effectively
reforming the growth model; restructuring the economy; and
inspiring the spirit, will and determination to develop a
prosperous and happy country.

When carrying out the above key tasks and major solutions, it
is essential to focus on investing resources and achieve a
substantive change in three strategic breakthroughs proposed by
the 11th and 12th congresses, supplemented and concretized by
this congress, said general Secretary, President Trong.

The strategic breakthroughs include perfecting development
institutions, first of all, institutions for development of the
socialist-oriented market economy; developing human
resources, especially high-quality human resources, giving
priority to human resources for leadership and management in
key fields; building a synchronous and modern infrastructure
system, both economically and socially, for the environment,
national defense and security, with priority given to the
development of key national traffic and climate projects;
developing information and telecommunications infrastructure,
creating a national digital transformation platform, and
gradually developing the digital economy and digital society.n
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With the motto “Solidarity - Democracy -
Discipline - creativity - Development,” the
congress reviewed the implementation of the
resolution of the 12th congress; looked back
at 35 years of reform, 30 years of

implementing the 1991 Platform, 10 years of implementing the

supplemented Platform in 2011, and the 2011-2020 socio-
economic development strategy; determined the socio-economic
targets and orientations for the 2021-2025 period (celebrating the
50th anniversary of national reunification); determined the targets
and orientations toward 2030 (celebrating the 100th founding
anniversary of the Party) and the development vision toward 2045
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13th national Party congress

Fostering Power oF great
national solidarity

- In the 2021 - 2025 tenure and beyond, the general
development goals of Vietnam are “Enhancing the Party’s
leadership, ruling capacity and fighting strength, building
a clean and strong Party and political system in all aspects
to consolidate people’s trust in the Party, State and the
socialist system; arousing aspirations for the development
of a prosperous, happy country, fostering the will and
strength of national solidarity combined with the power of
time; comprehensively and consistently accelerating
innovation, industrialization and modernization; firmly
building and defending the fatherland, maintaining a
harmonious, peaceful and stable  environment; striving to
become a developed socialist-oriented country in the
middle of the 21st century.”

The aforesaid concrete goals are:
- By 2025: Become a developing nation with a modernity-
oriented industry and surpass the low-middle-income level.
-By 2030: Become a developing nation with modern
industry and an upper-middle-income level.
-By 2045: Become a developed nation with a high-income level.

The 13th National Party congress is themed “Strengthening the construction
and rectification of the Party and a clean and strong political system;

inspiring the ambition for the development of a prosperous, happy country,
fostering the will and strength of national solidarity combined with the
power of time; comprehensively and consistently accelerating innovation;
firmly building and defending the fatherland, maintaining a harmonious,
peaceful and stable  environment; striving for becoming a developed

socialist-oriented country in the middle of the 21st century.”

Quynh Chi



Phó thủ tướng có thể điểm
lại những thành tựu nổi bật mà
đối ngoại Việt Nam đã đạt được
trong năm 2020?

Năm 2020 là một năm đặc biệt
do tình hình thế giới, khu vực biến
động hết sức nhanh chóng. Dịch
covid-19 xảy ra trên thế giới đã gây
ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt,
từ chính trị, kinh tế, xã hội tới sức
khỏe của người dân. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng và cả hệ thống chính
trị, chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ
kép, vừa kiềm chế được dịch
covid-19 vừa giữ được môi trường
ổn định, phát triển kinh tế xã hội
của đất nước. Đây là những thành
tích hết sức lớn lao của đất nước
cũng là cơ sở thuận lợi cho các hoạt
động đối ngoại của Đảng và Nhà
nước. các hoạt động ngoại giao hết
sức quan trọng bao gồm cả đối
ngoại song phương lẫn đối ngoại đa
phương vẫn được triển khai. 

Trước tiên, chúng ta đã chuyển
đổi hình thức từ các chuyến thăm
như thông lệ sang trao đổi bằng
điện đàm, bằng trực tuyến với trên
33 cuộc điện đàm của lãnh đạo cấp
cao nước ta với lãnh đạo của hầu
hết các nước quan trọng trên thế
giới cũng như trong khu vực. Đây
là một điểm hết sức đặc biệt vì hàng
năm, các chuyến thăm của các
nước đến Việt Nam cũng như Việt
Nam ra các nước trung bình có
khoảng 10-20 cuộc nhưng riêng
năm 2020, chúng ta vẫn triển khai
được 33 cuộc điện đàm của các
đồng chí lãnh đạo cấp cao, từ đồng
chí Tổng Bí thư, chủ tịch nước,
Thủ tướng đến chủ tịch Quốc hội
và các cấp khác nhau.

Thứ hai, chúng ta đã triển khai
và đã hoàn thành xuất sắc vai trò
chủ tịch của aSEaN 2020, chủ
tịch Liên minh Nghị viện Đông
Nam Á (aiPa) cũng như năm đầu
tiên của nhiệm kỳ Ủy viên không
thường trực hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc với những kết quả hết

sức cụ thể. Đó là tiếp tục đề cao sự
đoàn kết, gắn kết, vai trò trung
tâm của aSEaN trong các vấn đề
thích ứng với những biến động
trên thế giới cũng như trong khu
vực và với từng nước. Đồng thời
chúng ta cũng đã đóng góp vào
giải quyết các vấn đề trong hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc, với
tâm thế của một nước có tiếng nói
và vai trò, đồng thời là đại diện của
các nước đang phát triển cũng như
các nước trung bình và nhỏ trong
hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong năm 2020, chúng ta đã
cùng với Liên minh châu Âu triển
khai việc thúc đẩy và thông qua
hiệp định thương mại tự do
(EVfTa), cùng với các nước
trong aSEaN thúc đẩy để ký kết
được hiệp định thương mại
rcEP. Đó là những đóng góp vào
hoạt động kinh tế đối ngoại hết
sức quan trọng trong đối ngoại
của Đảng và Nhà nước. 

một nhiệm vụ cũng hết sức
quan trọng mà đối ngoại đã
thực hiện là bảo hộ công dân
trong tình hình mới, khi covid-
19 xảy ra trên thế giới và khu
vực khiến nhu cầu bảo vệ, bảo
hộ công dân của Việt Nam ở
nước ngoài lớn chưa từng có.
chỉ riêng số lượng công dân
chúng ta hỏi về các lĩnh vực liên
quan đến bảo hộ người dân ở
nước ngoài thông qua tổng đài
điện thoại bảo hộ công dân đã
tăng gần 200% các cuộc gọi
trong năm 2020. có thể nói,
Việt Nam là một trong số ít các
nước đã có các chuyến bay đưa
công dân Việt Nam học tập
hoặc thăm viếng ở nước ngoài
bị mắc kẹt muốn về nước. chỉ
riêng trong năm 2020, Việt
Nam đã triển khai trên 260
chuyến bay chở 73.000 công
dân Việt Nam ở 59 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới về
nước một cách an toàn. Đó là

chủ động, tích cực
hội nhập quốc tế

Đường lối đối ngoại của Việt
Nam là chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế, trong đó có việc
nâng tầm đối ngoại đa phương.
Đây là mục tiêu của Việt Nam
trong quá trình hội nhập và hội
nhập kinh tế là yếu tố quan
trọng. Phóng viên Vietnam
Business forum đã phỏng vấn
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Ngoại giao Phạm Bình minh
nhằm tìm hiểu về những thành
tựu trong công tác đối ngoại, hội
nhập của Việt Nam cũng như
định hướng trong giai đoạn tới.
Nguyễn mai thực hiện.

nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bảo hộ công dân.
Bên cạnh đó, công tác quảng bá Việt Nam ra nước ngoài vẫn

tiếp tục được thực hiện. Báo chí Việt Nam, báo chí đối ngoại đã
tiếp tục quảng bá được đất nước, con người Việt Nam thông qua
phương thức mới, đó là nền tảng số. Qua nền tảng số này, việc
quảng bá Việt Nam đã vươn xa so với trước đây rất nhiều.

Năm Chủ tịch asEaN 2020 đã thành công toàn diện,
xin Phó thủ tướng cho biết những dấu ấn tự hào trong
quá trình Việt Nam thực hiện trách nhiệm này?

“Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch aSEaN
trên các lĩnh vực” đó là đánh giá của cộng đồng quốc tế, các
nước aSEaN và dư luận đối với chúng ta trên cương vị chủ
tịch aSEaN 2020. 

Để có được dấu ấn đáng tự hào này, đầu tiên là do chúng ta đã
đề ra được chủ đề “gắn kết và chủ động thích ứng” hết sức đúng
đắn. chủ đề nói lên mục tiêu aSEaN muốn hướng tới trong năm
Việt Nam làm chủ tịch, cũng là thông điệp của aSEaN ra thế giới.
Với chủ đề trên, chúng ta lựa chọn đạt được mục tiêu là tăng cường
vai trò trung tâm đoàn kết của aSEaN, sự thích ứng nhanh chóng
không phải của từng nước mà của cả khối aSEaN đối với tình
hình thế giới bên ngoài cũng như khu vực và đối với từng nước. 

Vấn đề thứ hai, chúng ta đảm bảo thực hiện được toàn bộ nội
dung của năm chủ tịch aSEaN đã đề ra. chúng ta đã thông qua
được trên 80 văn kiện, trong đó tập trung vào xây dựng cộng đồng
aSEaN, tiếp đến là rà soát lại hiến chương aSEaN và xây dựng
Tầm nhìn aSEaN sau năm 2025. Trong năm 2020, chúng ta dự
kiến là có 32 sáng kiến đề xuất và 28 sáng kiến đã được đưa vào các
văn kiện. Đó cũng là thành công của một nước chủ tịch aSEaN,

đưa các sáng kiến của mình đáp ứng được quan tâm chung của các
nước aSEaN, đồng thời thích ứng được với tình hình.

Vấn đề thứ ba trong nội dung là aSEaN phải thích ứng được
với tình hình mới. có thể nói aSEaN là một tổ chức khu vực cho
đến nay là một trong số ít thích ứng rất nhanh với tình hình covid-
19. chúng ta đã tổ chức được các hội nghị đặc biệt của aSEaN,
giữa aSEaN với các đối tác để ứng phó với covid-19 và đưa ra
được 4 nội dung để thích ứng với covid-19. một là xây dựng được
quỹ ứng phó; hai là xây dựng được kho dự phòng; ba là xây dựng
được một kế hoạch để thích ứng với từng kịch bản của covid; và
thứ tư là xây dựng được kế hoạch phục hồi kinh tế sau covid-19.
chúng ta với vai trò chủ tịch đã thích ứng rất nhanh để thích ứng
được tình hình covid-19 xảy ra như vậy, trong nội bộ aSEaN
cũng như giữa aSEaN với các nước đối tác.

Vấn đề thứ tư là chúng ta đã chuyển đổi phương thức họp của
aSEaN, không giống như aSEaN của mọi năm. Do dịch covid-
19 chúng ta không thể họp trực tiếp được nên đã tổ chức trên 550
cuộc họp trực tuyến, trong đó có 20 cuộc họp cấp cao, bao gồm
những cuộc họp cấp cao thường niên như cấp cao 36, 37 và các
cuộc họp cấp cao của aSEaN với các đối tác đặc thù về ứng phó
với covid-19, 70 cuộc họp cấp Bộ trưởng. Tất cả các cuộc họp về
ba trụ cột chính trị-an ninh-quốc phòng, kinh tế và văn hóa-xã hội
vẫn được đảm bảo và diễn ra đúng dự định, đều thông qua được
các văn kiện để được thông qua tại hội nghị cấp cao aSEaN. 

Vấn đề thứ năm là chúng ta đã đưa ra những nội dung mới
trong họp aSEaN, như việc nêu cao vai trò của phụ nữ. Lần
đầu tiên ta đã tổ chức hội nghị cấp cao trong aSEaN về phụ nữ
và đây cũng là vấn đề xuyên suốt của chúng ta khi chủ động
tham gia vào hoạt động ngoại giao đa phương không chỉ trong
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
tới dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37



What are Vietnam’s outstanding
foreign policy achievements in 2020?

2020 was a special year as world and
regional developments changed rapidly. The
worldwide coViD-19 pandemic outbreak
wreaked havoc on all aspects, from politics,
economy and society to public health. under
the leadership of the Party and the political
system, Vietnam successfully performed the
dual task of containing the coViD-19
pandemic and maintaining a stable
environment for the socio-economic
development of the country. These were very
great achievements of the country and laid a
favorable foundation for Party and State
foreign policy. Extremely important
diplomatic affairs, including bilateral and
multilateral diplomacies, were still on the
right track.

first of all, we shifted from regular
physical visits to telegraph and online
exchanges with more than 33 calls of our
senior leaders to leaders of most important
countries in the world and in the region as
well. This was very special, as 10-20 visits
of senior Vietnamese officials to other
countries and foreign senior official visits
to Vietnam were organized in each

previous year. But in 2020 alone, we still
had 33 calls of high-ranking leaders
including the general Secretary and
President, the Prime minister, and the
chair of the National assembly.

Second, Vietnam successfully
accomplished the 2020 aSEaN
chairmanship, the aiPa chairmanship
(aSEaN inter-Parliamentary assembly)
and the first year of the term as Non-
Permanent member of the united Nations
Security council with very specific results.
We continued to uphold aSEaN's
solidarity, cohesion and centrality in
adapting to global and regional changes and
to specific conditions of each country. at the
same time, we contributed to solving issues
in the uN Security council as a country with
a considerable voice and role and as a
representative of developing countries and
other small and medium countries in the
uN Security council.

in 2020, Vietnam and the European
union (Eu) promoted and adopted the Eu -
Vietnam free Trade agreement (EVfTa).
We and other aSEaN countries signed the
regional comprehensive Economic
Partnership (rcEP) agreement. These are
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aSEaN mà cả tại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. một chủ đề
mới nữa chúng ta đưa ra là sự tăng cường kết nối, trao đổi về
kết nối giữa aSEaN với các tiểu khu vực. cụ thể là hợp tác của
các nước trong khu vực mekong. 

Việt Nam đã làm được những gì trong năm đầu tiên
của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc, thưa Phó thủ tướng?

Đây là lần thứ hai chúng ta trở thành thành viên của hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc. Với nhiệm kỳ 2020-2021, chúng ta có một
tâm thế hết sức vững vàng bởi lẽ chúng ta được số phiếu bầu lớn
nhất trong lịch sử của hội đồng Bảo an là 192/193. Điều đó thể
hiện là các nước đặt lòng tin vào Việt Nam với vai trò là thành viên
của hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Và trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tại hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc, chúng ta đã tham gia đóng góp hết sức tích cực với tinh
thần, nguyên tắc đảm bảo độc lập, tự chủ và tôn trọng luật pháp
quốc tế, lợi ích của các nước. chính vì nguyên tắc đó, chúng ta đã
đóng góp một cách tích cực và hiệu quả vào đồng thuận trong hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc để giải quyết những vấn đề của khu
vực cũng như những vấn đề mới nổi lên trên thế giới và khu vực.

Thứ hai, ngay tháng đầu tiên làm thành viên hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc, chúng ta đã đóng vai trò là chủ tịch của hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc và cho đến nay cũng là tháng duy nhất trong
năm tổ chức được tất cả các cuộc họp trực tiếp. Với vai trò chủ
tịch của hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kết hợp được với vai trò
chủ tịch của aSEaN, chúng ta đã đưa được vào hai nội dung hết
sức quan trọng. Đó là tổ chức được phiên họp mở của hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc về việc tăng cường thực thi hiến chương
Liên hợp quốc. Đây là cuộc họp mở có sự tham gia đông đảo nhất
trong vài năm qua tại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó nói
lên là chúng ta đã đi cùng với tiếng nói chung, nguyện vọng chung
của các nước, mong muốn trước tiên là hội đồng Bảo an và các
nước thành viên của Liên hợp quốc đều phải tôn trọng hiến
chương Liên hợp quốc, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế trong
việc xử lý các vấn đề. cũng trong tháng chủ tịch của hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc, chúng ta đã đưa được vấn đề hợp tác giữa hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc với aSEaN. Đây cũng là lần đầu tiên
chúng ta nêu cao được sự hợp tác giữa hội đồng Bảo an với một tổ
chức khu vực là aSEaN. Bởi chúng ta có vai trò là chủ tịch
aSEaN nên đã lồng ghép, đưa được vấn đề đó vào trong hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc, nêu được vai trò, hình ảnh của aSEaN tại
hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thứ ba, chúng ta đã thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam và cơ
bản những ưu tiên đó chúng ta đã thực hiện được. Ưu tiên lớn
nhất mà chúng ta đã thực hiện là thúc đẩy vai trò của phụ nữ với
hòa bình, an ninh. chúng ta đã tổ chức được hội nghị toàn cầu
về Phụ nữ và hòa bình, an ninh. một hội nghị vừa trực tiếp vừa
trực tuyến liên quan đến phụ nữ và hòa bình, an ninh do Việt
Nam đứng ra tổ chức và đã thành công với sự tham gia của
nhiều nước, nhiều diễn giả. Đặc biệt là cam kết hành động hà
Nội đã được 30 nước đồng tác giả để đưa vào văn kiện. 

Thứ tư, Việt Nam dự thảo và đưa ra thông qua một nghị
quyết của Liên hợp quốc lấy ngày 27/12 là Ngày Quốc tế phòng
chống dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham gia Liên
hợp quốc, Việt Nam dự thảo nghị quyết và có 112 nước đồng
bảo trợ, là con số kỷ lục về đồng bảo trợ của một nghị quyết.
Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, đánh dấu một dấu
ấn vươn tầm của đối ngoại Việt Nam, ngoại giao Việt Nam trên

diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. 

Những kết quả và dấu ấn đáng tự hào ấy sẽ góp phần nâng
cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc
tế như thế nào, thưa Phó thủ tướng?

Đường lối của Đảng và Nhà nước ta là chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế. chúng ta cũng đang thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư
về nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây là mục tiêu của chúng ta
khi tham gia chủ động, tích cực hội nhập quốc tế nói chung, trong
đó hội nhập kinh tế là quan trọng.

Với hội nhập, mục tiêu của chúng ta là duy trì được môi trường
hòa bình, ổn định ở bên ngoài hay là gìn giữ, bảo vệ đất nước từ
sớm, từ xa. Với phương châm đó, chúng ta tham gia hội nhập, tham
gia các tổ chức quốc tế để định hình, xây dựng luật lệ đảm bảo lợi
ích của các nước, trong đó có lợi ích của chúng ta. Nghĩa là chúng ta
không chỉ là một thành viên có trách nhiệm mà chủ động có trách
nhiệm. Ý nghĩa thứ hai mà chúng ta đã thể hiện rất rõ trong quá
trình tham gia thời gian vừa qua và sắp tới là nêu cao độc lập, tự chủ
trong đường lối, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng quan
hệ với các nước. Ý nghĩa thứ ba là chúng ta tham gia để nâng cao vai
trò của Việt Nam trên trường quốc tế như Tổng Bí thư, chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “chưa bao giờ cơ đồ của Việt Nam
trên trường quốc tế cao như ngày nay”. Điều đó cũng nói lên thành
tựu của đất nước chúng ta trong 35 năm đổi mới đã đưa nước Việt
Nam vươn lên vững mạnh, phát triển về kinh tế xã hội. Đồng thời,
vai trò, vị thế của Việt Nam cũng được nâng lên.

Phó thủ tướng có thể cho biết những trọng tâm của công
tác đối ngoại năm 2021 của Việt Nam? 

Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ tiếp tục biến
động không ngừng, trong đó có dịch bệnh covid-19. Đó là những
thách thức đối với tất cả các nước nói chung và Việt Nam nói
riêng. Nhưng chúng ta cũng nhìn nhận thấy có rất nhiều cơ hội, đó
là xu thế mong muốn hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển. 

Với những tình hình như vậy, đối ngoại của chúng ta
trong năm 2021 sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ
của Việt Nam với các nước, các đối tác, đặc biệt các đối tác
chiến lược, các đối tác toàn diện, các nước láng giềng bằng
những phương thức mới, đạt hiệu quả cao. 

Thứ hai, chúng ta tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế
thông qua các hoạt động của chúng ta tại hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc. Đồng thời trong aSEaN, chúng ta phải làm
sao để phát huy được những kết quả trong năm chủ tịch
aSEaN, tiếp tục duy trì đà phát triển của aSEaN cũng như
những sáng kiến, những nội dung của aSEaN trong năm
2020 tiếp tục phát triển trong năm 2021. 

Thứ ba, chúng ta đã tham gia, ký kết các hiệp định thương
mại tự do và tiếp tục sẽ có các hiệp định thương mại tự do
được phê chuẩn. chúng ta phải làm sao thực thi một cách hiệu
quả, tận dụng được các cơ hội của các hiệp định thương mại
tự do mang lại. Đó là nhiệm vụ chung cho tất cả các bộ,
ngành, không phải chỉ riêng của ngành đối ngoại. 

Thứ tư và quan trọng hàng đầu là chúng ta phải duy trì môi
trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta.
Đó là mục tiêu hết sức lớn lao và xuyên suốt. 

Về công tác bảo hộ công dân, chúng ta hiểu rằng nhu cầu của
công dân Việt Nam ở nước ngoài còn rất lớn và công tác bảo hộ
công dân là một trong những trọng tâm hoạt động đối ngoại.

trân trọng cảm ơn Phó thủ tướng!
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example fostering women’s role. for the first time, we held the
aSEaN Women Leaders’ Summit. This was also a cross-cutting
issue for us to actively participate in multilateral diplomacy, not
only within aSEaN but also at the uN Security council. another
new topic we put forth was strengthening connectivity and
exchange between aSEaN and the sub-regions like the
cooperation of greater mekong Subregion countries.

What has Vietnam done in the first year of its term as a
non-permanent member of the UN security Council?

This is the second time Vietnam is a member of the uN
Security council. in the 2020-2021 term, we have gained a
very steady position as we won the largest votes in the history
of the Security council, at 192/193. This showed that countries
have put their faith in Vietnam as a member of the uN
Security council.

and in the first year of our tenure at the uN Security
council, we made a very positive contribution to the spirit and
principles of ensuring independence, autonomy and respect
for international law and national interests. Because of that
principle, we have actively and effectively gathered the
consensus of the uN Security council to address emerging
regional and international issues.

Second, in our first month as a member of the uN
Security council, we chaired the uN Security council - the
only month in the year we had all physical meetings. as the
chair of the uN Security council and the chair of aSEaN,
we included two very important issues: hosting an open
meeting of the uN Security council on strengthening the
implementation of the united Nations charter. This open
meeting had the largest participation at the uN Security
council in recent years. This meant that we are in line with
the common voice and aspirations of all countries, with the
first desire that the uN Security council and uN member
countries respect the uN charter and uphold international
laws in dealing with any matter. also in our chairmanship
month at the uN Security council, we brought up the uNSc
- aSEaN cooperation. for the first time, we enhanced the
cooperation between the uN Security council with a regional
organization, aSEaN. as we were the chair of aSEaN, we
integrated and brought that issue to the uN Security council,
highlighting the role and the image of aSEaN in the uN
Security council.

Third, we pushed Vietnam's priorities and we basically
fulfilled them. The biggest priority was promoting women’s
role in peace and security. We hosted the global conference
on Women and Peace and Security. This offline and online
conference was a great success, attended by many countries
and speakers. in particular, the hanoi Plan of action, co-
authored by 30 countries, was added to the document.

fourth, Vietnam drafted and adopted a resolution of the
united Nations, which took December 27 as the international
Day of Epidemic Preparedness. This is the first time since its
entry to the united Nations Vietnam drafted a resolution, co-
sponsored by 112 nations, a record number of co-sponsors
for a resolution. The resolution was passed, marking a
milestone of Vietnam's diplomacy on international forums,
especially at the united Nations.

How will these impressive achievements help enhance
the role and position of Vietnam in the region and in the
international arena?

our Party and State policy is to actively integrate into the
world. We are also executing the Party Secretariat's Directive
on multilateral external relations. This is our goal as we are
actively advancing the international integration process where
economic integration is important.

Driven by integration, our goal is to maintain a peaceful and
stable external environment and defend and protect the country
from an early point of time and from a distance. With that motto,
we pursued integration and joined international organizations to
shape and build laws to ensure the interests of countries,
including ours. That means we are not only a responsible
member, but an actively responsible member. The second
meaning that we expressed very clearly in the recent and
upcoming process is to uphold independence and self-reliance of
our multilateral foreign approaches and policies aimed to
diversify relations with other countries. The third significance is
to enhance Vietnam's role in the international arena as general
Secretary and President Nguyen Phu Trong said, “Never has
Vietnam's position in the international arena been as high as
nowadays”. That also shows our country's achievements in 35
years of doi moi (renovation), which has powered up Vietnam
and its socio-economic development. at the same time, the role
and position of Vietnam have also been elevated. 

Could you tell us what Vietnam's foreign affairs
prospects are in 2021?

in 2021, world and regional developments are forecast to
be volatile, including the challenge by the coViD-19
pandemic. These challenges are lingering in all countries in
general and Vietnam in particular. But we also realize that
there are many opportunities coming from the desire for
peace, stability and continued development. 

With such situations, our external relations in 2021 will
continue to strengthen and deepen Vietnam's relations with
other countries, partners, especially strategic partners and
comprehensive partners, and neighboring countries in new
effective manners.

Second, we continue to actively advance our international
integration through our activities at the united Nations Security
council. at the same time, in aSEaN, we must promote our
outcomes in the year we held the presidency, continue to
maintain growth momentum for aSEaN and develop the
initiatives and agenda of aSEaN in 2020 and in 2021. 

Third, we have entered into and signed free trade agreements
and will continue to have new ones ratified. We must enforce
them effectively and take advantage of opportunities generated by
free trade agreements. This is a common task for all ministries
and agencies, not just the foreign affairs sector. 

fourth and foremost, we must maintain a peaceful and stable
environment, and protect our sovereignty over the sea and
islands. That is a very ultimate and thorough goal. 

as for citizen protection, we understand the high needs of
Vietnamese citizens abroad for protection, and citizen protection
is one of the focuses of foreign affairs. 

thank you very much!
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important contributions to external economic activities of the
Party and State.

a very important task was protecting our citizens in the new
situation as the coViD-19 pandemic raged across the world,
resulting in the need for unprecedented protection of Vietnamese
citizens in foreign countries. Phone calls about overseas citizen
protection increased by nearly 200% in 2020. Vietnam is one of
few countries that conducted flights to bring home citizens, both
studying or visiting abroad. in 2020 alone, Vietnam deployed
over 260 flights to safely return 73,000 Vietnamese citizens from
59 countries and territories around the world back to Vietnam.
That was a very important task of protecting our citizens.

Besides, Vietnam’s image continued to be promoted overseas.
Vietnamese press and external media promoted the land and
people of Vietnam on a new digital platform. Through this digital
platform, Vietnam’s image reached much farther than before.

the 2020 asEaN Chairmanship wrapped up
successfully. Would you please tell us about the
accomplishments of Vietnam as Chair this year?

“Vietnam excellently accomplished the aSEaN
chairmanship in all aspects” is the general compliment of the
international community, aSEaN countries and our public to
our 2020 aSEaN chairmanship.

To have this impressive accomplishment, we, first of all,
proposed a very appropriate theme “a cohesive and
responsive aSEaN”, which expressed the goal of aSEaN in
Vietnam’s aSEaN chairmanship year, and also the message
of aSEaN to the world. in the light of this theme, we chose to
achieve the goal of strengthening aSEaN's central solidarity,
sharp responsiveness of each country and the entire aSEaN
to the outside world and the region and to each country’s

characteristics.
Second, we assured the complete fulfillment of all contents in

Vietnam’s aSEaN chairmanship year. We passed over 80
documents, which focused on building the aSEaN community,
reviewed the aSEaN charter and built the aSEaN Vision
beyond 2025. in 2020, we proposed 32 initiatives and 28 of them
were put into aSEaN documents. This was also the success of an
aSEaN chair: making its initiatives common interests of
aSEaN countries and at the same time upholding responsiveness
to the context.

Third, aSEaN had to be responsive to the new normal.
Without a doubt, aSEaN is by far one of few that responded very
quickly to the coViD-19 pandemic outbreak. We organized
aSEaN special conferences and aSEaN-partners meetings in
response to coViD-19 and came up with four contents in
response to coViD-19: (1) Building a response fund; (2)
building a backup warehouse; (3) developing a plan to adapt to
each coViD-19 scenario; and (4) making a plan for post-covid
19 economic recovery. as the chair, we responded very quickly
to coViD-19 evolutions, within aSEaN and between aSEaN
and partner countries.

fourth, we changed how aSEaN meetings took place,
completely different from previous years. Due to the coViD-19
pandemic contagion, we were not able to meet physically. We
held more than 550 virtual meetings, including 20 high-level
meetings like the aSEaN Summit 36, the aSEaN Summit 37
and aSEaN Senior officials’ meetings with partners in response
to the coViD-19, and 70 ministerial meetings. all meetings on
the three pillars of politics-security-defense, economy and
society-culture took place as planned, with all the documents
approved at the aSEaN Summit.

fifth, we put forth new contents to aSEaN meetings, for
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năm 2020 là năm cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức vô cùng to lớn. Dịch bệnh covid-19 lây lan
trên quy mô toàn cầu, thương chiến mỹ-Trung có nhiều diễn biến
phức tạp, cùng những thiệt hại to lớn do thiên tai xảy ra, đặc biệt là
ở suốt dải miền Trung… đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Trước bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thực
hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như
đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; kinh tế số, chuyển đổi sản
phẩm, dịch vụ chủ lực; tích cực tìm kiếm thị trường mới cho
nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
Nhờ vậy mà trong năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn
tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao động, giảm
2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9%
về số lao động so với năm trước. Bên cạnh đó, còn có 44,1 nghìn
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2019,
nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay
trở lại hoạt động trong năm 2020 lên 179 nghìn doanh nghiệp, tăng
0,8% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có 14,9 nghìn doanh
nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Những thành công kinh tế đã nêu cũng chính là nhờ kết quả
của sự cố gắng vượt bậc của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối
cảnh khó khăn chưa từng có này. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động
lên kịch bản để ứng phó với khó khăn, rất nỗ lực duy trì sản xuất,
chủ động nguồn nguyên liệu, thay đổi sản phẩm để tồn tại. các
doanh nghiệp đều cố gắng có đơn hàng dù nhỏ để bảo đảm cho
người lao động có việc làm, có thu nhập...

Nhiều dự báo cho thấy năm 2021 vẫn là năm kinh tế thế
giới vẫn gặp nhiều khó khăn và Việt Nam không là ngoại lệ.
Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ có các biện pháp

cụ thể và nhanh chóng để giải quyết ngay các nút thắt đang cản
trở doanh nghiệp tận dụng các cơ hội hội nhập từ các Fta.
Ông có đề xuất gì để giải quyết các nút thắt đó?

Bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát
triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, chính phủ tiếp tục tập trung
thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục
hồi và phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế;
đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã
hội số; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với
phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cải cách thủ
tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng,
thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển...

có rất nhiều vấn đề mà nếu giải quyết nhanh chóng sẽ hỗ trợ
rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Ngay
từ khi dịch covid 19 bắt đầu bùng phát từ đầu năm, Vcci đã thực
hiện điều tra đánh giá về ảnh hưởng của dịch đối với doanh nghiệp,
báo cáo và kiến nghị lên chính phủ nhiều giải pháp giải quyết khó
khăn. Nhiều kiến nghị đó đã được chính phủ xem xét và áp dụng
trong các biện pháp hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp.

Trong giai đoạn hiện nay, còn nhiều nút thắt mà cộng đồng
doanh nghiệp mong muốn chính phủ tháo gỡ, trong đó, về nguồn
nhân lực, đề nghị xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo
công nhân kỹ thuật chuyên sâu, bài bản trong những ngành công
nghiệp kỹ thuật phụ trợ cần thiết nhất hiện nay. chúng ta phải có
các chương trình đào tạo kỹ năng cụ thể, cho từng ngành nghề, lĩnh
vực công nghiệp kỹ thuật phụ trợ cụ thể thuộc các chuỗi giá trị
trọng điểm, và nằm trong chiến lược cụ thể thu hút các chuỗi fDi
chuyển dịch; cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dựa trên các
đánh giá khoa học và dự báo được về những thay đổi của thị trường
lao động việc làm trong 5-10 năm tới.  
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thưa ông, việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và cải
cách của Việt Nam trong năm qua đã có tác động thế nào
đến tinh thần cũng như sự phát triển của doanh nghiệp,
doanh nhân?

Đúng như Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
nhiều lần khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"...Việt Nam đã đạt
được nhiều “mục tiêu kép” trong giai đoạn vừa qua: Phát triển kinh
tế xã hội và chỉnh đốn xây dựng Đảng; ổn định kinh tế vĩ mô và duy
trì tăng trưởng; đối nội và đối ngoại; hội nhập và tự chủ; đẩy lùi dịch
bệnh và duy trì được sinh kế cho dân…  

Trong thời đại dịch, thế giới trở nên mong manh, sức mạnh của
các cường quốc kinh tế và công nghệ bị đe doạ, nền kinh tế thế giới
lún sâu trong khủng hoảng, nhưng Việt Nam đã kiềm chế được
dịch bệnh và duy trì tăng trưởng dương trong tâm thế vững vàng,
nổi lên là một trong những điểm sáng trên bản đồ kinh tế thế giới.

Tăng trưởng gDP của Việt Nam đạt 2,91%, tuy là mức tăng
thấp nhất trong thập kỷ gần đây nhưng trong bối cảnh dịch
coViD-19 diễn biến phức tạp, thì đây là thành công lớn, thuộc
nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Như vậy, năm
2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ uSD,
đứng trong Top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4
trong khu vực aSEaN với gDP bình quân đầu người đạt 3.521
uSD (đứng thứ 6 aSEaN).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt
543,9 tỷ uSD. Trong năm 2020 đã có 112 quốc gia và vùng lãnh
thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn  đạt 28,5 tỷ uSD (giảm
25% so với năm 2019), trong đó dẫn đầu là Singapore, hàn
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Trong khi đầu tư toàn cầu suy
giảm rất mạnh do tác động của đại dịch covid-19, kết quả này
là tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác và thể hiện sức hấp
dẫn của Việt Nam trong giới đầu tư quốc tế.

Những thành công về mặt kinh tế nói trên là kết quả của những
nỗ lực kiên trì, không mệt mỏi của Nhà nước từ đầu năm đến nay
trong việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thuận
lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Trong những
thành tựu đó, phải kể đến việc chính phủ đã thiết lập được nền
tảng kinh tế vĩ mô ổn định hơn hẳn so với các nhiệm kỳ trước đây,
thể hiện ở việc kiềm chế lạm phát, nợ công ở mức thấp, cán cân
thanh toán vãng lai ổn định, xuất khẩu kỷ lục, dự trữ ngoại tệ tăng
lên… cùng với đó, cải cách thể chế kinh tế mà trọng tâm là cải cách
thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. chính phủ điện tử
cũng được thúc đẩy với nhiều dịch vụ công trực tuyến được áp
dụng. các chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh
theo các bảng xếp hạng toàn cầu được nâng hạng, và so với nhóm
các nước dẫn dầu aSEaN đang thu hẹp lại.

Nhiều cơ hội mới đã được mở ra với cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam như: hiệp định Thương mại Tự do (EVfTa) và hiệp
định Bảo hộ đầu tư  (EViPa) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
(được phê chuẩn tháng 6/2020), hiệp định Đối tác Kinh tế toàn
diện khu vực (rcEP) (ký kết vào ngày 15/11/2020); hiệp định
Thương mại tự do (fTa) Việt Nam - Vương quốc anh (ngày
11/12/2020) và Thỏa thuận cộng gộp xuất xứ dệt may Việt Nam-
hàn Quốc (13/12/2020). Quốc hội cũng đã thông qua một số luật
quan trọng, theo hướng thông thoáng hơn, như Luật Doanh nghiệp
sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Đầu tư
theo hình thức đối tác công tư…

có thể khẳng định rằng, khả năng chống chịu, kiên cường đang
trở thành một năng lực cạnh tranh cốt lõi của người Việt Nam cũng
như nền kinh tế Việt trong bối cảnh một thế giới bất định và biến
đổi khó lường. Bạn bè quốc tế khâm phục và Việt Nam đang trở
thành điểm đến an toàn của các nhà đầu tư quốc tế trên hành trình
chuyển dịch làn sóng đầu tư có trách nhiệm và bền vững toàn cầu.

cho dù đạt được nhiều thành tựu nhưng phải thừa nhận rằng
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Tiếp Tục hành Trình Thực hiện
Thành công các “mục Tiêu kép”

Trước những “đột biến” chưa từng có trong lịch sử
nhưng Việt Nam đã đạt được nhiều “mục tiêu kép”
quan trọng, được cộng đồng thế giới đánh giá cao. có
thể nói rằng “thế nước đang lên, niềm tin trở lại”,
kinh tế vĩ mô ổn định hơn hẳn, cải cách thể chế được
đẩy mạnh, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào
những thành quả đã đạt được sẽ là cơ sở vững chắc
cho Việt Nam tiến vào giai đoạn phát triển mới thành
công. Nhân dịp Xuân Tân Sửu, phóng viên Vietnam
Business forum đã cuộc phỏng vấn TS Vũ tiến Lộc,
chủ tịch Vcci. duy anh thực hiện.

F



How have the good pandemic containment and reforms
of Vietnam in the past year contributed to the development
of enterprises and entrepreneurs?

Exactly as general Secretary, President Nguyen Phu Trong
repeatedly affirmed: "Never has our country had the
opportunity and international reputation and position as
today.” Vietnam has achieved many "dual goals" in the past
years: Socioeconomic development and Party construction;
macroeconomic stability and continued growth; internal
relations and external relations; integration and self-reliance;
disease control and livelihoods for the people.

During the pandemic, the world became fragile; the might of
major economies was threatened; the world economy was sent
deeply into crisis but Vietnam still managed to contain the

pandemic and achieve positive growth, gaining a steady posture,
emerging as one of the bright spots on the world economic map.

Vietnam's gDP growth reached 2.91% in 2020. although
this was the lowest in decades, it was a great success in the
context of the complicated covid-19 pandemic development.
This was one of the highest growth rates in the world. in
2020, Vietnam's economy expanded to uS$343 billion,
ranking in the Top 40 largest economies in the world and
ranking 4th in aSEaN. Vietnam’s gDP per capita was
uS$3,521, ranking 6th in aSEaN.

The total trade value was uS$543.9 billion in 2020. in the
year, 112 countries and territories invested uS$28.5 billion in
Vietnam, down 25% over 2019. Top investors included
Singapore, South Korea, china and japan. While global
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Về cơ sở hạ tầng, Vcci và cộng đồng doanh nghiệp kiến
nghị chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả Luật PPP
và Luật Đầu tư công với ưu tiên cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao
thông và các dự án đang triển khai dở dang; đảm bảo sự kết nối
các khu vực sản xuất trọng điểm (nông nghiệp, công nghiệp)
đến các cửa khẩu quốc tế...

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, mặc dù đây là
công việc của từng doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng
chính phủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực và chất
lượng xúc tiến đầu tư thương mại thông qua mạng lưới các cơ quan
đại diện ngoại giao hay dành nguồn lực thích đáng cho những tổ
chức xúc tiến thương mại như Vcci. các hoạt động cần thiết có
thể triển khai như: thiết lập cổng thông tin về thị trường và kết nối
kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt với thị trường Eu và các thị
trường mà Việt Nam đã có fTa (với các thông tin về các cam kết
thương mại với Việt Nam; quy trình thủ tục xuất nhập khẩu; hệ
thống các quy định pháp luật liên quan; các thông tin về đặc điểm
thị trường, kênh phân phối…; các đầu mối, đối tác có nhu cầu)...

cùng với đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và
phát triển trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ
vọng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với trọng tâm là
cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm
chi phí cho doanh nghiệp, triển khai thực chất việc xây dựng
chính quyền điện tử, trong đó cần ứng dụng rộng rãi công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng số dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. chủ động nghiên cứu và
cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về tiếp cận thị trường,
tiếp cận vốn, thông tin thị trường lao động...

Những năm gần đây, các hoạt động kinh tế số đã có sự tăng
trưởng nhanh chóng và được Chính phủ quan tâm, ưu tiên
phát triển. Nghị quyết số 52-NQ/tW của Bộ Chính trị về một
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đề ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số

chiếm tỷ lệ 20% GdP. Vậy
các doanh nghiệp Việt Nam
đang đứng ở đâu và để đạt
được mục tiêu này cần phải
làm gì, thưa ông?

Kinh tế số sẽ là cơ hội
để Việt Nam định vị lại
mình, thay đổi mình trong
nền kinh tế thế giới. Trong
giai đoạn phục hồi sau đại
dịch covid-19, chuyển đổi
số sẽ giúp các doanh nghiệp
Việt Nam, đặc biệt là doanh
nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm
một mô hình hoạt động
kinh doanh linh hoạt hơn,
vừa tiết giảm chi phí, vừa
tối ưu nguồn lực để vượt
qua khó khăn.

Thời điểm này, vẫn còn
rất nhiều doanh nghiệp đang
thờ ơ đối với kinh tế số và
nghĩ rằng chuyển đổi số chỉ
là một phương tiện để phô

diễn, không cho rằng đó là một khoản rất đáng đầu tư để nâng
cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tư duy sợ mất mát, ngại thay đổi chính là rào cản lớn nhất cho
sự chuyển đổi số của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Do tầm quan trọng của kinh tế số, thương mại điện tử nên một
số fTa thế hệ mới đều có một chương riêng quy định về vấn đề này
với nội dung là bảo đảm tạo thuận lợi và bảo vệ các hoạt động
thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ
thông tin cá nhân, tôn trọng quyền tự do của các chủ thể thương
mại điện tử. Bởi vậy, trong lĩnh vực hẹp như xuất nhập khẩu, việc
tích hợp công nghệ số trong toàn bộ quá trình kinh doanh xuất
nhập khẩu đối với doanh nghiệp là bắt buộc. còn đối với các bộ,
ngành, việc phối hợp vận hành nền tảng số giữa các cơ quan trong
cả mạng lưới dịch vụ số bảo đảm cho xuất nhập khẩu như hải quan,
thuế, logistics, ngân hàng... là vấn đề quan trọng sống còn.

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi
số quốc gia đến năm 2025, và định hướng đến năm 2030. Đây là cơ
hội để Việt Nam trở thành một quốc gia số và đi đầu trong thử
nghiệm mô hình và những công nghệ mới.

mặc dù là lĩnh vực công nghệ, nhưng chuyển đổi số thành
công hay thất bại lại không chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ
mà phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm chính trị, thể chế quốc gia.
Bởi vậy, chính phủ cần tạo ra hệ thống thể chế hiện đại với các
quy định pháp luật phù hợp, cơ sở hạ tầng đồng bộ, cung ứng
nguồn nhân lực dồi dào có kỹ năng, tạo được hệ sinh thái cho
thương mại điện tử, cho nền kinh tế số... Đối với các doanh
nghiệp, cần phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình
quản trị dựa trên công nghệ số, hướng tới các mục tiêu phát
triển sáng tạo, bền vững, bao trùm…

Tôi muốn mượn mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên giáp
cho hành trình chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay là: “Thần tốc,
thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. chuyển đổi số là một
hành trình gian nan đòi hỏi quyết tâm cao và cần lòng dũng cảm.
chỉ bằng cách đó Việt Nam mới có thể vượt lên.

trân trọng cảm ơn ông!

in the face of unprecedented developments in history, Vietnam has achieved many
important "dual goals", highly appreciated by the international community. it is certain that
“The country's position is rising, the confidence is back", the macro-economy has become
more stable; the institutional reform has been accelerated, the business community does
hope that the achievements will be a solid foundation for Vietnam to successfully enter a
new stage of development. on the occasion of the year of the Buffalo, Vietnam Business
forum has an exclusive interview with Dr. Vu tien Loc, chairman & President of the

Vietnam chamber of commerce and industry (Vcci). duy anh reports.
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Continuing to suCCessFully 
aChieve dual goals



reforming administrative procedures, business conditions
and cost savings for businesses, building e-government
where it is necessary to widely apply information technology
to administrative procedures, increase online public services
of category 3 and category 4. The government will
proactively research and provide information on market
access, capital access, and labor market for businesses.

in recent years, the digital economy has grown
rapidly and given priority and attention for
development by the Government. resolution 52-NQ/tW
of the Politburo on guidelines and policies on an active
approach to the Fourth industrial revolution sets the
target that the digital economy accounts for 20% of GdP
by 2025. so, where are Vietnamese businesses standing
and what should be done to achieve this goal?

Digital economy will be an opportunity for Vietnam to
reposition itself and change itself in the world economy. in
the post-covid-19 recovery period, digital transformation
will help Vietnamese businesses, especially small and
medium-sized enterprises (SmEs), find a more flexible
business model that requires less cost and boosts
optimization to overcome difficulties.

at present, many businesses still lack interest in the digital
economy and they simply think that digital transformation is
just a means to show off rather than a very worthwhile
investment to enhance competitiveness in the domestic and
international market. The fear of loss and the hesitance to
change is the biggest barrier to the digital transformation of
businesses and the economy.

given the importance of the digital economy and e-

commerce, some new generation fTas have a separate chapter
on e-commerce facilitation and protection, consumer interest
protection, personal information protection, respect to e-
commerce freedom. Therefore, in a narrow field such as import
and export, integrating digital technology into the entire import-
export process for enterprises is imperative. as for ministries
and sectors, the coordination of digital platform operations
among agencies in the whole digital service network to ensure
smooth import and export such as customs, taxation, logistics
and banking is of vital importance.

The Prime minister has approved the National Digital
Transformation Program to 2025, with a vision to 2030. This is
an opportunity for Vietnam to become a digital country and to
be at the forefront of testing new models and technologies.

although this is part of technology, the success or failure of
digital transformation does not depend on technology but on
political determination and national institutions. Therefore, the
government needs to create a modern institutional system
with appropriate legal regulations, synchronous infrastructure,
abundant skilled human resources to create an ecosystem for e-
commerce and the digital economy. for enterprises, it is
necessary to renew their business model, establish a digitally
enabled governance model towards innovative, sustainable and
inclusive development goals.

i want to use the order of general Vo Nguyen giap for the
digital transformation journey in Vietnam today: “Be quick,
even quicker. Daring, even more daring”. Digital
transformation is an arduous journey that requires high resolve
and courage. only by doing so will Vietnam rise.

thank you very much!
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investment declined dramatically due to covid-19 pandemic
impacts, this result was much better than that of other countries
and showed the appeal of Vietnam to international investors.

The above economic successes come from the government’s
tireless efforts since the beginning of the year to restore
production and business activities and facilitate the development
of the business community. remarkably, the government has
successfully established a much steadier macro-economic
foundation than the previous terms, reflected in inflation
control, low public debt, and stable balance of current payment,
record export, increased foreign exchange reserves. Besides,
economic institutional reforms with a focus on administrative
procedure reform have continued to be promoted. E-
government has been accelerated with more online public
services in place. indicators of business environment and
competitiveness, based on global rankings, have been upgraded.
The gap with leading aSEaN countries has been narrowed.

many new opportunities have been opened up to the
Vietnamese business community, including the Eu -
Vietnam free Trade agreement (EVfTa) and investment
Protection agreement (EViPa) (ratified in june 2020),
regional comprehensive Economic Partnership (rcEP)
(signed on November 15, 2020), Vietnam - uK free Trade
agreement (uKVfTa) (signed on December 11, 2020) and
Vietnam-Korea origin agreement (signed on December 13,
2020). The National assembly has also passed a number of
important laws, such as the revised Enterprise Law, the
revised investment Law, the revised construction Law, and
the Public-Private Partnership investment Law.

it can be affirmed that resilience is becoming core
competitiveness of the Vietnamese people as well as the
Vietnamese economy in an uncertain and unpredictable
world. Vietnam has gained high appreciation from
international friends is becoming a safe destination for
international investors on their global journey to shift the
wave of responsible and sustainable investments.

Despite the many achievements, it had to be admitted
that 2020 is the year the business community had to face
enormous difficulties and challenges. The global contagion
of the covid-19 pandemic, the complicated u.S.-china trade
war, and natural disasters, especially the historic flooding in
the central region exerted adverse impacts on business
performance of local enterprises.

in that context, the Vietnamese business community have
carried out many solutions to maintain production and
business activities such as promoting e-commerce and digital
economy; changing key products and services; actively
looking for new input markets and output markets. as a
result, in 2020, Vietnam had 134,900 new companies, which
invested more than VND2,235.6 trillion and employed 1.043
million workers. in addition, 44,100 enterprises resumed
operations, up 11.9% over 2019. 

These economic successes also result from outstanding
efforts of Vietnamese enterprises in this unprecedented difficult
context. many businesses have actively planned to deal with
difficulties and made great efforts to maintain production. 

2021 is forecast to be another tough year. the business

community expects the Government to take concrete and
quick measures to immediately resolve the bottlenecks that
prevent businesses from taking advantage of integration
opportunities from Ftas. What recommendations do you
have to deal with those bottlenecks?

Entering 2021, the first year of executing the 10-year socio-
economic development strategy in 2021-2030, the government
will continue to effectively fulfill the goals of preventing the
pandemic and recovering socio-economic development;
strongly accelerating economic restructuring with a changing
growth model, improving productivity, quality, performance,
independence and competitiveness of the economy; accelerating
digital transformation and developing the digital economy,
building a digital society; developing high-quality human
resources and fostering science, technology and innovation;
reforming administrative procedures, creating an open and
favorable investment and business environment to unlock
resources for development.

it will be very helpful for the business community if many
problems are solved quickly. Since the covid-19 pandemic broke
out at the beginning of 2020, Vcci has conducted an assessment
survey on pandemic impacts on enterprises, reported the result
and proposed many recommendations to the government.
many recommendations have been considered and applied by
the government in its support measures for businesses.

for the time being, the business community expects many
bottlenecks to be cleared by the government. in human
resources, Vcci has proposed developing and implementing
training programs for specialized technical workers in
supporting engineering industries. We must have specific skills
training programs for specific industries that belong to key value
chains and lie in specific strategies to attract fDi chains relocated
from other countries. it is necessary to improve the quality of
human resources based on scientific assessments and forecasts of
labor market changes in the next 5-10 years.

in infrastructure, Vcci and the business community
have proposed the government to effectively enact the
Public-Private Partnership (PPP) Law and the Public
investment Law with priority given to the transport
infrastructure sector and incomplete ongoing projects;
ensure the connectivity of key production areas (agriculture
and industry) to the international border gates.

With respect to enhancing product competitiveness,
although this belongs to the responsibility of each enterprise, the
business community expects that the government can support
enterprises to strengthen the capacity and quality of trade and
investment promotion through diplomatic missions or spare
appropriate resources for trade promotion agencies such as the
Vcci. Necessary actions may be setting up a market portal and
business connection for businesses, especially with the Eu
market and markets where Vietnam already has fTa (with
information on commercial commitments with Vietnam; import
and export procedures; relevant legal regulations; information
on market characteristics, distribution channels and partners.)

Besides, to facilitate business recovery and development
in the coming time, the business community hoped that the
government will further improve the business environment
and national competitiveness, with a focus placed on

F dN Canada ngày càng quan tâm tìm hiểu thị
trường, xây dựng quan hệ kinh doanh mới
tại Việt Nam 

Bà dEBoraH PaUL
Đại sứ canada tại Việt nam

Việt Nam là đối tác
thương mại ngày càng
lớn của canada và ngày
càng nhiều công ty
canada tìm đến Việt
Nam đầy tiềm năng để
đầu tư. chúng tôi đánh
giá cao nỗ lực của chính
phủ Việt Nam tạo ra một
môi trường pháp lý thân
thiện với doanh nghiệp
và đơn giản hóa thủ tục
hành chính cho doanh
nghiệp. Ví dụ, việc ra mắt
hệ thống thông tin báo
cáo quốc gia và Trung
tâm Thông tin, chỉ đạo

điều hành của chính phủ vào tháng 8 năm 2020 đánh dấu một
bước tiến quan trọng đối với quá trình số hóa của chính phủ
nhằm kết nối các bộ, cơ quan ngang bộ, hợp lý hóa thủ tục hành
chính và báo cáo các chỉ số hoạt động kinh tế - xã hội kịp thời
giúp nâng cao hoạt động điều hành của chính phủ.

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và những nỗ
lực tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả,
tính bền vững và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng
sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam như là điểm đến
của dòng vốn fDi và hoạt động thương mại. Những nỗ lực tạo
ra một môi trường kinh doanh thân thiện của Việt Nam và
hướng Việt Nam tới các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các
lĩnh vực lao động, môi trường và mua sắm công được hoan
nghênh và có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện
hiệu quả các hiệp định thương mại thế hệ mới như cPTPP.

Tôi được biết, lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng đã thể
hiện quyết tâm thúc đẩy khởi nghiệp và tinh thần khởi
nghiệp. Đây là điều rất đáng khen ngợi. chúng tôi tiếp tục
khuyến khích các nỗ lực hỗ trợ doanh nhân nữ và doanh
nghiệp do phụ nữ làm chủ, để đảm bảo tiếp cận bình đẳng
những cơ hội và lợi ích từ tăng trưởng kinh tế.

các doanh nghiệp canada đón nhận những tín hiệu cải cách
của Việt Nam trong những năm gần đây. Điều này thể hiện qua
việc các công ty canada ngày càng quan tâm tìm hiểu thị trường, F



www.vccinews.com  2120 ViEtNam BUsiNEss ForUm fEB 1 - 14, 2021

BUSINESS 

countries in the post-coViD era. 
i am also excited about other ways we can further

deepen our trade and investment relationship in 2021,
particularly through launching aSEaN-canada fTa
negotiations. Launching aSEaN-canada fTa
negotiations would send an important signal about our
shared commitment to rules-based trade, contribute to
our coViD-19 recovery efforts, and support the growth
of intra-regional supply chains among canadian suppliers
and buyers in Vietnam and Southeast asia.

doanh nghiệp italy hài lòng với môi trường 
kinh doanh Việt Nam

ÔNG aNtoNio
aLEssaNdro 
Đại sứ italy tại Việt nam

hiện có hơn 100
công ty italy đang có
lợi ích đầu tư và kinh
tế tại Việt Nam. Nhìn
chung họ đều rất hài
lòng với môi trường
kinh doanh địa
phương và đánh giá
cao sự ổn định chính
trị và kinh tế của Việt
Nam. Tuy nhiên, vẫn
còn một số hạn chế, ví
dụ như trong lĩnh vực

hạ tầng hậu cần hoặc các thủ tục hành chính và hải quan,
cũng như công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, song chính
phủ Việt Nam đã cho thấy cam kết tuyệt vời trong việc giải
quyết các vấn đề này: nhiều dự án hạ tầng mới đã được phê
duyệt và trong năm 2020, một cổng thông tin chính phủ điện
tử mới đã được triển khai nhằm đẩy nhanh và tạo thuận lợi
cho việc giải quyết các vấn đề thủ tục.

hiệp định EVfTa đã tạo thêm hiệu ứng tích cực theo
hướng: việc cải cách Luật Lao động và các sắc lệnh liên quan
mà chúng tôi đánh giá là những bước tiến quan trọng. Việc áp
dụng một số quy định (điều chỉnh lại các mức thuế quan, các
quy định về xuất xứ) cũng góp phần đẩy nhanh việc thưc thi
Thỏa thuận. chúng tôi mong muốn sớm hoàn tất quá trình
này, để tất cả các mặt của EVfTa đều có hiệu lực thực thi đầy
đủ. Tôi đặc biệt muốn đề cập đến việc loại bỏ các hàng rào phi
thuế quan và việc đạt được sân chơi công bằng cho công ty hai
nước. mục tiêu chính của italy là việc công nhận Eu là một
thực thể duy nhất, và không có sự phân biệt nào giữa 27 nước
thành viên, trong các lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm và dược
phẩm. Điểm này đã được Thứ trưởng Ngoại giao italy manlio
Di Stefano nêu ra trong khóa họp lần trước của Ủy ban hỗn
hợp về hợp tác kinh tế vào ngày 14/12/2020.

Thương mại của italy với Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của
đại dịch và chúng tôi sẽ dựa vào EVfTa để phục hồi sau khủng
hoảng và đạt được mục tiêu 5 tỷ uSD mà lãnh đạo hai nước đã
đề ra trong chuyến thăm của Thủ tướng giuseppe conte tới

hà Nội, vào tháng 6/2019.
các công ty italy đang ngày càng quan tâm tới thị trường

Việt Nam. Đại sứ quán italy đã phối hợp thực hiện nhiều sự kiện
quảng bá tại Việt Nam như “hương vị italy đích thực” do Phòng
Thương mại italy tại Việt Nam (icham) tổ chức và “hương vị
italy mỗi ngày” do cơ quan Xúc tiến thương mại italy (icE) điều
hành. Đại sứ quán cũng đóng góp vào một số sự kiện thuyết
trình trực tuyến để quảng bá Việt Nam làm điểm đến giao
thương và đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ italy.

chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực
truyền thống tuyệt vời với các sản phẩm sản xuất tại italy
như máy móc công nghiệp, nội thất, thời trang và thực
phẩm, bao gồm cả những thương hiệu cao cấp lẫn các phân
khúc thị trường giá rẻ. Trong lĩnh vực thực phẩm, sau đợt
nhập khẩu táo đầu tiên của italy vào Việt Nam trong năm
2020, chúng tôi đặt mục tiêu có thể hoàn tất việc việc cấp
phép nhập khẩu kiwi, lê và thịt bò italy. 

Năm 2021 cũng đón nhận các thương hiệu ô tô mới của
italy: Thị trường Việt Nam đang rất phát triển và công
nghiệp italy cũng đang quan tâm rất lớn đến thị trường
Việt. các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm và sức khỏe từ
italy cũng ngày càng được người tiêu dùng Việt đón nhận cả
về chất lượng và độ an toàn. cuối cùng, chúng tôi đang nỗ
lực xem làm thế nào có thể tăng cường đưa các sản phẩm
văn hóa và sáng tạo sang Việt Nam như TV, rạp chiếu, thiết
kế, âm nhạc, nghệ thuật và thể thao.

italian businesses are satisfied with Vietnam’s
business environment

mr. aNtoNio aLEssaNdro 
italian ambassador to Vietnam

There are more than 100 italian companies with
investments and economic interests in Vietnam. They are
generally very satisfied with the local business environment
and appreciate the political and economic stability that
Vietnam has to offer. There are also some weaknesses, for
example in the logistic infrastructures or in the administrative
and customs procedures and protection of intellectual
property rights, but the Vietnamese government has shown a
great commitment in addressing them: many new
infrastructure projects were approved and in 2020 and a new
e-government portal was launched to speed up and facilitate
bureaucratic relations.

The EVfTa provides an additional stimulus in this
direction: the recent reform of the Labor code and the
related decrees are seen by us as important developments.
The adoption of some regulations (revision of the customs
tariffs, rules of origin) has also contributed to the swift
implementation of the agreement. We look forward to the
completion of this process, so that all the aspects of the
EVfTa could be fully in force. i refer in particular to the
elimination of non-tariff barriers and the achievement of a
level playing field for companies of both sides. a major goal
for italy is the recognition of the Eu as a single entity,
without any differentiation among its 27 member states, in

xây dựng quan hệ kinh doanh mới tại Việt Nam trong nhiều lĩnh
vực như nông nghiệp, giáo dục, dịch vụ tài chính, icT, hàng
không vũ trụ và các công nghệ bền vững.

Quan hệ thương mại song phương giữa canada và Việt
Nam rất bền chặt và là một thành phần không thể thiếu trong
quan hệ song phương giữa hai nước. Việt Nam là đối tác thương
mại lớn nhất của canada trong aSEaN kể từ năm 2015.

các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có nhiều cơ hội từ
cPTPP, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và chế biến máy móc
điện tử, giày dép, may mặc, đồ gỗ, nông sản, thủy sản... Ngược
lại, các sản phẩm của canada như nông sản, thực phẩm, thủy
sản, hải sản, lâm sản và các sản phẩm gỗ giá trị gia tăng được
hưởng ưu đãi tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, cPTPP giúp
Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận các lĩnh vực thuộc thế
mạnh của canada như di truyền, công nghệ sinh học, dịch vụ
môi trường, công nghệ xanh và bền vững. Điều này có thể hỗ trợ
quá trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp đang diễn ra của Việt
Nam, giúp nâng cao hiệu quả và tăng cường an ninh lương thực.

Trong năm đầu tiên thực hiện cPTPP (2019), giá trị thương
mại hàng hóa song phương canada-Việt Nam lập kỷ lục mới 7,9
tỷ caD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. giá trị xuất khẩu
của Việt Nam sang canada tăng gần 30% trong năm 2019 nhờ
tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng điện thoại di động, giày dép, nội
thất và may mặc. Dù bị gặp ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch
covid-19, giá trị thương mại song phương vẫn ghi nhận mức
tăng trưởng tích cực 10% trong 10 tháng đầu năm 2020. Những
điều kiện thuận lợi này sẽ tiếp tục gia tăng khi cPTPP được
nhiều thành viên phê chuẩn và gia nhập mới.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm cPTPP có hiệu lực, Đại sứ quán
canada đã phối hợp với Vcci tổ chức tọa đàm chung tổng kết
tình hình thực hiện hiệp định và thảo luận các biện pháp nhằm
tăng cường thương mại giữa hai nước trong thời kỳ hậu covid.

Tôi cũng vui mừng nếu chúng ta có những kênh khác củng
cố quan hệ thương mại và đầu tư trong năm 2021, đặc biệt là việc
khởi động cuộc đàm phán fTa aSEaN-canada. Khởi động các
vòng đàm phán fTa aSEaN-canada là tín hiệu quan trọng về
cam kết thương mại chung của chúng tôi, dựa trên quy tắc, đóng
góp vào nỗ lực phục hồi covid-19 và hỗ trợ phát triển chuỗi
cung ứng nội khối giữa các nhà cung cấp và người mua hàng
canada tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Canadian companies are increasingly interested
in exploring Vietnam’s market and in developing
new business relations in Vietnam

H.E. dEBoraH PaUL
ambassador of canada to Vietnam 

Vietnam is a growing trade partner for canada with more
canadian companies looking to Vietnam as a potential
market for investment. We welcome the Vietnamese
government’s efforts to create a business-friendly legal
environment, and to make administrative procedures simpler
for businesses. for example, the recent launch of the National
reporting System and the government operations center in
august 2020 marked a significant step toward government
digitalization to connect ministries and ministerial-level

agencies, streamline administrative procedures and report on
socio-economic performance indicators in a timely manner to
support the government’s operations. 

Vietnam’s strong international economic integration
agenda and efforts to restructure the economy to
encourage efficiency, sustainability and the production of
value-added products and services, will help to contribute
to its attractiveness as an fDi destination and its trade
performance. Vietnam’s efforts to create a business-
friendly environment and bring Vietnam in line with
international standards, particularly in the areas of labor,
environment and procurement, are welcome and crucial
to the effective implementation of new generation trade
agreements, such as the cPTPP. 

i know that Vietnamese government leaders have also
announced their determination to facilitate start-ups and
entrepreneurship, which is also highly commendable. We
would further encourage efforts to support women
entrepreneurs and women-owned businesses, to ensure
equal access to both the opportunities and the benefits of
economic growth. 

canadian companies have been receptive to the reform
signals that Vietnam has been sending in recent years. This is
reflected in the increasing interest from canadian companies
in exploring the market and in developing new business
relations in Vietnam in a wide range of sectors, including
agriculture, education, financial services, icT, aerospace, and
sustainable technologies, to name a few.

The two-way trade relationship between canada and
Vietnam is strong and an integral component of our bilateral
relationship. Vietnam has been canada’s largest trading
partner in aSEaN since 2015. 

Vietnam’s exporters enjoy many opportunities under the
cPTPP especially in manufacturing and processing industries
like electronic machinery, footwear, apparel, furniture, agri-
food and seafood products. conversely, canadian products
such as agricultural commodities, agri-food, fish, seafood,
forest and value-added wood products enjoy preferential
market access in Vietnam. in addition, the cPTPP improves
Vietnamese access to canadian expertise in areas such as
genomics, bio-technology, environmental services, green and
sustainable technology. This can support the on-going
restructuring of Vietnam’s agricultural sector, leading to
increased efficiencies and increased food security.

During the first year of cPTPP implementation (2019),
canada-Vietnam bilateral merchandise trade reached a new
record of caD 7.9 billion, an increase of 23% year-over-year.
Vietnam’s overall exports to canada increased by almost 30%
in 2019, with a remarkable increase seen in mobile
telephones, footwear, furniture and garments. Despite the
impacts of coViD-19, bilateral trade in the first ten months
of 2020 recorded a positive growth of 10%. These benefits will
continue to grow as the cPTPP expands through ratification
and accession of new members.

on the occasion of the 2nd anniversary of the entry
into force of the cPTPP, the Embassy of canada in
collaboration with the Vcci is organizing a joint seminar
to review the implementation of the agreement and
discuss ways to further strengthen trade between the two
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star. i believe our countries have far more room to contribute to
the global economy regardless of the size of our economy, as
ones say: “it takes all sorts to make a world”.

i hope that bridging closer and greater friendship for our
common prosperity with sustainability this year will be a
prominent marking of our 45th anniversary of Thailand-
Vietnam diplomatic relations in 2021.

Bài học từ sự chênh lệch giàu nghèo và truyền
thống tương thân tương ái

ÔNG masUda CHiKaHiro 
trưởng Đại diện Văn Phòng Jica chi nhánh tP.hồ chí minh

Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được cơ hội sang Việt
Nam làm việc lần thứ hai. Nhiệm kỳ trước của tôi kết thúc cách
đây khoảng 3 năm, và trong 3 năm đó, theo công bố mới đây,
gDP của Việt Nam đã tăng 22,4% và gDP bình quân đầu người
đã tăng lên hơn 3.000 uSD với cách tính mới. 

Theo báo cáo năm 2019 của Knight frank (anh) – một công
ty lớn mảng tư vấn và dịch vụ bất động sản- nhóm người Việt
Nam siêu giàu với tài sản trên 30 triệu uSD (khoảng 3,1 tỷ yên
Nhật) có tốc độ gia tăng được xếp vào loại cao nhất thế giới.
Trên thực tế, số người Việt trong danh sách tỷ phú thế giới của
forbes đã tăng lên thành 5 người so với 1 người cách đây 3 năm.

Trước đây, Nhật Bản cũng đã từng có một thời kỳ như
vậy. Trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao (thập niên 60-70
của thế kỷ trước) của thời Showa, tốc độ tăng trưởng trung
bình hàng năm là 10% trở lên, và toàn bộ nước Nhật đã được
hưởng thành quả của sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, ngay cả
khi kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, như nhận thức chung “cả
trăm triệu người đều là trung lưu”, xã hội Nhật lúc đó vẫn
được coi là ít có sự chênh lệch giàu nghèo.

Tại Việt Nam, tỷ lệ chi cho y tế trên gDP là 5,9% (2017), cao
hơn hẳn các nước láng giềng và tỉ lệ chi trung bình cũng được
giữ khoảng 5,4% trong suốt 18 năm qua.

Vào thời điểm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần năm
2011 ở Nhật Bản, Việt Nam ngay lập tức đã gửi lời thăm hỏi
cũng như một số tiền quyên góp cứu trợ rất lớn đến Nhật.

Năm nay, khi miền Trung Việt Nam hứng chịu nhiều đợt
bão lụt gây thiệt hại rất lớn, các nhân viên người Việt của Văn
phòng jica Việt Nam đã chủ động quyên góp tiền và quần áo
ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Tôi nghĩ điều đó cho thấy Việt
Nam là một quốc gia và một dân tộc coi trọng phúc lợi xã hội.

hôm trước, tôi được nghe câu ca dao do nhân viên người
Việt tại Văn phòng jica chi nhánh TP. hồ chí minh chia sẻ

rằng: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn”. câu ca dao khuyên nhủ người trong cùng
cộng đồng phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống,
như trái bầu trái bí tuy khác nhau nhưng mọc lên ở cùng một
nơi, lớn lên theo cùng một cách.

Tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế và
ngày càng thịnh vượng hơn. Đồng thời, tôi cũng mong các
bạn sẽ vừa lấy sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn đang
diễn ra trên thế giới như một bài học cho mình, vừa coi
trọng truyền thống giúp đỡ lẫn nhau để phát triển xã hội
một cách hoàn thiện và cân bằng.

Lessons from income gap and humanitarian
tradition

mr. masUda CHiKaHiro 
chief rePresentatiVe of Jica hcm city branch

i feel very lucky to have the opportunity to work in Vietnam
for the second time. my previous term ended about three years
ago. During that time, Vietnam's gDP increased by 22.4% and
gDP per capita rose to more than uS$3,000 according to the
new calculation method.

according to a 2019 report by Knight frank (united
Kingdom), a large real estate consulting and service company,
super-rich Vietnamese people with net worth of over uS$30
million (about 3.1 billion japanese yen) are expanding at the
fastest speed in the world. five Vietnamese people are on the
forbes billionaire list, instead of only one as of three years ago.

japan had such a period in the past. During the economic
boom (1960-1970) of the Showa era, the annual economic
growth was 10% or more and japan enjoyed this growth success.
however, even during the economic boom with hundreds of
millions of people entering the middle class, the income gap was
insignificant in japanese society.

in Vietnam, the share of health spending to gDP was 5.9%
(2017), much higher than that of neighboring countries and the
share has been kept at 5.4% for 18 years.

When the earthquake and tsunami attacked japan in
2011, Vietnam immediately sent consolations and
donations to the japanese.

in 2020, when central Vietnam suffered many
devastating floods, the Vietnamese staff of jica Vietnam
office actively donated money and clothes to support the
victims. in my opinion, that showed Vietnam is a nation
and a people that values social welfare.

Some days ago, i heard a Vietnamese proverb about
humanity read by my employee at jica hcm city Branch
office. The proverb tells people in the same community to love
and embrace each other in life, as gourd and zucchini are
different kinds but grow in the same place, grow in the same way.

i believe that Vietnam will continue to grow its
economy and become more and more prosperous. at the
same time, i hope that you will take the income gap in the
world as a lesson for yourselves. Do help each other to grow
society in a perfect and balanced way.

sectors like agri-food and pharmaceuticals. This point was
raised by under-secretary of State manlio Di Stefano during
the last session of the Economic joint commission on 14
December last year. 

italian trade with Vietnam has been affected by the
pandemic and we count on the EVfTa to recover from the crisis
and reach the target of uS$5 billion which was set by the two
heads of government during the visit of Prime minister
giuseppe conte to hanoi in june 2019.

There is a growing interest in the Vietnamese market among
italian companies. The Embassy has contributed to many
promotional events in Vietnam, such as "The True italian Taste"
organized by the italian chamber of commerce icham, and
"a taste of italy every day", managed by the italian Trade agency
icE. The Embassy has also contributed to several online country
presentations to promote Vietnam as a trade and investment
destination to italian small and medium companies.

We see great potential in the traditional sectors of
excellence of made in italy, such as industrial machinery,
furniture, fashion and food, both for premium brands and
more affordable market segments. as for food, after the first
import of italian apples in 2020, we aim at finalizing the
authorization for italian kiwis, pears and beef. 

The year 2021 could also see the introduction of new italian
automotive brands: the market in Vietnam is thriving and the
italian industry is looking at it with great interest.
Pharmaceuticals, cosmetics and wellness products from italy are
also becoming more and more acknowledged by the Vietnamese
costumers for their quality and safety. finally, we are working on
how to bring to Vietnam more cultural and creative products
such as TV, cinema, design, music, art and sport.

Kinh doanh không hoàn toàn dựa vào lợi nhuận
mà là xây dựng quan hệ đối tác

Bà moraKot JaNEmatHUKorN
Đại biện lâm thời, Đại sứ quán hoàng gia thái lan tại hà nội

Những đặc điểm
của văn hóa kinh
doanh Thái Lan và
Việt Nam tương đồng
với hầu hết các nước
Đông Á và Đông Nam
Á như chủ nghĩa tập
thể, lịch sự, thể diện và
tôn ti. chúng tôi không
cảm thấy quá bận tâm
khi nói về cuộc sống cá
nhân để xác định ai
thực sự là đối tác và
cần xây dựng niềm tin.
chúng tôi coi trọng địa
vị xã hội, phẩm giá,
đạo đức và danh dự

của một người. Niềm tin là nền tảng quan trọng đối với những
suy nghĩ và tình cảm chân thành. Đề cập các vấn đề thiếu tế nhị
không được hoan nghênh trong ứng xử của người Việt Nam và
người Thái. giữ im lặng không phải lúc nào cũng là mong

muốn thực sự của người nói mà là thiện chí muốn tránh xung
đột. Văn hóa kinh doanh của Thái Lan cũng có khái niệm
hưởng thụ hay ‘sanook’: Nỗ lực đạt được niềm vui trong bất cứ
công việc gì. mặc dù người Thái làm việc hiệu quả và cần cù
nhưng các sáng kiến mang lại nhiều niềm vui hơn, đặc biệt là
trong kinh doanh giải trí và tiếp thị, rất phổ biến. Người ta
không nên đặt câu trả lời ‘có’ hoặc ‘Không’ đầu tiên một cách
quá lạc quan hay bi quan khi giao tiếp với người Thái hoặc
người Việt Nam. Khi bạn có được niềm tin, bạn sẽ được đối xử
như thành viên trong gia đình họ. Do đó, kinh doanh ở Thái
Lan không hoàn toàn dựa vào lợi nhuận mà là xây dựng quan
hệ đối tác, một quan niệm khá giống ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, nền tảng quan hệ đối tác vững vàng là động
lực chính trong lợi ích chung ở châu Á, cả Thái Lan và Việt
Nam đã tiến hành hàng loạt cải cách thể chế để có môi trường
kinh doanh tốt hơn trong những thập kỷ gần đây, do vậy nâng
cao thứ hạng trong báo cáo về môi trường kinh doanh của
Ngân hàng Thế giới. Thái Lan hiện đứng thứ 3 trong aSEaN
trong khi Việt Nam là ngôi sao kinh tế đang lên của thế giới.
Tôi tin rằng Việt Nam và Thái Lan có thể đóng góp hơn nữa
vào kinh tế toàn cầu bất kể quy mô nền kinh tế của hai nước
như thế nào, đúng như câu tục ngữ “một cây làm chẳng nên
non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.”

Tôi hy vọng rằng việc kết nối tình hữu nghị ngày càng chặt
chẽ hơn vì sự thịnh vượng chung và bền vững trong năm nay
sẽ là dấu ấn nổi bật trong lễ kỷ niệm 45 năm Thái Lan và Việt
Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021.

doing business does not purely count on profit
but rather about creating partnership

ms. moraKot JaNEmatHUKorN
chargé d’affaires a.i., royal thai embassy in hanoi

Traits of Thai and Vietnamese business culture shared with
most East and Southeast asian countries include collectivism,
courtesy, saving ‘face’ and strong hierarchy. We do not feel so
bothered talking about personal life to determine who our
partner really is and trust-building. We value a person’s social
standing, dignity, reputation and honor. Trust is also key to real
thoughts and feeling. confronting unpleasant topics is less
welcomed for the Vietnamese and Thais. Leaving someone in
the dark is not always by intention but rather goodwill to avoid
conflicts. Thai business culture also contains the enjoyment or
‘sanook’ concept: the effort to achieve pleasure in whatever
ones do. While Thais are productive and hard-working,
initiatives for more fun especially in entertainment and
marketing business are very common. ones should not take
the first ‘yes’ or ‘no’ too optimistically or pessimistically when
dealing with the Thais or Vietnamese. once you reach trust,
some could help you like as a family member. Doing business
in Thailand, hence, does not purely count on profit but rather
about creating partnership, a similar notion in Vietnam.

Besides, solid foundation of partnership as a prime driver of
mutual interest in asia, Thailand and Vietnam have also
undergone a series of regulatory reforms in pursuit of better
business environment during the past few decades, climbing to a
higher ranking of the World Bank report. Thailand is now the
3rd in aSEaN while Vietnam is the World’s economic rising
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in Vietnam. here, the government should help unleash the
creativity and industriousness of the Vietnamese people by
reducing the regulatory burden faced by domestic private
firms, improving access to land and financial resources,
particularly for SmEs, and reducing corruption. Establishing
an expedited SmE-specific insolvency regime would help
unlock capital and prevent unnecessary liquidations.
reducing labor skill mismatches, increasing human capital
and technology access would also boost labor productivity.

Cơ hội và thách thức

ÔNG taKEo
NaKaJima
trưởng Đại diện Jetro
hà nội, Phó chủ tịch Jcci

Vcci và cộng đồng
doanh nghiệp Nhật Bản
có quan hệ hợp tác tốt
đẹp trong nhiều năm
qua. cả hai bên đều có
cùng mục tiêu phấn
đấu; giúp kinh tế Việt
Nam phát triển mạnh
mẽ hơn và đưa Việt
Nam trở thành điểm
đến kinh doanh thân
thiện để thu hút các
công ty xuất sắc.

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát
triển ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng covid-19. jETro,
với vai trò là cơ quan trực thuộc chính phủ Nhật Bản, đã và
đang hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu và mở rộng
kinh doanh tại Việt Nam thông qua nhiều công cụ khác nhau.

cơ hội kinh doanh ở Việt Nam dựa trên ba yếu tố: có thị
trường trong nước đang phát triển, là cơ sở xuất khẩu cạnh
tranh và có lĩnh vực kỹ thuật số đầy tiềm năng. Thứ nhất,
nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tập trung vào thị trường Việt
Nam, vốn đã tăng trưởng ở mức hai con số trong những năm
qua. Theo khảo sát của jETro năm ngoái, lý do đầu bảng để
doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh tại
Việt Nam là thị trường nội địa đang phát triển (B2B và B2c).

Thứ hai là cơ sở xuất khẩu: Nhiều hiệp định thương
mại tự do (fTa) đã ký kết, chi phí cạnh tranh, hoạt động
sản xuất ổn định nhờ kiểm soát được đại dịch. các công ty
toàn cầu tại châu Á có kế hoạch chuyển dịch chuỗi cung
ứng và Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong kế
hoạch di dời chuỗi cung ứng của họ.

Thứ ba là không gian kỹ thuật số và đổi mới. jETro hỗ trợ
kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và doanh
nghiệp Nhật Bản. Nhật Bản có công nghệ, kinh nghiệm và mạng
lưới toàn cầu tốt, Việt Nam có ý tưởng, sản phẩm và nhân tài.
Logistics, vận tải, bán lẻ, fa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo
vệ môi trường là những lĩnh vực tiềm năng.

Tuy nhiên, bên cạnh  những cơ hội, kinh tế Việt Nam
cũng sẽ đối mặt những thách thức. Thứ nhất, do đại dịch,
giao dịch kinh doanh bị thu hẹp cả trong nước và quốc tế.
Khảo sát của jETro cho thấy 49% doanh nghiệp được hỏi
tại Việt Nam bị sụt giảm đơn hàng, cao hơn mức 24% của
năm trước dù họ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

giá sụt giảm tại Thái Lan, indonesia và các nước aSEaN
khác - tác động tiêu cực ảnh hưởng toàn khu vực.

Thách thức thứ hai là tỷ lệ mua sắm trong nước thấp. các
doanh nghiệp Nhật Bản mua 37% nguyên liệu, linh kiện tại
Việt Nam và nhập khẩu 63% còn lại. mua sắm sụt giảm có
thể khiến chi phí tăng cao hơn, gây gián đoạn chuỗi cung
ứng và kiểm soát chất lượng không ổn định.

Thách thức thứ ba đó là tuyển dụng và đảm bảo nguồn
nhân lực tiếp tục là vấn đề nan giải. Vấn đề này đã được cải
thiện phần nào so với năm trước do suy thoái kinh tế. Tuy
nhiên, hơn 60% công ty vẫn coi đây là vấn đề lớn.

the opportunities and challenges

mr. taKEo NaKaJima
chief rePresentatiVe, Jetro hanoi, Vice chairman, Jcci

Vcci and the japanese business community has had great
years to cooperate. We have the same goals to achieve; to lead the
Vietnam economy more robust and make Vietnam a business-
friendly country to attract excellent companies. 

The economic relation between Vietnam and japan
keeps growing even amid the coViD-19 crisis. jETro, as a
japanese government body, has been assisting japanese
enterprises in starting and expanding business in Vietnam
through various tools. 

The business chances in Vietnam are three folds; the growing
domestic market, the competitive exporting base, and the
potential digital sector. first, more japanese enterprises focus on
the Vietnamese market, which has grown double-digit over the
years. according to the jETro survey last year, the number one
reason for their business expansion in Vietnam is the growing
domestic market (BtoB and Btoc). 

The second is the exporting base: many fTas concluded,
competitive costs, and stable manufacturing activities thanks to
controlling the pandemic. The global companies in asia plan to
transform the supply chain, and Vietnam is a crucial country. 

The third is the digital and innovation space. jETro assists
in matching Vietnamese startups and japanese enterprises. japan
side has fine technology, experience, and global network, and
Vietnam has ideas, products, and talents. Logistics,
transportation, retail, fa, healthcare, education, and
environmental protection are potential examples. 

however, besides the opportunities, the Vietnamese
economy will also face challenges. first, due to the pandemic,
business transaction has shrunk both domestic and international.
The jETro survey shows that 49% of the respondents in
Vietnam suffer from a decrease in orders. The percentage
jumped from 24% last year though it varies from sectors. The
shrink happens in Thailand, indonesia, and the other aSEaN
countries - the negative impact spreads across the region. 

The second challenge is the low rate in the local
procurement; The japanese companies procure 37% of
material and parts in Vietnam while importing the other 63%.
The low procurement may cause higher costs, supply chain
disruption, and unstable quality control. 

Thirdly, hiring and securing human resources continues
to be a headache. The issue has eased a little from the previous
year due to the economic slowdown. Still, well above 60% of
the companies raise the issue. 

Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trong 
thu hút Fdi 

ÔNG FraNCois
PaiNCHaUd
Đại diện thường trú imf
tại Việt nam Và lào

Trước đại dịch
covid-19, Việt Nam
đã có thời kỳ tăng
trưởng cao kéo dài và
có mức sống cải thiện
ấn tượng. Trong
những năm gần đây,
tăng trưởng kinh tế
của Việt Nam đạt
trung bình 7%/năm,
một trong những mức
tăng cao nhất trên thế

giới, nhờ cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, mở cửa thương
mại và khu vực tư nhân dẫn dắt tăng trưởng. Ngoài ra, Việt
Nam cũng tích cực giảm thâm hụt tài khóa, giảm tỷ lệ nợ
trên gDP và tăng dự trữ ngoại hối. Sức khỏe tài chính của
hệ thống ngân hàng cũng được cải thiện.

Việt Nam đã có những bước đi quyết định để ngăn tác động
tiêu cực của covid-19 đối với kinh tế và y tế. Việc áp dụng
nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn, kết hợp với truy vết tiếp
xúc gần, xét nghiệm có mục tiêu và cách ly các trường hợp nghi
nhiễm đã giúp ngăn chặn các ca lây nhiễm mới. chính sách tài
khóa đã hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn
thương. các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giúp
giảm chi phí đi vay và giữ dòng chảy tín dụng hoạt động liên tục.
Những điều này đã giúp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại
dịch covid-19 và giúp kinh tế tăng trưởng 2,9% trong năm 2020,
một trong những mức cao nhất trên thế giới.

cần tiếp tục cải cách cơ cấu để tận dụng tối đa tiềm năng lớn
của Việt Nam. Những cải cách này sẽ hỗ trợ tăng trưởng mạnh
mẽ và bao trùm, đồng thời giảm khoảng cách giữa khu vực kinh
tế fDi và khu vực kinh tế khác - điểm đặc trưng của kinh tế Việt
Nam là khu vực fDi hoạt động hiệu quả và khu vực ngoài fDi
chiếm đa số nhưng kém hiệu quả hơn nhiều.

Việt Nam có lợi thế rất lớn trong thu hút fDi khi đại dịch
covid-19 qua đi. rõ ràng covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực
đến chuỗi giá trị toàn cầu và dòng vốn fDi trên thế giới và tại
Việt Nam. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch có thể tái
tạo sức mạnh cho chuỗi giá trị toàn cầu và dòng vốn fDi.
Việt Nam có rất nhiều tiềm năng thu hút nhà đầu tư nước
ngoài: Việt Nam đã rất thành công trong kiểm soát đại dịch
covid-19 trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; có dân
số lớn, thu nhập ngày càng tăng, triển vọng kinh tế khả quan,
vị trí địa lý thuận lợi, nền kinh tế có độ mở lớn và các cấp
chính quyền không ngừng nỗ lực tăng cường hiệu quả của
các hiệp định thương mại; và Việt Nam cam kết cải thiện thể
chế và quy định, cơ sở hạ tầng và kết nối; củng cố các năng
lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Vốn fDi đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối
với sự phát triển kinh tế của Việt Nam nhưng nguồn vốn khu
vực ngoài fDi cũng rất lớn và tạo ra phần lớn việc làm ở Việt

Nam. Ở đây, chính phủ cần giúp giải phóng sức sáng tạo, tính
cần cù của người Việt Nam bằng cách giảm bớt gánh nặng pháp
lý mà các doanh nghiệp tư nhân gặp phải, cải thiện khả năng tiếp
cận đất đai và các nguồn tài chính, đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, và ngăn chặn tham nhũng. Việc xây dựng cơ
chế phá sản riêng cho DNVVN nhanh chóng sẽ giúp khai thông
nguồn vốn và giảm các khoản thanh lý không cần thiết. giảm
tình trạng lao động không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển
dụng, tăng nguồn vốn con người và khả năng tiếp cận công nghệ
cũng sẽ thúc đẩy năng suất lao động tăng lên.

Vietnam is well-positioned to attract Fdi 

mr. FraNCois PaiNCHaUd
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Prior to coViD-19 Vietnam experienced a prolonged
period of high growth and impressive improvements in living
standards. in recent years, Vietnam’s economic growth
averaged 7 percent, one of the highest in the world, owing to
Viet Nam’s commitment to macroeconomic stability, trade
openness, and private-sector-led growth. in addition,
Vietnam also took actions to reduce the fiscal deficit, the
debt-to-gDP ratio and increase fX reserves. The banking
system’s financial health was also improved. 

Vietnam has taken decisive steps to contain the health and
economic impact of coViD-19. Swift introduction of
containment measures, combined with aggressive contact
tracing, targeted testing, and isolation of suspected cases
helped contain new infections. fiscal policy provided support
to vulnerable households and firms. measures taken by the
State Bank of Vietnam lowered the cost of borrowing and
facilitated the continued flow of credit. These helped limit the
coViD-19 fallout and economic growth in 2020 reached 2.9
percent, among the highest in the world.

continued structural reforms are needed to make the
most of Vietnam’s considerable potential. These reforms
will help support robust and inclusive growth and reduce
the economic dualism between the fDi and non-fDi
sectors – the Vietnamese economy is characterized by a
productive fDi sector and a large but relatively less
productive non-fDi sector. 

Vietnam is well-positioned to attract fDi once coViD-
19 abates. of course, coViD-19 has negatively affected the
global value chains and fDi flows around the world and in
Vietnam. a global economic recovery from the pandemic
could re-invigorate global value chains and fDi. Vietnam
has a lot to offer to foreign investors: Vietnam was very
successful at containing coViD-19 while maintaining
macroeconomic stability; it has a large population, growing
income, positive economic outlook, a good geographical
location, an already open economy and continuous efforts
by the authorities to expand trade agreements; and Vietnam
is committed to improving its institutions and regulations,
infrastructure and connectivity; and strengthening skills to
meet businesses’ needs. 

While fDi has been and will continue to be important for
Vietnam’s economic development, the non-fDi sector also
has great potential and accounts for the vast majority of jobs
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vực tài chính- ngân sách nhà nước (NSNN), nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài
chính; hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng pháp luật, pháp
lệnh được giao. 

Trước những tác động to lớn của đại dịch covid-19 đến
sức khỏe, đời sống, kinh tế- xã hội, ngành Tài chính đã đi tiên
phong trong đề xuất với chính phủ các giải pháp về chính
sách tài khoá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh,
an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh. 

Đặc biệt, trong đó có nhiều văn bản về giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của dịch covid-19 như:
Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của
năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ
chức khác; Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê
đất; Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với
các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid-19...

Tại 21 thông tư đã được ban hành trong năm 2020, một loạt
các loại phí, lệ phí đã được Bộ Tài chính cắt giảm và giảm ở mức
sâu, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp,
như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67%
mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức thu phí
cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức thu
20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...  

Tính đến hết năm 2020, đã có khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng
tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn, hoặc miễn giảm.

Về cải cách TThc, Bộ Tài chính đã thực hiện 180/180
nhiệm vụ cchc theo kế hoạch (đạt 100%); Bãi bỏ 39 TThc
và sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 TThc trong các lĩnh vực
thuế, hải quan, kho bạc, công sản, kế toán, kiểm toán...

Về xây dựng chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã vận
hành, kết nối phần mềm quản lý văn bản để gửi văn bản đi
điện tử với 96 cơ quan, đơn vị và nhận văn bản đến điện tử
với 356 cơ quan, đơn vị thông qua Trục liên thông văn bản
quốc gia, đảm bảo thông suốt, đồng bộ. 

Tính đến nay, 100% TThc của Bộ Tài chính đã được
cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 đạt gần 60%. Đồng thời, có tới 51%
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ Tài chính đã
được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 

các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp
ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem
lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi
tham gia giao dịch với cơ quan tài chính.

Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đã
góp phần cchc mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn
vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với Kho bạc Nhà
nước 24/7, giúp giảm thời gian đi lại và  giảm chi phí hoạt
động cho các đơn vị.

dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến
phức tạp trong năm 2021. Ông có thể cho biết những giải
pháp chủ yếu sẽ được thực hiện để vừa hỗ trợ doanh nghiệp,
đồng thời đảm bảo mục tiêu thu NsNN trong năm 2021? 

Để tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” -
vừa phòng, chống đại dịch covid-19, vừa phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, đồng
thời phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm
2021 đã được Quốc hội quyết định; trên cơ sở bám sát chủ đề:

“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động,
khát vọng phát triển” và những trọng tâm chỉ đạo điều hành
năm 2021 theo các Nghị quyết của chính phủ số 01/NQ-cP
và 02/NQ-cP, ngành Tài chính sẽ tập trung thực hiện một số
nhóm giải pháp chủ yếu sau:  

một là, điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ,
hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và
các chính sách vĩ mô khác để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh
tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. 

Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành chức năng nghiên
cứu, đề xuất những giải pháp chính sách để tiếp tục hỗ trợ,
duy trì quá trình phục hồi của nền kinh tế trong năm 2021,
trong đó giải pháp về chính sách tài khóa đóng vai trò quan
trọng trong việc giảm chi phí đầu vào, tăng vốn khả dụng cho
doanh nghiệp, thông qua việc tiếp tục rà soát, xây dựng và
triển khai các giải pháp chính sách về thuế, phí, lệ phí phù hợp
với tình hình thực tế, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp,
hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh. 

Với quan điểm lấy tăng trưởng kinh tế làm gốc để nuôi
dưỡng và phát triển nguồn thu, chúng tôi cho rằng các giải
pháp về thuế, phí và lệ phí như nêu trên có thể sẽ làm giảm
nguồn thu trong ngắn hạn. Nhưng khi sản xuất – kinh doanh
phát triển, doanh nghiệp mạnh lên thì sự gia tăng về quy mô
nền kinh tế sẽ làm cho nguồn thu NSNN nhiều lên, không chỉ
bù đắp số giảm thu do thay đổi chính sách, mà còn tăng thu
NSNN so với dự toán được giao. 

cho đến nay, việc đề xuất các giải pháp chính sách nêu trên
đang được các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện để trình
chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian gần nhất.

hai là, ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ
quan trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong chỉ đạo
công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản
thu phát sinh. Phấn đấu tăng thu NSNN 3% so với dự toán Quốc
hội quyết định, tỷ lệ động viên vào NSNN khoảng 15,5%gDP; đẩy
mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, giảm
tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

Ba là, quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ đầu năm để tạo động lực và
đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Theo đó sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với
kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các
bộ, ngành, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang
các bộ, ngành, địa phương và các dự án có khả năng tốt hơn.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cấu trúc, cổ phần hóa,
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tăng cường quản lý tài
chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà
nước, đảm bảo hoàn thành dự toán thu về thoái vốn nhà nước tại
doanh nghiệp trong năm 2021.

Năm là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách
trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý NSNN, tài sản
công, đất đai, tài nguyên; phòng chống buôn lậu, gian lận thương
mại; quản lý giá, thị trường chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô. Tiếp tục đẩy mạnh cchc, hiện đại hóa, cắt giảm
TThc, điều kiện kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử phục
vụ người dân, doanh nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!
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Bộ tài chính đã có những
chính sách gì hỗ trợ về thuế,
phí, lệ phí và tiền thuê đất để
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh, phục hồi, phát
triển kinh tế từ khi dịch bệnh
Covid-19 xuất hiện từ đầu năm
2020 đến nay, thưa ông? 

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người
dân ứng phó với dịch bệnh covid-19
phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất
nước, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội và
ngân sách nhà nước năm 2020 theo chủ trương, chỉ
đạo của Đảng, Quốc hội, chính phủ và Thủ tướng chính phủ,
Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm
quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí,
lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế như: Nghị
quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm
2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ
chức khác; Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê
đất;...

cùng với đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ rà
soát, nghiên cứu thực hiện miễn, giảm nhiều khoản phí và lệ phí,
theo đó đã trình chính phủ ban hành 02 Nghị định (về lệ phí
môn bài, lệ phí trước bạ) và ban hành theo thẩm quyền 21 thông
tư để sửa đổi 31 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng
miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí, cụ thể như:

giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức
phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức thu phí cấp
giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức thu
20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...  

Tại các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính ban
hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy định rõ
việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo
mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, trên cơ sở quy
định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, các đối
tượng thụ hưởng sẽ tự xác định, kê khai số thuế phải nộp dựa trên
quy định của pháp luật về thuế và điều kiện thực tế của mình,
đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi.

Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn,
giảm theo các chính sách đã ban hành đến hết tháng 11 năm
2020 đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm

đạt gần 112 nghìn tỷ đồng.
có thể thấy, đặt trong tổng thể các giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành và triển
khai thực hiện vào thực tế, các giải pháp hỗ
trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu
trên được đánh giá là kịp thời, có tác
động tích cực và được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao, góp phần tháo gỡ
khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất
kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Ông có thể cho biết những kết quả
đạt được trong công tác cải cách hành

chính của ngành tài chính trong năm
2020, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên

quan đến người dân và doanh nghiệp? 
Là một bộ đa ngành, đa lĩnh vực với

phạm vi quản lý rộng, có nhiều lĩnh vực liên
quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp nên

thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt
công tác cải cách hành chính (cchc), thực hiện đồng bộ,

toàn diện các giải pháp, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành
chính (TThc), cải cách tổ chức bộ máy cho đến đổi mới quy
trình quản lý hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
(cNTT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân,
doanh nghiệp khi thực hiện TThc lĩnh vực tài chính. 

Đặc biệt trong năm 2020 với những khó khăn, thách thức
chưa từng có do tác động của đại dịch covid–19, Bộ Tài chính
đã chủ động triển khai các nghị quyết của Quốc hội, của
chính phủ, chủ động xây dựng trình các cấp có thẩm quyền
ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người
dân và doanh nghiệp. Kết quả đạt được được thể hiện ở một
số điểm nổi bật như sau:

Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai
công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh
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nhiều chính sách hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Ngành tài chính
năm vừa qua đã có

nhiều chính sách hỗ trợ
người dân và doanh nghiệp
vượt qua khó khăn do ảnh

hưởng của đại dịch covid-19. Để
tìm hiểu thêm thông tin, phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn ông

Đinh tiến dũng, Bộ trưởng
Bộ Tài chính. Lê Hiền

thực hiện.



finance actively carried out resolutions adopted by the National
assembly and the government, proactively drafted and submitted
many policies on public and business support to competent
authorities. The outstanding results are listed below:

regarding institutional reform, the ministry of finance
focused on building and completing institutions and policies
on financial and budget, improving the effectiveness and
efficiency of State management, tightening financial discipline;
and completed 100% of policy-making plans.

in the face of grave impacts of the coViD-19 epidemic on
health, life, society and economy, the finance sector took the
lead in proposing solutions on fiscal policies to the
government in response to hardships faced by enterprises in
the fight against the epidemic.

Typical policies included the resolution on corporate income
tax reduction in 2020 for enterprises, cooperatives, non-business
units and other organizations; the decree on extended time limit
for tax and land rental payment; and the decision on land rent
reduction in 2020 for entities affected by coViD-19.

in 21 circulars issued in 2020, a lot of fees and charges were
slashed by the ministry of finance to facilitate and reduce costs for
people and businesses: a 70% cut of business registration fee, a 67%
cut of corporate information disclosure fee, a 50% reduction of
license fee of a credit institution, a 50% reduction of 20 out of 22
fees and charges in the securities sector.

By the end of 2020, about VND123.6 trillion of taxes, land
rentals, fees and charges was exempted or permitted for
payment term extended.

regarding the administrative procedure reform, the ministry
of finance fulfilled all 180 administrative reform tasks as planned;
abolished 39 administrative procedures; and amended,
supplemented and replaced 60 administrative procedures in tax,
customs, treasury, public property, accounting and auditing fields.

regarding e-government construction, the ministry
operated and connected the document management software
to send documents electronically to 96 agencies and receive
documents electronically from 356 agencies.

up to now, all administrative procedures at the ministry of
finance have been provided online, of which nearly 60% of
online public services are provided at category 3 and category
4. at the same time, up to 51% of online public services of
category 3 and category 4 of the ministry of finance have
been integrated into the National Public Service Portal. 

The ministry’s online public services provide more and
more utilities to reduce time and costs while bringing
satisfaction to organizations, individuals and businesses
engaging in transactions with finance agencies. 

The acceleration of online public services has facilitated a
stronger administrative reform, enabling budget users to
transact with the State Treasury around the clock with less time
and fewer visits.

the CoVid-19 epidemic is forecast to be still
complicated in 2021. Can you tell us what major measures
will be taken to both support businesses and ensure the
budget revenue target in 2021?

To effectively and flexibly achieve the “dual goal” - preventing
the coViD-19 pandemic, and recovering socioeconomic
development in the new normal - while striving to accomplish

State budget revenue tasks in 2021 decided by the National
assembly, in the spirit of the guideline "Solidarity, discipline,
innovation, action, aspiration for development" and the focus on
direction and administration in 2021 as per government's
resolutions 01/NQ-cP and 02/NQ-cP, the finance sector will
concentrate on major solutions as follows:

first, actively, closely and effectively manage fiscal policy,
synchronously and flexibly coordinate with monetary policies
and other macro policies to remove difficulties for the
economy and support growth recovery.

The Prime minister instructed the ministry of Planning
and investment and the ministry of finance to study and
propose policy solutions to support growth and sustain
economic recovery in 2021, in which the fiscal policy solution
plays an important role in reducing input costs, increasing
accessible capital for businesses  by further reviewing,
developing and implementing solutions and policies on taxes,
fees and charges to facilitate enterprises and business
households to recover and develop their business operations. 

With the view that economic growth is the basis to nourish and
grow, we believe that the above solutions on taxes, fees and charges
may result in revenue shrinking in the short term. But as business
performances of enterprises are stronger, the expanding economic
size will increase the state budget revenue, not only offset the short-
term decrease resulting from policy changes but also bring up the
budget revenue, higher than the estimate.

So far, the above proposed policy solutions are being drafted by
relevant ministries and agencies to submit to the government for
consideration and promulgation in the nearest time. 

Second, the finance sector will coordinate closely with central
agencies, Party committees and local authorities to direct budget
collection to ensure correct, sufficient and timely collection of
arising revenues. The sector will strive to raise State budget
revenue by 3% from the estimate decided by the National
assembly, bring the ratio of State budget to gDP to 15.5%; step
up tax inspection; drastically handle tax arrears to lower the rate
of tax arrears to less than 5% of total State budget revenue.

Third, the sector will drastically implement measures to
promote disbursement of public investment capital in 2021 right
from the beginning of the year to create a driving force for
economic growth to reach or even surpass the set target.
accordingly, it will assign the responsibility of agency leaders to
disbursement results; resolutely reduce and transfer capital of
ministries, branches, localities and projects with slow disbursal
rates to better performing ones.

fourth, it will speed up restructuring, equitization,
divestment of State capital in enterprises, strengthen
financial management, improve the performance of State-
owned enterprises (SoEs) in 2021. 

fifth, the finance sector will strengthen financial and budgetary
discipline in public service delivery; strengthen inspection,
supervision, publicity and transparency of q management of state
budget, public property, land and natural resources; prevent
smuggling and commercial fraud; strictly manage prices, markets,
inflation and macroeconomic stability. it will continue to promote
administrative reform and modernization, simplify administrative
procedures, business conditions, and build e-government to better
serve people and businesses. 

thank you very much!
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What policies does the ministry of
Finance have to support taxes, fees,
charges and land rents for people and
enterprises to overcome difficulties in
production and business to recover
and develop the economy since the
CoVid-19 epidemic broke out at the
beginning of 2020?

in the face of the coViD-19
epidemic, in order to support businesses
and people to cope with the plague and
fulfil its tasks on socioeconomic
development and State budget in 2020
approved by the Party, the National
assembly, the government and the
Prime minister, the ministry of finance
actively studied and reported to
competent authorities and issued policies
on taxes, fees, charges and land rents
within its jurisdiction to support people
and enterprises to deal with hardships,
revive business operations, and restart
the economy. Typical policies included
resolution on corporate income tax
reduction for enterprises, cooperatives, non-business units and
other organizations in 2020 and the decree on extended time limit
for tax payment and land rental.

Besides, the ministry of finance chaired and coordinated
with other ministries to review and study tax, fee and charge
exemption and reduction and then submitted to the
government for promulgation of two decrees (on license fee
and registration fee), issued 21 circulars and amended 31
effective circulars on fee and charge collection towards
exempting or reducing taxes, fees and charges: a 70% reduction

of business registration fees;
a 67% reduction of corporate
information disclosure fee, a
50% reduction of fee for
granting an operation license
of a credit institution; a 50%
reduction of 20 out of 22 fees
and charges in the securities
sector.

Legal documents issued
by the ministry of finance or
submitted to competent
authorities for promulgation
all specified immediate
application of supportive
solutions without having to
wait for reports on impact
from enterprises. at the same
time, according to the Law on

Tax administration and instructive documents,
beneficiaries will self-determine and declare
their payable tax amount, based on tax laws and
their actual conditions, ensure publicity,
transparency and convenience of application.

The total amount of tax and budget revenue
extended, exempted or reduced according to
policies issued by the end of November 2020 was
VND100 trillion, estimated at nearly VND112
trillion for the whole year.

Without doubt, placed in an overall
landscape of business support solutions issued
and enforced, the above tax, fee, charge and lent
rent support solutions are considered to be
timely, positive and effective, highly appreciated
by the business community for the help for
them to deal with hardships, stabilize
operations and maintain growth.

Could you please tell us how administrative
reform of the finance sector performed in
2020, especially in the fields relating to the
masses and enterprises?

administering many fields directly relating to people and
businesses, the ministry of finance has drastically conducted
administrative reform over the past time, consistently and
comprehensively adopted solutions, from institutional reform,
administrative procedure reform and organizational reform to
modern governance reform and wide application of information
technology to facilitate people and enterprises to carry out
administrative procedures.

Especially in 2020 with unprecedented difficulties and
challenges caused by the coViD-19 pandemic, the ministry of
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Many Policies Support People 
and Businesses to Deal with Difficulties

The financial sector
introduced many
policies to support

people and businesses
to overcome

difficulties caused by
the coViD-19

epidemic last year.
our reporter has an
interview with mr.
dinh tien dung,
minister of finance,
to learn more about
this matter. Le Hien

reports.



thời kỳ suy thoái do đại dịch covid 19.
có thể nói, chưa bao giờ người ta lại nhắc nhiều đến sự đóng

góp của cách mạng 4.0 vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc
gia trong tương lai như ngày nay. Tuy nhiên, có một điều chắc
chắn là lực lượng doanh nhân luôn luôn là lực lượng tiên phong
của các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới ngay từ những
ngày đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất vào cuối
thế kỷ XViii, đầu thế kỷ XiX và nó gắn liền với các tên tuổi
doanh nhân nổi tiếng trong các ngành công nghiệp ở anh, sau
đó lan tỏa sang nhiều ngành sản xuất khác và tới nhiều nước
khác, trước hết là mỹ, các nước châu Âu và Nhật Bản. mở đầu
cuộc cách mạng này, nền sản xuất hàng hóa trong ngành dệt ban
đầu dựa trên công nghệ thủ công giản đơn, quy mô nhỏ, lao
động chân tay chuyển sang sử dụng các phương tiện cơ khí và
máy móc trên quy mô lớn nhờ áp dụng các sáng chế kỹ thuật
trong sản xuất công nghiệp. Tại châu Á, đất nước mặt trời mọc,
Toyoda Sakichi thường được nhắc đến như là cha đẻ của cuộc
cách mạng công nghiệp Nhật Bản trong thời gian nước này trải
qua thời kỳ lịch sử khó khăn nhất. Trong hồi ký của mình,
Toyoda Sakichi kể lại, động lực chính để ông làm nên lịch sử
đóng góp cho việc Nhật Bản ngày nay trở thành cường quốc
kinh tế thứ ba thế giới là hình ảnh người mẹ quá vất vả bên chiếc
khung dệt thô sơ. Sau này ông còn kể rằng một động lực nữa
không kém quan trọng đã thúc đẩy sự sáng tạo của ông là lòng
tự ái dân tộc. Bởi vì thời kỳ Sakichi Toyoda đang sống, làn sóng
công nghiệp hoá, cơ khí hoá rất mạnh mẽ. Thế nhưng trong một
lần được dự một hội chợ triển lãm ở Nhật Bản, Sakichi Toyoda
đã không hề thấy một máy móc nào do người Nhật Bản phát
minh được trưng bày. mặc dù không được học hành nhiều,
nhưng trong đầu Sakichi Toyoda đã xuất  hiện ý nghĩ không
chấp nhận thực trạng đó và nung nấu ý thức người Nhật  Bản
cũng sẽ phát minh ra được nhiều thứ. Và chiếc máy dệt đầu tiên
do Sakichi Toyoda nghĩ ra đã chứng minh điều đó

cũng như Nhật Bản, yêu nước là truyền thống nổi bật
trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy là mẫu
số chung, là nguồn lực nội sinh của cộng đồng dân tộc. Lòng
yêu nước của người Việt Nam không chỉ là tư tưởng, tình cảm
mà đã trở thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí, khí
phách, quyết tâm và hành động của mỗi con người. Ngay cả
trong cộng đồng aSEaN cũng có một nhận định chung là nếu
nói về lòng tự hào dân tộc trong khu vực thì không nước nào
hơn Việt Nam trong việc bảo vệ màu cờ, sắc áo...

Về truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ tịch hồ chí
minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi
nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả
lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Tinh thần yêu nước, yêu gia đình, yêu giống nòi của người
Việt Nam cũng được thể hiện ngay trong những ngày chống dịch
covid-19. Với tinh thần “không bỏ lại ai ở phía sau” nên ai cũng
được quan tâm, chăm sóc. Những lúc hoạn nạn mới thấy hai
tiếng “đồng bào” mang ý nghĩa thiêng liêng và lớn lao đến thế.

Những người con ở xa Tổ quốc không những muốn về với đất
mẹ để được che chở, bao dung, để được sẻ chia đùm bọc mà còn
sẵn sàng giúp đỡ đất nước. yêu nước là phẩm chất quan trọng
nhất của một công dân chân chính.

Theo báo cáo Thương hiệu Quốc gia năm 2020 (Nation
Brands 2020) của hãng định giá thương hiệu anh - Brand
finance, Việt Nam nổi lên là "thiên đường" sản xuất mới tại
Đông Nam Á và có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh
nhất thế giới trong năm 2020, đi ngược xu hướng sụt giảm trên
toàn cầu do đại dịch covid-19. hãng định giá thương hiệu của
anh nhận định giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã
tăng 29% so với năm ngoái, lên tới 319 tỷ uSD. Nhờ đó Việt
Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương
hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới.

Là một trong ba chủ thể chính của nền kinh tế thị trường, các
doanh nhân Việt Nam cần chủ động nâng cao nhận thức để có
thể đặt lòng yêu nước truyền thống và hoài bão kinh doanh của
mình trong những thách thức và cơ hội của đất nước hiện nay:

1. Sự kéo dài chưa có hồi kết của đại dịch covid-19 và căng
thẳng thương mại của các cường quốc kinh tế

2. cách mạng công nghiệp 4.0 với những cơ hội to lớn
chuyển đổi mô hình doanh nghiệp cạnh tranh hơn

3. Tăng cường chặt chẽ hợp tác aSEaN và Biển Đông
làm cơ sở cho sự hợp tác kinh tế song phương và đa phương
bền vững vì thị trường 650 triệu người aSEaN lớn thứ ba thế
giới và Biển Đông mang tầm chiến lược kinh tế và an ninh to
lớn. hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện
bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển
Đông với lượng thương mại trị giá gần 5,5 nghìn tỷ đô la mỗi
năm. Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á có nền
kinh tế phụ thuộc sống còn vào con đường biển này như
Nhật Bản, hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và
cả Trung Quốc. Khu vực này cũng là nền tảng cơ bản của
nghề thủy sản sinh lợi, rất quan trọng đối với an ninh lương
thực của hàng trăm triệu người ở Đông Nam Á. Ở đây có dự
trữ dầu khí khổng lồ được cho là nằm dưới đáy biển (Theo
đánh giá của Trung Quốc, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông
khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo
Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng).

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, cả nước có trên
100.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn,
ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục
giải thể, tăng trên gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong
năm Tân Sửu và thời gian tới, chắc chắn Việt Nam sẽ còn
phải vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Tuy nhiên, cùng
với sự định hướng phát triển kinh tế và doanh nghiệp của
chính phủ cũng như sự phát triển mạnh mẽ thị trường,
doanh nhân Việt Nam với ý chí phát huy tối đa hoài bão sản
xuất kinh doanh và lòng tự tôn dân tộc của mình, sẽ chủ động
không chỉ hiện thực hóa kỳ vọng tăng trưởng cao của các dự
báo kinh tế mà còn đem lại sự khác biệt thông qua việc trưng
bày ngày một nhiều hơn sản phẩm Việt tại những cuộc triển
lãm hàng công nghiệp trong và ngoài nước ngay trong năm
“Trâu vàng” và những năm sắp tới.n
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tự hào dân tộc và hoài bão doanh nhân   sẽ tạo nên sự khác biệt

TS. Đoàn Duy Khương
Phó chủ tịch Vcci

Với vai trò là một trong ba chủ thể của nền kinh
tế thị trường, lực lượng doanh nhân sẽ đóng vai
trò như thế nào trong thời kỳ cách mạng công
nghiệp 4.0 trong một đất nước giàu truyền
thống tự tôn dân tộc như Việt Nam?

dự báo kinh tế năm “tân sửu - trâu vàng 2021”
Theo số liệu của các tổ chức nghiên cứu kinh tế trên thế giới,

do tác động của đại dịch, tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm
2020 giảm khoảng từ 5 đến 7% so với mức độ tăng trưởng trung
bình của kinh tế thế giới trong các năm trước và kinh tế thế giới
cần thời gian ít nhất từ 2 đến 3 năm để khôi phục lại được nhịp
độ tăng trưởng ở thời trước khi dịch bệnh bùng phát và lây lan.
Những nền kinh tế lâu nay chưa giải quyết được các vấn đề và bất
cập mang tính cơ cấu cũng như phụ thuộc nhiều nhất vào ngành
dịch vụ thì đều bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề nhất.

Theo hãng thông tấn Nhật Bản Nikkei ngày 29/12/2020
tổng hợp các dự báo về gDP thực tế theo từng quốc gia ở
Đông Nam Á của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (imf), lấy số liệu
năm 2019 là mốc 100. Kết quả cho thấy, Việt Nam cùng
với indonesia và malaysia đều đạt điểm trên 100 cho năm
2021, có nghĩa là nền kinh tế của 3 nước Đông Nam Á sẽ
tăng trưởng trong năm 2021 đạt mức cao hơn so với trước

khi đại dịch covid-19 bùng phát.
Việt Nam được dự báo dẫn đầu
nhóm 6 nước Đông Nam Á gồm
Việt Nam, indonesia, malaysia,
Singapore, Philippines và Thái Lan,
với chỉ số tăng trưởng được dự báo
là 108,4. S&P global dự báo, nền
kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng
10,9% theo giá trị thực vào năm
2021, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào
khác ở châu Á - Thái Bình Dương,
sau khi tăng 2,91% trong năm 2020.

Định hướng trong giai đoạn
2021-2025

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 -
2025. chính phủ Việt Nam đã đề ra
những định hướng phát triển kinh tế và
doanh nghiệp quan trọng: hoàn thiện thể
chế, chủ động tham gia cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư và quá trình
chuyển đổi số. Đẩy nhanh xây dựng
khung chính sách, pháp luật đối với xây
dựng chính quyền điện tử hướng tới
chính phủ số. Tiếp tục sửa đổi, hoàn
thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo

môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng. Xây
dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh
mới ứng dụng công nghệ cao, kinh tế hộ gia đình. 

Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả thị trường trong nước,
các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị
trường xuất khẩu; giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc
xung đột thương mại đến xuất khẩu. Thu hút đầu tư, phát triển
nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại,
ứng dụng công nghệ cao; xanh, sạch, thông minh, thích ứng với
biến đổi khí hậu, gắn với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu
thụ. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh,
bền vững, đa dạng cả về quy mô, chất lượng; hỗ trợ chuyển đổi
hộ sản xuất, kinh doanh thành doanh nghiệp...

Hoài bão doanh nhân - động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế

một câu hỏi được đặt ra là: Với vai trò là một trong ba
chủ thể của một nền kinh tế thị trường, lực lượng doanh
nhân sẽ đóng vai trò như thế nào trong thời kỳ cách mạng
công nghiệp 4.0 trong một đất nước giàu truyền thống tự
tôn dân tộc như Việt Nam?

một sự kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam
trong năm Tân Sửu và một định hướng tích cực hoàn thiện
thể chế của chính phủ trong những năm sắp tới đã thúc đẩy
mạnh mẽ hoài bão sản xuất kinh doanh của cộng đồng Việt
Nam. Đây sẽ là những động lực mạnh mẽ của nền kinh tế sau

Hội đồng ASEAN BAC Việt Nam, trong đó có Phó Chủ tịch VCCI, 
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business force play a role in the industrial revolution 4.0, in a
country with the tradition of national pride like Vietnam?

an expectation on the economic development of Vietnam in
the year of Tan Suu and an active orientation to improve the
institution of the government in the coming years has strongly
promoted the Vietnamese community's ambition to do business.
These will be the strong driving forces of the economy after the
recession caused by the covid 19 pandemic.

it can be said, never much has been mentioned about the
contribution of revolution 4.0 to the economic development of each
country in the future like today. however, it is certain that the
business force has always been the forerunner of industrial
revolutions in the world since the early days of the first industrial
revolution in the late eighteenth century, from the beginning of the
nineteenth century and it was associated with famous business
names in industries in England, then spread to many other
industries and to many other countries, firstly the uS, European
countries and japan. in the beginning of this revolution, commodity
production in the textile industry was initially based on simple,
small-scale manual technology, and manual labor shifted to large-
scale mechanical means and machinery thanks to the application of
technical inventions in industrial production. in asia, the country of
the rising sun, Toyoda Sakichi is often referred to as the father of the
japanese industrial revolution during its most difficult period of
history. in his memoirs, Toyoda Sakichi recounted, the main motive
for him making history contributing to today's japan becoming the
third economic power in the world was the image of a mother to
work too hard on the loom simple textile frame. he later said that
another equally important driving force that drove his creativity was
national narcissism. Because the Sakichi Toyoda period lived, the
wave of industrialization and mechanization was very strong. But
once attending an exhibition in japan, Sakichi Toyoda never saw a
machine invented by the japanese on display. although he did not
have much education, but in mind Sakichi Toyoda came up with
the thought of not accepting that reality and cooking the japanese
consciousness will also invent many things. and the first weaving
machine devised by Sakichi Toyoda proves that

Like japan, patriotism is a prominent tradition in the value
system of the Vietnamese nation. That tradition is the common
denominator, the endogenous resource of the ethnic community.
Vietnamese patriotism is not only the ideology and feelings but
has become the philosophy, patriotism, will, courage,
determination and action of each human being. Even in the
aSEaN community, there is a common perception that if we talk
about national pride in the region, there is no country more than
Vietnam in protecting the color of the flag, shirt ...

regarding the nation's patriotic tradition, President ho chi
minh affirmed: "our people have a passionate patriotism. it is a
precious tradition of ours. from the past to the present, every time
the fatherland is invaded, the spirit was excited again, it combined
into a very strong, big wave, it passed through all dangers and
difficulties, it engulfed all traitors and aggressors"

The Vietnamese spirit of patriotism, family and race love was
also expressed in the days of the fight against covid-19. With the

spirit of "not leaving anyone behind", everyone is cared for and
cared for. only in times of trouble can we see that the two words
"fellowman" have such spiritual and great significance. The
children of our country who live far away from the homeland not
only want to return to their motherland for protection, tolerance,
to be well shared, but also ready to help the country. Patriotism is
the most important quality of a true citizen.

according to the National Brands 2020 report of British brand
valuation firm Brand finance, Vietnam has emerged as a new
manufacturing "paradise" in Southeast asia and has a strong
increase in national brand value in the world in 2020, going against
the global trend of decline caused by the coViD-19 pandemic.
British brand valuation firm said that the national brand value of
Vietnam has increased by 29% compared to last year, up to 319
billion uSD. as a result, Vietnam has increased 9 ranks to 33rd in
the Top 100 most valuable national brands in the world.

as one of the three main actors of the market economy,
Vietnamese entrepreneurs need to actively raise awareness so that
they can put their traditional patriotism and business ambition in
the challenges and opportunities of current country:

1. The end of the covid 19 pandemic and the trade tensions of
major economic powers

2. industrial revolution 4.0 with great opportunities to
transform a more competitive business model

3. To closely strengthen aSEaN and East Sea cooperation as
the basis for sustainable bilateral and multilateral economic
cooperation for the world's third largest market of 650 million
people and the East Sea is of economic strategic importance and
great security. more than 90% of the world's commercial
transport is carried by sea and 45% of which must go through the
South china Sea with trade worth nearly 5.5 trillion dollars per
year. many countries and territories in East asia have economies
dependent on this sea route, such as japan, Korea, Taiwan
(china), Singapore and even china. The region is also the
cornerstone of lucrative fisheries, crucial to the food security of
hundreds of millions of people in Southeast asia. There are huge
oil and gas reserves that are believed to be on the seabed
(according to china, the oil and gas reserves in the East Sea are
about 213 billion barrels, of which the oil reserves in the Spratly
islands can be up to 105 billion barrels).

according to the general Statistics office, in 2020, the whole
country will have over 100,000 enterprises suspending their business
for a definite period, suspending operations, waiting for dissolution
procedures and completing dissolution procedures, an increase of
nearly 20% over the same period in last year. in the New year and
the coming time, we will certainly have to overcome many
challenges and difficulties. however, with the government's
economic and business development orientation as well as the
strong development of the market, Vietnamese Entrepreneurs with
the will to maximize their business ambition and national prides,
they will proactively not only realize the high growth expectation of
economic forecasts, but also make a difference through the display
of more Vietnamese products at industrial exhibitions at home and
abroad right in the year of "golden Buffalo" and the coming years.n
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as one of the three actors in a market economy, how
will the business force play a role in the industrial
revolution 4.0, in a country with the tradition of
national pride like Vietnam?

the economic forecast for the year "tan suu-
Golden buffalo 2021"

according to data from economic research organizations in the
world, due to the impact of the epidemic, the world economic
growth in 2020 will decrease by about 5 to 7% compared with the
average growth rate of the world economy  in previous years and the
world economy need at least 2 to 3 years to recover the growth rate
in the period before the epidemic broke out and spread. Economies
that have not been able to solve structural problems and
shortcomings for a long time, and are most dependent on the
service industry, are all negatively affected.

according to the japanese news agency Nikkei on December
29, 2020, the international monetary fund's (imf) forecasts on real

gDP for each country in
Southeast asia summarize the
forecast for 2019 as 100. Vietnam,
along with indonesia and
malaysia both scored above 100
for 2021, which means that the
economies of the three Southeast
asian countries will grow at a
higher rate in 2021 than before
the outbreak of coViD-19.
Vietnam is forecast to lead the
group of six Southeast asian
countries including Vietnam,
indonesia, malaysia, Singapore,
the Philippines and Thailand,
with the growth index forecast at
108.4. S&P global forecasts that
Vietnam's economy will grow
10.9% in real terms by 2021,
more than any other country in
the asia-Pacific, after growing
2.91% in the year 2020

orientation for the
period of 
2021-2025

The year 2021 is the first year
we implement the Socio-
Economic Development Plan
2021 - 2025. The government
has set out important economic
and business development

orientations: improving the institution, proactively participating in
the fourth industrial revolution and Digital Transformation.
accelerate the building of a policy and legal framework for the
building of e-government towards digital government. continue to
amend and complete the system of policies and laws, create a fair,
transparent and open business environment. Develop and complete
the legal framework for new business models applying high
technology and household economy.

in addition, it is necessary to effectively exploit the domestic
market, free trade agreements, to expand and diversify export
markets; minimizing negative effects from trade conflicts to exports.
To attract investment in, develop large-scale commodity agriculture
in the direction of modernization and application of high
technology; green, clean, smart, adaptive to climate change,
associated with processing, preservation and consumption
industries. To create favorable conditions for the fast, sustainable
and diversified private economy in both size and quality; support to
transform production and business households into enterprises ...

Entrepreneurship is the driving force for economic
development

as one of the three actors in a market economy, how will the
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NatioNal PriDe aND eNtrePreNeurShiP  will Make a DiffereNce

Standing Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh awards the medal "For the development of ASEAN
business" to Dr. Doan Duy Khuong,  VCCI Vice President and Chair of ASEAN BAC 2020 



lớn. Không chỉ có “đại bàng”, nhiều nhà đầu
tư vừa và nhỏ đến từ các quốc gia phát triển
như Nhật Bản, hàn Quốc, mỹ... cũng rất
quan trọng. Những dự án fDi nhỏ, tận dụng
các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký
kết, sẽ tiếp tục vào Việt Nam trong năm tới,
và tất cả đều đáng ghi nhận và trân trọng.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ
trưởng Trần Quốc Phương cũng khẳng
định, năm 2021, sẽ có nhiều nhà đầu tư đến
Việt Nam để hiện thực hóa việc dịch
chuyển của mình. Đặc biệt, với việc tham
gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới như: EVfTa và cPTPP, uKVfTa,
Việt Nam đang có cơ hội lớn để hội nhập,
tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất thế
giới, lựa chọn các dự án fDi có chất lượng
để tiến lên các nấc thang cao hơn trong các
chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo thông tin Văn phòng Tổ chức Ngoại
thương Nhật Bản (jETro) tại TP. hồ chí
minh vừa công bố danh sách 30 doanh
nghiệp được chính phủ nước này hỗ trợ
nhằm tăng cường sản xuất ở khu vực Đông
Nam Á trong đợt thứ hai của chương trình
hỗ trợ nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng do
covid-19. Đáng chú ý, 15 trong tổng số 30
doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí lần này
chọn Việt Nam là điểm đến. Ngoài ra, các dự
án lớn về cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh,
kinh tế số… tại Việt Nam cũng đang được
doanh nghiệp hoa Kỳ quan tâm. một làn
sóng đầu tư quốc tế chất lượng cao vào Việt
Nam cũng được kỳ vọng sẽ khởi động.

cơ hội để đón làn sóng đầu tư dịch
chuyển là rất rõ ràng song theo TS Võ Trí
Thành, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của
Thủ tướng chính phủ, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và
cạnh tranh, thế giới đang thay đổi nhanh,
bất định. Dòng đầu tư đang dịch chuyển,
nên nếu không chủ động là chúng ta không
nắm, không tận dụng được. Vì vậy nên Việt
Nam cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện
hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh…
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam nói chung và các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài nói riêng kỳ vọng rất lớn vào
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, kích
thích kinh tế của chính phủ.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Bích
Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê cho rằng trong thập kỷ tới, thu
hút fDi phải đặt trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đặc
biệt phải quy định rõ những ngành nào,
lĩnh vực nào? cần ưu tiên thu hút fDi trên
nguyên tắc những ngành và lĩnh vực doanh
nghiệp trong nước có khả năng làm được
thì không kêu gọi đầu tư nước ngoài.n
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Điểm sáng trên bản đồ thu hút
đầu tư

Đại dịch đã gây ra cú sốc chưa từng có đối
với tất cả các mặt cung, cầu và chính sách về
đầu tư nước ngoài, làm trì hoãn tiến độ thực
hiện nhiều dự án. Tuy nhiên, trong bối cảnh
đó, một số quốc gia Đông Nam Á trong đó có
Việt Nam lại trở thành điểm sáng trên bản đồ
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,
tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fDi)
vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020, bao
gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều
chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của
nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ uSD, giảm
25% so với năm 2019. Điểm nhấn trong năm
2020 là vốn đầu tư điều chỉnh đạt trên 6,4 tỷ
uSD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.
có 1.140 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn
đầu tư, giảm 17,5% so với cùng kỳ. một số
dự án lớn được đầu tư trong năm 2020 là:
Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng
(LNg) Bạc Liêu thuộc Trung tâm Nhiệt điện
LNg Bạc Liêu (Singapore), vốn đầu tư đăng
ký 4 tỷ uSD; Dự án Tổ hợp hoá dầu miền
Nam Việt Nam (Thái Lan) tại Bà rịa - Vũng
Tàu, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1,386 tỷ
uSD; Dự án Khu trung tâm đô thị Tây hồ
Tây (hàn Quốc) tại hà Nội, điều chỉnh tăng
vốn đầu tư thêm hơn 774 triệu uSD…

Không chỉ vậy, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư,
hiện vẫn có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài
quan tâm, tin tưởng và có nhu cầu đầu tư vào
Việt Nam. hiện có gần 300 doanh nghiệp từ
các nước trên thế giới có kế hoạch mở rộng
đầu tư/ đầu tư mới hoặc đang nghiên cứu, tìm
hiều đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, hơn 60
tập đoàn, doanh nghiệp đã có kết quả bước
đầu trong triển khai đầu tư mới/mở rộng đầu
tư tại Việt Nam, có thể kể đến những tập đoàn
lớn như: Toyota, ford, honda, hyundai,
mazda, mitsubishi, foxconn hay Samsung...

Theo cục trưởng cục Đầu tư nước ngoài
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Nhất hoàng,
Việt Nam được lựa chọn là một trong các
địa điểm tiềm năng trong khu vực châu Á
để đón nhận sự dịch chuyển của chuỗi cung
ứng sản xuất toàn cầu. Ngoài ra, với việc
kiểm soát tốt dịch bệnh covid-19, Việt Nam
đã khiến các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước
ngoài tin tưởng vào khả năng tái sản xuất,
phục hồi nhanh. Ông hoàng kỳ vọng năm
2021 sẽ có nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam
để hiện thực hóa việc dịch chuyển của mình,
nhất là trong bối cảnh Thủ tướng chính
phủ đã cho phép mở lại một số đường bay
quốc tế để đón các chuyên gia tới Việt Nam
trong bối cảnh covid-19.

Kỳ vọng năm 2021
Triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài ở Việt Nam năm 2021 là rất sáng
sủa trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lớn, vừa
và nhỏ từ các quốc gia phát triển dần chuyển
hướng đầu tư vào Việt Nam. Những dự án
fDi, tận dụng các hiệp định thương mại mà
Việt Nam đã ký kết, cũng sẽ tiếp tục vào Việt
Nam trong thời gian tới. Theo giới chuyên
gia, năm 2021 là năm thích nghi để “dọn ổ
đón đại bàng”. Và điều kiện tiên quyết để
phát triển là kiểm soát tốt dịch bệnh, phối
hợp nhịp nhàng chính sách tài khóa và tiền
tệ, lấy đầu tư công thúc đẩy đầu tư tư nhân…

Nhận định về dòng vốn fDi vào Việt
Nam trong 2021, chuyên gia kinh tế trưởng
của Ngân hàng Phát triển châu Á (aDB) tại
Việt Nam Nguyễn minh cường cho rằng,
dòng vốn fDi sẽ đến Việt Nam nhiều hơn.
Điều này sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa
kinh tế của Việt Nam, giúp nâng cao khả
năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo gS.TSKh Nguyễn mại, triển vọng
thu hút fDi của Việt Nam trong năm tới là rất
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kỳ vọng khởi sắc về thu hút Fdi
Năm 2021, Việt
Nam được đánh giá
sẽ có rất nhiều cơ
hội để thu hút vốn
fDi dịch chuyển,
bởi hiện đã có
nhiều nhà đầu tư
lên kế hoạch mở
rộng hoặc đầu tư
mới. Tuy nhiên, để
đón được làn sóng
này đòi hỏi cần có
những giải pháp cụ
thể và phù hợp với
tình hình mới.

Thu hà

optimistic
expectations 
for Fdi inflows
in 2021, Vietnam is assessed to have many
opportunities to attract fDi flows redirected
from other economies because many investors
already planned investment expansions and
fresh investments. To catch this wave of
investment flows, Vietnam needs appropriate
solutions specific to the new context.

Thu ha

Bright spots on the investment map
The pandemic caused an unprecedented shock to all aspects of

supply, demand and foreign investment and resulted in project
delays. in this context, some Southeast asian countries, including
Vietnam, have become bright spots on the foreign direct
investment map.

according to the general Statistics office (gSo), Vietnam
attracted uS$28.5 billion of foreign direct investment (fDi) in
2020, down 25% from 2019. Notably, existing projects added
uS$6.4 billion in the year, up 10.6% over 2019. as many as 1,140
projects registered to adjust investment capital, down 17.5%.
typical projects in 2020 included Bac Lieu LNg Power Plant in the
Bac Lieu LNg Thermal Power center (Singapore) that registered to
invest uS$4 billion; South Vietnam Petrochemical complex
(Thailand) in Ba ria - Vung Tau province that scaled up the
investment fund by uS$1.386 billion and West Lake urban center
(South Korea) in hanoi that registered to increase the investment
fund by more than uS$774 million.

according to the ministry of Planning and investment, many
foreign investors expressed their interest, trust and wish to invest
in Vietnam. currently, nearly 300 foreign companies around the
world planned to expand investment or make new investments or
are seeking investment in Vietnam. among them, more than 60
corporations initially carried out new investment/expanded
investment in Vietnam, including giants like Toyota, ford, honda,
hyundai, mazda, mitsubishi, foxconn and Samsung.

Do Nhat hoang, Director of the foreign investment agency
(fia) under the ministry of Planning and investment (mPi), said,
Vietnam has been chosen among potential asian locations for
redirected global manufacturing and supply chains. in addition,
with the good control of the coViD-19 epidemic, Vietnam has
made foreign businesses and investors confident of its quick
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recovery and production
restart. he hoped that 2021
will witness more investors
coming to Vietnam to
realize their investment
movement, especially when
the Prime minister allowed
reopening some
international flight routes
to welcome experts to
Vietnam in the context of
coViD-19.

2021 prospects
The 2021 fDi prospect

of Vietnam will be very
bright as many large,
medium and small
investors from developed
countries gradually divert
investment into Vietnam.
Taking advantage of free
trade agreements that
Vietnam signed, fDi
projects will be further
directed towards Vietnam
in the near future.
according to experts, 2021
is a year of adaptation to "clear the nest for eagles". and
the prerequisite is good control of epidemic, concerted
coordination of fiscal and monetary policy, and effective
public investment for spur private investment.

remarking on fDi inflows into Vietnam in 2021,
Nguyen minh cuong, chief economist of the asian
Development Bank (aDB) in Vietnam, said that more
fDi flows will come to Vietnam. This will promote
Vietnam's economic modernization and improve its
economic competitiveness in the global value chain. 

according to Professor Nguyen mai, Vietnam’s
prospect of fDi attraction is very optimistic in the coming
year. Not only giants, many small and medium investors
from developed countries such as japan, South Korea and
the united States are also very important. Small fDi
projects which take advantage of free trade agreements that
Vietnam signed will continue to enter Vietnam next year
and they all are worthy of recognition and respect.

Deputy minister of Planning and investment Tran
Quoc Phuong also affirmed that, by 2021, many
investors will come to Vietnam to realize their move. in
particular, joining many new-generation free trade
agreements such as EVfTa, cPTPP and uKVfTa,
Vietnam has a great opportunity to integrate and
participate more deeply into the world production
networks and choose quality fDi projects to climb the
ladder of global value chains. 

according to the ho chi minh city office of the
japan External Trade organization (jETro), 30

businesses are supported by the government of japan to
increase production in Southeast asia in the second
phase of the coViD-19 epidemic support program for
diversification of supply chains. Notably, 15 out of the
30 businesses funded by this support program chose
Vietnam as their destination. in addition, large
infrastructure, green energy and digital economy
projects in Vietnam are also drawing interest from uS
businesses. a wave of high-quality international
investment into Vietnam is expected to kick in.

The opportunity to catch the shifted investment wave
is clear, but the world is volatile and fast-changing, said
Dr. Vo Tri Thanh, member of the Prime minister's
Economic advisory group, head of the institute for
Brand and competitiveness Strategy (BcSi). investment
flows are moving, so if we do not take the right action,
we cannot grasp them. Therefore, Vietnam needs to
improve infrastructure and the investment and business
environment. Besides, the Vietnamese business
community in general and foreign-invested enterprises
in particular have high expectations of government-
backed business support solutions and economic stimuli.

concurring with this point of view, mr. Nguyen Bich
Lam, former general Director of the general Statistics
office, said fDi attraction must be placed in the
socioeconomic development strategy in 2021 - 2030. fDi
priority must be made clear for specific industries. if we
can do a business well, we should not attract foreign
investment for it.n

Ông có thể cho biết hiệu quả bước đầu của hoạt động xúc
tiến thương mại (Xttm) trên nền tảng số trong thời gian
vừa qua? 

Do tác động của đại dịch covid-19, các hoạt động XTTm
truyền thống như hội nghị, hội thảo, giao thương, hội chợ triển
lãm nhằm XTTm, đầu tư tại Việt Nam và các nước về cơ bản
phải hủy hoặc hoãn thực hiện. Trong bối cảnh đó, để kịp thời
hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn về gián đoạn thị
trường, đồng thời tận dụng lợi thế từ các fTa thế hệ mới, cục
Xúc tiến Thương mại đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ công
Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động
dẫn dắt, hỗ trợ các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp ứng
dụng công nghệ thông tin (cNTT) và các nền tảng số vào công
tác XTTm. cụ thể:

cục XTTm đã tiên phong thí điểm hoạt động XTTm trên nền
tảng số như tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến; Tổ chức và
tham gia các hội chợ ảo, triển lãm, gian hàng trực tuyến, đẩy
mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua các sàn thương mại
điện tử lớn trên thế giới (amazon, alibaba, global source…);
Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt Nam; Đào
tạo, tập huấn online…Trước áp lực triển khai hình thức XTTm
hết sức mới, trong điều kiện thị trường biến động và với thời gian
gấp, nhưng với sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và cộng
đồng doanh nghiệp, đến nay, cục XTTm tổ chức và phối hợp
thực hiện thành công trên 500 hội nghị quốc tế trực tuyến với trên
1 triệu phiên giao thương trực tuyến cho các doanh nghiệp xuất-
nhập khẩu Việt Nam. các phiên giao thương này được tổ chức với
các đối tác nước ngoài trên khắp 5 châu lục, trong đó có cả các thị
trường lớn, truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc, hàn Quốc,
hoa Kỳ, Eu... đến các thị trường tiềm năng ở xa như chille,
mexico, Trung Đông, Nam Á, châu Phi...

hoạt động giao thương trực tuyến cũng đã kịp thời hỗ trợ các
địa phương có nông sản, rau quả phụ thuộc mùa vụ cao như Bắc
giang, hưng yên, yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, cà mau, Đắc Lắc...
vừa tiêu thụ hết vừa được giá. Đáng mừng là, cho đến nay, hình
thức giao thương trực tuyến đã được Bộ công Thương phối hợp
với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp nhân rộng, phổ biến
trên phạm vi cả nước và trở thành một hình thức kết nối, xúc tiến
xuất khẩu hiệu quả. Không chỉ có nông sản, rau, quả, theo thống

kê sơ bộ, hàng triệu lượt doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài
đã được hỗ trợ kết nối giao thương trực tuyến qua các hội nghị
chuyên đề trong các lĩnh vực dệt may, da giày, rau quả, sản phẩm
gỗ và thủ công mỹ nghệ. các mặt hàng tham gia giao thương đa
dạng phục vụ xuất khẩu (như sản phẩm phòng dịch, nông sản,
thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng, trang trí nội ngoại thất và vật liệu
xây dựng, giày dép, sản phẩm thể thao...) cũng như nhu cầu nhập
khẩu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước.

Ông có thể cho biết một số giải pháp cụ thể hỗ trợ hiệu
quả doanh nghiệp smEs trong năm 2021?

Để thích ứng với các kịch bản và giải pháp phục hồi nền
kinh tế đang được chính phủ chỉ đạo thực hiện nhằm giúp nền
kinh tế vượt qua khó khăn và có thể đón các cơ hội mới sau đại
dịch, tận dụng cơ hội từ các fTa đặt ra sự cần thiết phải điều
chỉnh nói chung cho cả nền kinh tế cũng như riêng cho hoạt
động thương mại, xuất nhập khẩu. Đối với công tác XTTm,
trên cơ sở đánh giá kết quả bước đầu triển khai XTTm trực
tuyến thời gian vừa qua, chúng tôi nhận định cần các giải pháp
đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng cNTT trong hoạt
động XTTm:

Về mặt cơ chế, chính sách, cục XTTm - Bộ công Thương
đã kịp thời đề xuất Bộ công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung
một số quy định mới, ứng phó hiệu quả trong bối cảnh thiên
tai, dịch bệnh nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp và thuận
lợi để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh việc ứng
dụng cNTT trong hoạt động XTTm, xúc tiến xuất khẩu,
quảng bá thương hiệu thông qua môi trường kỹ thuật số.

Về phương thức triển khai cụ thể, trong thời gian tới, cục
XTTm sẽ trực tiếp triển khai và hướng dẫn, phối hợp các địa
phương, tổ chức XTTm trong cả nước đẩy mạnh ứng dụng
cNTT vào XTTm như: hội nghị, kết nối giao thương, đào tạo,
tập huấn trực tuyến; Tham gia gian hàng trực tuyến của các hội

Xúc tiến xuất khẩu trên nền tảng số
Trong bối cảnh khó khăn năm 2020, xuất
khẩu đã “thoát hiểm” để về đích một cách
ngoạn mục. một trong những bệ đỡ cho

xuất khẩu vượt khó là việc triển khai
đồng bộ các hoạt động xúc tiến thương

mại trên nền tảng số. Ông Lê Hoàng tài,
Phó cục trưởng cục Xúc tiến Thương
mại (Bộ công Thương) đã chia sẻ với

phóng viên Vietnam Business forum về
vấn đề này. Hương Ly thực hiện.
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products, consumer products, interior and exterior decoration and
construction materials, footwear, sports products. inputs imported
for domestic production are also promoted on online trading.

Would you describe some specific support solutions for
small and medium-sized enterprises (smEs) in 2021?

To respond to economic recovery scenarios and solutions
directed by the government to enable the economy to overcome
difficulties and welcome new opportunities after the pandemic and
take advantage of opportunities from fTas, it is necessary to
revamp the entire economy, as well as trade, import and export
activities. as for trade promotion, on the basis of assessing initial
outcomes of recent online trade promotion, we believe that
consistent solutions are needed to improve the effectiveness of
information technology application to trade promotion.

Vietrade is timely amending and supplementing some new
regulations, effectively responding to natural disasters and
pandemics to create a suitable and favorable legal corridor for
domestic organizations and enterprises to speed up information
technology application in trade promotion, export promotion, and
brand promotion through the digital environment.

in the coming time, Vietrade will directly guide and
coordinate with localities and trade promotion agencies in the
country to accelerate information technology application to trade
promotion such as business matching conferences and training
programs; attend major online fairs and exhibitions in the world
to introduce Vietnamese export products; and implement a trade
promotion traceability system and a shared import and export
data system covering commodities and markets.

in particular, Vietrade is building and establishing a complete
trade promotion ecosystem application (app on web and
smartphone - VEcoBiZ), which is a platform integrating trade
promotion services such as management of fairs, exhibitions, trade
promotion events, B2B connection, consultation, training, trade
promotion. The ministry of industry and Trade aims to introduce
this application to Vietnamese and international businesses from

the middle of quarter 2 of 2021.
To mobilize and prepare resources for Vietnam's trade

promotion system, Vietrade will strengthen communications and
training businesses, business support agencies and trade
promotion officials of localities and trade associations in order to
improve accessibility to new online trade promotion forms; and
provide information about markets, industries, and export-
import demands for businesses.

What should Vietnamese enterprises prepare to apply
information technology and digital platforms to trade
promotion?

currently, many businesses in Vietnam are still struggling to
find new ways to survive and develop in the digital age. The fear
of loss or fear of change is the biggest barrier to digital
transformation at businesses, especially in trade promotion,
supply-demand connection and product launch/marketing.

in the coming time, Vietnamese businesses need to prepare
for their own long-term strategies for business, technology
application, product and service development and human
resources. Besides, they need to actively utilize digital platforms,
focusing on developing websites and social networks to interact
with customers to approach and develop markets.

They need to actively and carefully study free trade
agreements and appropriate digital transformation trends and
models. at the same time, they need to fully prepare human and
financial resources as well as other necessary conditions to meet
market requirements. Besides, businesses need to actively
coordinate with trade promotion organizations to develop plans
and participate in the implementation of trade promotion
activities to ensure real, feasible and effective trade promotion
activities. They are supposed to boldly invest in trade promotion
at home and abroad, improve the capacity of the staff working on
trade promotion to professionalize the implementation capacity
and maximize the efficiency of trade promotion activities.   

thank you very much!
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Could you please tell us about the initial success of trade promotion
on digital platforms in the past time?

in the context of the complicated coViD-19 pandemic development,
conventional trade promotion activities such as conferences, seminars, trade
fairs and exhibitions held in Vietnam and other countries had to be canceled
or delayed. Therefore, to promptly support businesses to overcome
difficulties due to market disruptions and take advantage of new-generation
fTas, Vietrade advised the minister of industry and Trade to direct relevant
units to guide and support localities, associations and businesses to apply
information technology and digital platforms to trade promotion.

Vietrade pioneered in digital trade promotion like organizing online
trade conferences, organizing and joining virtual fairs and exhibitions
and online booths, boosting support for businesses to export through
major world e-commerce platforms (like amazon, alibaba and global
Source); advertising Vietnamese branded products; and organizing
online training. While applying totally new trade promotion forms in
volatile market conditions, but with the positive response of localities and
the business community, Vietrade successfully organized over 500
international online conferences and over one million online trading
sessions for Vietnamese import-export enterprises with foreign partners
in all five continents including large and traditional markets such as
japan, china, Korea, the united States, Eu and potential distant markets
such as chile, mexico, the middle East, South asia and africa.

online trading activities have also promptly and successfully
supported localities with highly seasonally dependent agricultural
products and vegetables such as Bac giang, hung yen, yen Bai, Phu
Tho, Son La, ca mau, Dak Lak provinces.

fortunately, up to now, the ministry of industry and Trade in
coordination with localities, associations and businesses nationwide has
replicated the form of online trading, which has become a very effective
export promotion approach. millions of Vietnamese and foreign enterprises
have been supported via online trading through seminars in the fields of
textiles and leather and footwear, vegetables, wood products and handicrafts.
Products participating in online trading promotion for export are very
diversified, including anti- pandemic products, agricultural products, food
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chợ - triển lãm lớn, uy tín trên thế giới hoặc tổ chức
hội chợ, triển lãm trực tuyến cho các sản phẩm xuất
khẩu của Việt Nam; Triển khai hệ thống truy xuất
nguồn gốc XTTm và hệ thống dữ liệu dùng chung về
xuất nhập khẩu như mặt hàng, thị trường...

Đặc biệt, cục Xúc tiến Thương mại đang xây
dựng và thiết lập hoàn chỉnh ứng dụng hệ sinh thái
XTTm (app trên web và điện thoại thông minh -
VEcoBiZ): là một nền tảng tích hợp các dịch vụ
XTTm như quản lý hội chợ, triển lãm, sự kiện
XTTm, kết nối B2B, tư vấn, đào tạo, truy xuất
XTTm… Bộ công Thương đặt mục tiêu giới thiệu
cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế khai thác
từ giữa Quý 2/2021.

Để huy động và chuẩn bị tốt các nguồn lực
triển khai cho hệ thống XTTm của Việt Nam,
cục Xúc tiến Thương mại  sẽ tăng cường các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các
doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ kinh doanh, cán bộ
phụ trách XTTm của các địa phương, hiệp hội
nhằm nâng cao năng lực tiếp cận các hình thức
XTTm trực tuyến mới; đồng thời thông qua các
lớp đào tạo, cung cấp thông tin về thị trường,
ngành hàng, nhu cầu xuất – nhập khẩu đến các
doanh nghiệp.

theo ông, các doanh nghiệp Việt Nam cần
phải chuẩn bị những gì để ứng dụng CNtt và
các nền tảng số vào công tác Xttm?

hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động theo
hình thức truyền thống tại Việt Nam còn đang loay
hoay tìm cách tồn tại và phát triển trong thời đại
công nghệ số. Tư duy “sợ mất mát, ngại thay đổi”
chính là rào cản lớn nhất cho sự chuyển đổi số của
doanh nghiệp đặc biệt trong công tác XTTm, kết nối
cung cầu, marketing giới thiệu sản phẩm…

Thời gian tới, các doanh nghiệp Việt cần chuẩn
bị cho mình những chiến lược dài hạn và bài bản về
chiến lược kinh doanh, ứng dụng công nghệ, sản
phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, chất lượng nhân
sự… Bên cạnh đó, các DN cần khai thác nền tảng số
một cách chủ động, trong đó chú trọng vào việc phát
triển website, mạng xã hội… nhằm tương tác với
khách hàng, qua đó tiếp cận và phát triển thị trường.

các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu
kỹ lưỡng nội dung về các hiệp định thương mại tự do
và các xu hướng, mô hình chuyển đổi số phù hợp.
Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, tài lực cũng
như các điều kiện cần thiết khác để có thể đáp ứng
được các yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với tổ chức
XTTm xây dựng kế hoạch và tham gia triển khai
hoạt động XTTm đảm bảo hoạt động XTTm sát
thực, khả thi, hiệu quả; quyết tâm, mạnh dạn đầu tư
kinh phí cho XTTm trong và ngoài nước, nâng cao
năng lực cho đội ngũ nhân sự làm công tác XTTm
nhằm chuyên nghiệp hóa năng lực thực thi và tối đa
hóa hiệu quả các hoạt động XTTm.

trân trọng cảm ơn ông!

export Promotion
on digital Platform
in the face of numerous difficulties in 2020, the
export sector managed to reach the finish line in
spectacular fashion. one of the keys for
exporters to live through difficulties is the well-
prepared launch of trade promotion on digital
platforms. mr. Le Hoang tai, Deputy Director
of the Vietnam Trade Promotion agency
(Vietrade) under the ministry of industry and
Trade, granted an exclusive interview to
Vietnam Business forum’s reporter on this
issue. Huong Ly reports.

38 ViEtNam BUsiNEss ForUm fEB 1 - 14, 2021

F



kinh doanh trong thời gian tiếp theo. Nhiều DN đã phải tạm
dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, nhất là khu vực DN nhỏ và
vừa. một số tích lũy có được trong thời gian qua phục vụ cho
đầu tư và phát triển giờ phải mang ra để “nuôi quân”, giữ chân
lao động…

mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đây
cũng là dịp để các DN tự làm mới mình, tìm ra những hướng đi
mới phù hợp với nhu cầu thị trường để tồn tại và phát triển
mạnh mẽ hơn. Tác động từ dịch covid-19 tạo ra nhận thức mới,
xu hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương
mại mới trên nguyên tắc từ xa, hạn chế tiếp xúc; xuất hiện các
ngành nghề kinh doanh trực tuyến mới dựa trên kinh tế số...
Điều này đã tạo ra thay đổi về cầu đối với một số sản phẩm, dịch
vụ thiết yếu như chế biến thực phẩm; y tế, hoá dược phẩm,
chuyển đổi số, e-logistics… Đồng thời đem lại cơ hội thị trường
mới cho các DN Việt Nam có thể tận dụng để tái cơ cấu sản
xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá.

Đây là cơ hội để các DN Việt Nam nhìn nhận, sát hạch lại
năng lực thực sự, sức chống chịu, thích ứng trước biến cố thị
trường, an ninh phi truyền thống; rà soát, đánh giá, cơ cấu lại
nguồn nguyên vật liệu, khách hàng và tìm ra hướng đi mới chủ
động hơn, xây dựng phương án đổi mới mô hình sản xuất, chiến
lược kinh doanh mới nhanh chóng nắm bắt tín hiệu, nhu cầu
mới của thị trường. Nhiều DN nhân giai đoạn này tập trung đổi
mới trang thiết bị, công nghệ với chi phí rẻ hơn; đồng thời thúc
đẩy liên kết, mạng lưới cung ứng trong nước, giảm lệ thuộc vào
nước ngoài, nâng cao chất lượng, giảm giá sản phẩm dịch vụ để
tận dụng cơ hội chiếm lĩnh và củng cố thị phần. một số chính
sách hội nhập quốc tế như các hiệp định thương mại tự do mới
được ký kết và chính thức có hiệu lực cũng tạo lợi thế cho các
DN Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, có nhiều sáng kiến đã được triển khai để
khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh như áp
dụng giờ làm linh hoạt để duy trì việc làm cho thị trường và
người lao động; cắt giảm chi phí sản xuất; rà soát, tìm kiếm
nguồn cung ứng nguyên vật liệu thay thế. Đặc biệt, việc tích
cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác thị
trường nội địa, nắm bắt cơ hội kinh doanh mới, ứng dụng
công nghệ số trong sản xuất kinh doanh… là những giải pháp
nhanh nhạy mà các DN đã áp dụng. Đây là những cơ sở để tin
rằng kinh tế Việt Nam nói chung và các DN nói riêng sẽ có
những bước phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Cùng với việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, việc bố
trí lao động - việc làm cũng là những vấn đề “nóng” trong
thời gian qua mà các dN phải đối mặt. Ông có thể cho biết
những tác động đến người lao động và dN? Và VCCi đã có
những hành động, giải pháp gì để hỗ trợ cộng đồng dN?

Thực tế cho thấy, người lao động tạm thời và trong ngắn
hạn, nhất là lao động nữ dễ bị tổn thương nhất trước các biện
pháp cắt giảm chi phí của DN. Nhiều DN đã phải áp dụng hình
thức nghỉ việc tạm thời (có lương hoặc không lương) và chấm
dứt hợp đồng lao động, phù hợp với mong muốn cơ cấu lại và
bảo vệ sự tồn vong của DN.

Ngay khi đại dịch xảy ra từ đầu năm 2020, Vcci đã có
những điều tra và nghiên cứu về ảnh hưởng, tác động của dịch
bệnh đến DN và người lao động. Theo đó, nhìn chung các DN
đã kịp thời có chính sách hỗ trợ người lao động trong khủng

hoảng, chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời
trong sử dụng lao động. DN còn tranh thủ thời gian dịch bệnh
để đào tạo lại nhân lực hoặc tổ chức làm việc tại nhà... Đó là
những ứng xử linh hoạt đầy trách nhiệm. 

Vcci cũng đã đưa ra kiến nghị với chính phủ một loạt giải
pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong số 36 giải pháp ngắn hạn, có 5
giải pháp vừa phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh; 5 giải pháp về chính
sách tài khóa; 3 giải pháp về chính sách tín dụng; 5 giải pháp về
chính sách lao động, tiền lương, công đoàn; 2 chính sách hỗ trợ
một số lĩnh vực bị thiệt hại nặng nề bởi dịch covid-19; 3 giải
pháp về cải cách thủ tục hành chính; 5 giải pháp về tổ chức thực
hiện các chỉ thị, Nghị quyết của chính phủ; 2 giải pháp về sự
chung tay của người lao động, người tiêu dùng và 6 giải pháp về
phía cộng đồng DN. Nhiều kiến nghị của Vcci đã được xem xét
và áp dụng trong hàng loạt giải pháp của chính phủ nhằm hỗ
trợ DN và người lao động trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là không chỉ trong đại
dịch mà ngay cả thời hậu covid-19, vấn đề lớn nhất sẽ là việc
làm. Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo covid-19 sẽ làm cho 25
triệu người mất việc. Nhiều tổ chức quốc tế còn đưa ra con số
cao hơn thế. Việc tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình
kinh doanh sau covid-19 sẽ làm sâu sắc thêm xu hướng này.

hiện nay, xu hướng chuyển đổi số và ro-bot hóa đang
được đẩy mạnh hơn, giao dịch trực tuyến và nền kinh tế
online lên ngôi. Thị trường nội địa và mạng sản xuất nội bộ
các nền kinh tế sẽ được xem trọng, thương mại và đầu tư
quốc tế đảo chiều – luồng vốn đầu tư của các nền kinh tế
phát triển có xu hướng quay lại về chính quốc, đầu tư quốc tế
sẽ phi tập trung hơn để phân tán rủi ro...

Nền kinh tế và cộng đồng DN Việt Nam sẽ đứng trước
những cơ hội và thách thức chưa từng có. Việt Nam sẽ có cơ
hội đón nhận dòng vốn mới có chất lượng cao hơn trong một
chiến lược đầu tư phi tập trung, đa phương hóa nguồn cung
ứng để tránh lệ thuộc quá lớn vào một thị trường của các tập
đoàn xuyên quốc gia. Với lợi thế về địa kinh tế, chính trị, quy
mô thị trường và nguồn lực, Việt Nam có nhiều cơ hội để đón
nhận dòng vốn đầu tư mới. Nhưng cùng với đó thách thức
cũng lớn hơn khi xu hướng tự động hóa gia tăng, cơ hội việc
làm trong những ngành sử dụng nhiều lao động giản đơn sẽ bị
thu hẹp. Bài toán công ăn việc làm cho hàng triệu lao động kỹ
năng còn thấp, trong các ngành thâm dụng nhiều lao động như
dệt may, da giày, điện tử, thủy sản - các cỗ máy tạo việc làm
chủ yếu trong nền kinh tế, cũng như hàng triệu lao động đang
hàng ngày hàng giờ được giải phóng khỏi khu vực nông nghiệp
năng suất thấp cần được tạo việc làm trong thời gian tới là một
thách thức lớn. có thể nói, sứ mệnh giải quyết công ăn việc
làm đè nặng lên vai của đội ngũ doanh nhân Việt.

Bởi vậy, việc DN nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng
quản trị, tìm kiếm và khai thác thị trường đa dạng, áp dụng công
nghệ tiên tiến thời đại 4.0 và nâng cao kỹ năng tay nghề cho
người lao động... đang là những điều kiện quan trọng để DN tiến
lên trong kỷ nguyên hội nhập. cùng với việc chính phủ đẩy
mạnh cải cách đồng bộ về thể chế kinh tế và sử dụng hiệu quả
các gói hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực làm bệ đỡ cho DN
lớn lên sẽ là yêu cầu quan trọng nhất, mở đường cho sự phát
triển của nền kinh tế và cộng đồng DN Việt ở tương lai.

trân trọng cảm ơn ông!
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mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của
đại dịch, chuỗi cung ứng bị đứt gãy,
thị trường xáo trộn nhưng các dN
Việt Nam vẫn có thể thấy được
những cơ hội để phát triển. Ông có
thể cho biết những thành công đáng
kể của nỗ lực này cũng như cơ hội
trong giai đoạn tới?

DN là đối tượng chịu ảnh hưởng
nặng nề trong năm qua, nhiều DN phải
tạm ngừng hoạt động, có DN phá sản,
giải thể, thu hẹp quy mô sản xuất kinh
doanh. Năm 2020 có khoảng 101.700
DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn,
ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải
thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng
13,9% so với năm trước, bao gồm:
46.600 DN tạm ngừng kinh doanh có
thời hạn, tăng 62,2%; gần 37.700 DN
ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải
thể, giảm 13,8%; gần 17.500 DN hoàn
tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung
bình mỗi tháng có gần 8.500 DN rút lui
khỏi thị trường.

Trước bối cảnh khó khăn bởi dịch
covid-19, cộng đồng DN Việt Nam đã
thực hiện nhiều giải pháp để duy trì
hoạt động sản xuất kinh doanh như đẩy
mạnh hoạt động thương mại điện tử;
kinh tế số, chuyển đổi sản phẩm, dịch
vụ chủ lực; tích cực tìm kiếm thị trường
mới cho nguyên liệu đầu vào cũng như
thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
Nhờ vậy mà trong năm 2020, cả nước
có 134.900 DN đăng ký thành lập mới
với tổng số vốn đăng ký là hơn
2.235.600 tỷ đồng và tổng số lao động
đăng ký là 1.043.000 lao động, giảm
2,3% về số DN, tăng 29,2% về vốn đăng
ký và giảm 16,9% về số lao động so với
năm trước. Bên cạnh đó, còn có 44.100
DN quay trở lại hoạt động, tăng 11,9%
so với năm 2019, nâng tổng số DN
thành lập mới và DN quay trở lại hoạt
động trong năm 2020 lên 179.000 DN,
tăng 0,8% so với năm trước. Trung bình
mỗi tháng có 14.9000 DN thành lập
mới và quay trở lại hoạt động.

Việc đẩy lùi và kiểm soát được dịch
bệnh đã giúp Việt Nam trở thành địa chỉ

tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài,
điểm đến tiềm năng, an toàn cho sự
phân bổ lại dòng vốn đầu tư trên thế
giới, đặc biệt là xu hướng chuyển dịch
nhà máy sản xuất ra khỏi thị trường lân
cận và tìm đến với Việt Nam của các tập
đoàn, DN trên thế giới. Với lực lượng
lao động dồi dào và giá nhân công hợp
lý, cơ sở hạ tầng khá tốt, vị trí địa lý
thuận lợi, Việt Nam thu hút được sự chú
ý của các tập đoàn có thương hiệu và
phù hợp nhu cầu dịch chuyển.

có thể thấy, giai đoạn bị ảnh hưởng
của dịch covid-19 cũng là cơ hội để
các DN cơ cấu lại và nâng cao năng lực
chống chịu cũng như khả năng thích
nghi với tình hình mới. DN có thể tự
đánh giá về thực trạng sản xuất kinh
doanh, những điểm mạnh, điểm yếu
của mình cũng như lợi thế cạnh tranh.
Từ đó cải tiến mô hình sản xuất kinh
doanh theo hướng hiệu quả và bền
vững hơn. Ảnh hưởng của dịch covid-
19 còn tạo ra thay đổi về nhu cầu đối
với sản phẩm, dịch vụ, đem lại cơ hội
gia nhập các thị trường bên cạnh thị
trường truyền thống cho DN Việt Nam
có thể tận dụng. Đặc biệt, các chính
sách hội nhập quốc tế của Việt Nam,
nhất là lợi thế từ  những hiệp định
thương mại thế hệ mới như cPTPP,
EVfTa, uKfTa, rcEP… sẽ tạo điều
kiện cho các DN  tham gia sâu hơn vào
chuỗi giá trị toàn cầu, hình thành
chuỗi giá trị mới và tạo sức bật mới.

Nhiều người cho rằng năm  qua
là một năm thực sự khó khăn và có
lẽ đây là một “phép thử” đối với
cộng đồng dN. Đây là giai đoạn mà
nhiều dN “tự nhìn lại mình” để cải
thiện và nâng cao năng lực cạnh
tranh. Ông đánh giá thế nào về vấn
đề này, thưa ông?

Sức ép về cạnh tranh, thanh lọc ngày
càng gia tăng cộng thêm cú sốc về kinh
tế do covid-19 gây ra đã khiến cho
nhiều DN lao đao, chưa kể là các hoạt
động xúc tiến thương mại, đầu tư bị
ngưng trệ, ảnh hưởng đến hoạt động
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khó khăn không làm
doanh nghiệp “chùn bước”

Với độ mở lớn, hội nhập
quốc tế ngày càng sâu
rộng nên nền kinh tế
Việt Nam có cơ hội

nhưng cũng chịu nhiều
tác động tiêu cực của thị
trường, đặc biệt là dịch

covid -19. các hoạt
động sản xuất, cung ứng
và lưu chuyển thương
mại, lao động và việc
làm bị đình trệ, gián
đoạn. Tuy vậy, cộng
đồng doanh nghiệp

(DN) đã nhanh chóng
điều chỉnh cho phù hợp

với tình hình. Ông
Hoàng Quang Phòng,
Phó chủ tịch Vcci đã

có cuộc trao đổi với
phóng viên Vietnam
Business forum xung

quanh vấn đề này. 
anh mai thực hiện.



rocked many enterprises, let alone delaying trade promotion
and investment. many businesses had to suspend operations
and shrink production, especially small and medium-sized
enterprises (SmEs). Some had to spend their savings,
previously intended for development investment, for wages.

Despite being affected by the epidemic, this is also an
opportunity for businesses to refresh themselves and find
new directions to survive and grow stronger in the market.
coViD-19 impacts changed perceptions and trends in
consumer tastes and new commercial transactions, based on
remote, contactless principles; and unveiled new online
businesses based on digital economy. This changed demand
for some essential products and services such as food
processing, medicine, digital transformation and e-logistics.
at the same time, it will bring new market opportunities for
Vietnamese enterprises to restructure production, form new
value chains and make breakthrough development.

This is an opportunity for Vietnamese businesses to
recognize and test their true capacity, resilience and
adaptation to market events and nontraditional security;
review, evaluate, restructure input sources and customers
and find new directions; build production restructuring
plans and new business strategies to quickly grasp new
market signals and demands. in this tough time, many
businesses focused on renovating equipment and technology
at cheaper costs; fostered domestic supply linkages and
networks, reduced dependence on foreign countries, raised
quality and lowered product and service prices to increase
their market share. Some international integration policies
such as newly signed and officially effective free trade
agreements also create advantages for Vietnamese
enterprises to participate in global value chains.

moreover, many initiatives were implemented to
address negative epidemic effects such as applying flexible
working hours to maintain jobs for the market and
workers, slashing production costs, and searching for
alternative input sources. in particular, actively looking
for markets for products, expanding the domestic market,
seizing new business opportunities, and applying digital
technology to production and business are quick
solutions for businesses. These bases are believed to
strongly revive Vietnam's economy in general and
businesses in particular the coming time.

in addition to the efforts to expand production and
business activity, employment is also a "hot" issue faced
by businesses in recent years. Would you be kind enough
to tell us impacts on employees and businesses? What
actions and solutions has VCCi taken to support the
business community?

in fact, temporary and short-term workers, especially
female workers, are most vulnerable to cost-cutting measures
adopted by enterprises. many businesses had to lay off
workers and terminate labor contracts to match their
restructuring plans for survival.

right after the outbreak of the pandemic in early 2020,
Vcci studied its impacts on businesses and workers. in general,
businesses had timely support policies for their workers in

crisis, and actively and creatively proposed timely appropriate
employment solutions. They also took this chance to retrain
their employees or organize to work from home. These were
flexible and responsible behaviors.

Vcci also proposed to the government a series of short-term
and long-term solutions. out of 36 short-term solutions, five are
about coordinating implementing epidemic prevention measures
and business continuation; five about fiscal policy; three about credit
policy; five about labor, salary and trade union policy; two about
support for sectors severely hit by the coViD-19 epidemic; three
about administrative procedure reform; five about implementation
of the government's directives and resolutions; two about joint
effort and action of workers and consumers; and six about the
business community. many of Vcci's recommendations were
considered and applied in a series of government solutions on
support for businesses and employees in the past time.

however, importantly, employment is the biggest issue,
not only during but also after the coViD-19 pandemic. The
international Labor organization predicted that coViD-19
would leave 25 million people out of jobs. many international
organizations put up even higher numbers. restructuring the
economy and transforming the business model after coViD-
19 will deepen this trend.

currently, digital transformation and robotization trends
are being accelerated and online transactions and the online
economy are taking the throne. Domestic market and internal
production networks of the economy will be considered,
international trade and investment will reverse their
directions, with investment capital flows of developed
economies tending to return to home. international
investment will be more decentralized to disperse risk.

Vietnam's economy and business community will face
unprecedented opportunities and challenges. Vietnam will have
the opportunity to receive new, higher quality capital flows in a
decentralized investment strategy and multilateralizing the
supply source to avoid being too dependent on a market of
transnational corporations. given its advantages of geo-
economy, politics, market size and resources, Vietnam has
many opportunities to welcome new investment flows. But, this
development will also couple with challenges as accelerating
automation will take job opportunities in simple labor-intensive
industries like textile and garment, leather and footwear,
electronics and seafood - main job creation engines of the
economy, as millions of workers are leaving low-yield
agriculture. generating jobs for these people will be a big
challenge in the coming time. indeed, employment weighs
heavily on the shoulders of Vietnamese businesspeople.

Therefore, improving competitiveness and management
skills, seeking and using diverse markets, applying advanced
technology and enhancing skills for employees are important
conditions for businesses to move forward in the integration
era. Synchronously reforming economic institutions and
effectively using support packages, infrastructure and human
resources to lay the foundation for business development will
be the most important requirement that opens the way for
the development of Vietnamese economy and business
community in the future.

thank you very much! 
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despite being hit hard by the pandemic, having supply
chains disrupted and confronting market turmoil,
Vietnamese businesses can still see opportunities for
growth. Could you please tell us some remarkable successes
of this effort as well as its potential in the coming time?

Enterprises were heavily affected in the past year. many had
to suspend operations, some even went bankrupt, dissolved, or
scaled down operations. in 2020, as many as 101,700 enterprises
suspended their business for a definite period, ended operations
and waited for dissolution procedures, or completed dissolution
procedures, an increase of 13.9% over the previous year.
among them, 46,600 enterprises temporarily ceased their
business, up 62.2%; nearly 37,700 stopped operations and

waited for dissolution procedures, down 13.8%;
and nearly 17,500 completed dissolution
procedures, up 3.7%. on average, nearly 8,500
companies left the market each month.

Due to the coViD-19 epidemic, the
Vietnamese business community took various
measures to maintain business operations such
as promoting e-commerce and digital
economy, changing key products and services,
and actively looking for new markets for input
materials and for output products. as a result,
in 2020, the country had 134,900 new
enterprises which registered to invest a total of
more than VND2,235.6 trillion and hired
1,043,000 workers, down 2.3% in enterprises,
up 29.2% in registered value and down 16.9%
in employees from the previous year. in
addition, 44,100 companies resumed
operations, up 11.9% over 2019, bringing the
number of new active companies in 2020 to
179,000, up 0.8% year on year. on average,
14,900 companies were established and
resumed operations each month.

Successful epidemic control made Vietnam a reliable
destination for foreign investors, a potential and safe
destination for reallocated investment flows in the world,
especially the trend of moving manufacturing facilities out of
neighboring markets to Vietnam by world-leading
corporations. With an abundant workforce, reasonable labor
costs, a good infrastructure and a favorable geographical
location, Vietnam has caught the attention of corporations
seeking to shift their investment choices.

Perhaps, the coViD-19 epidemic time was also an
opportunity for enterprises to conduct restructuring and
improve their resilience as well as their adaptability to
the new situation. They can self-assess their actual
business performances, strengths and weaknesses and
competitive advantages as well. Then, they can make
their business models more efficient and sustainable. The
impact of the coViD-19 epidemic also resulted in
changes in demand for products and services and
provided opportunities for Vietnamese firms to enter
new markets alongside traditional markets. in particular,
Vietnam's international integration policies, especially
advantages from new generation trade agreements such
as cPTPP, EVfTa, uKfTa and rcEP will enable them
to more deeply join value chains, form new value chains
and create new momentum.

the year 2020 was seen as a really difficult year
and a "test" for the business community. this was
also a time for many to self-assess their performance
to sharpen their competitive edge. How do you view
this issue?

increased pressures on competition and survival,
combined with economic shocks caused by coViD-19,
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With a large exposure and deeper
international integration, the Vietnamese
economy finds a lot of opportunities but it
has also suffered from many negative market
impacts, especially the coViD-19 pandemic.
manufacturing, supply, circulation, trade,
labor and employment have been delayed or
disrupted. however, the Vietnamese business
community has quickly adapted to this
situation. mr. Hoang Quang Phong, Vice
President of Vcci granted Vietnam Business
forum’s reporter an exclusive interview on
this issue. anh mai reports.

hardships cannot Dampen Businesses



tục được NhNN đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt,
nhờ đó trong 5 năm liên tiếp, NhNN đã được Ban chỉ đạo
cchc của chính phủ xếp thứ nhất về chỉ số cchc Par-index,
cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân
hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bản chất các ngân hàng cũng là doanh nghiệp và không
nằm ngoài những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.
tuy nhiên, với vai trò là mạch máu của nền kinh tế, ngành
Ngân hàng chấp hành chủ trương của Đảng, Chính phủ,
chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân,
góp phần hỗ trợ nền kinh tế, giảm thiểu tác động của dịch
Covid-19 như thế nào, thưa ông?

Năm 2020 là một năm đi vào lịch sử thế giới với những
thách thức chưa từng có. Dịch bệnh covid-19 đã và đang
lan rộng trên thế giới là một cú sốc lớn đối với hoạt động
xã hội, kinh tế của toàn thế giới, gây ra nhiều khó khăn và
hệ lụy cho các doanh nghiệp và các quốc gia. Bám sát chỉ
đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, NhNN đã chủ
động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về tín dụng nhằm
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh
hưởng bởi dịch covid-19, cụ thể: 

thứ nhất, yêu cầu các TcTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh
hưởng của dịch đối với khách hàng vay vốn, xây dựng chương

trình, kịch bản hành động của ngân hàng bám sát với thực tế để
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 

thứ hai, ban hành Thông tư 01/2020/TT-NhNN có
hiệu lực từ ngày 13/3/2020, tạo cơ sở pháp lý để các TcTD
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên
nhóm nợ, giúp người dân và doanh nghiệp giảm áp lực trả
nợ để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; ban hành chỉ
thị 02/cT-NhNN ngày 31/3/2020 chỉ đạo các TcTD tăng
cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch.

thứ ba, quyết liệt chỉ đạo TcTD tập trung mọi nguồn
lực, đẩy mạnh cải cách quy trình thủ tục nội bộ, rút ngắn
thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn để nâng cao khả năng tiếp
cận vốn vay của khách hàng. 

thứ tư, kịp thời điều chỉnh tăng mức tăng trưởng tín
dụng của các TcTD hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở
rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng
trưởng kinh tế.

thứ năm, ban hành Thông tư và các văn bản hướng dẫn
thực hiện cho vay tái cấp vốn với lãi suất 0%, số tiền 16.000
tỷ đồng từ NhNN để Ngân hàng chính sách xã hội
(NhcSXh) cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài
chính vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc do
ảnh hưởng của dịch với lãi suất 0% theo đúng tinh thần
Nghị quyết 42 của chính phủ và Quyết định 15 của Thủ
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Giai đoạn 2016 – 2020, ngành ngân hàng đã hoàn thành xuất
sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; được Đảng, Quốc hội, dư
luận trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ông có thể cho
biết những kết quả nổi bật của ngành cũng như những nỗ lực đã
mang lại những kết quả đó?

giai đoạn 2015-2020, nền kinh tế Việt Nam có thế và lực thuận lợi
nhờ kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới khi những nỗ lực cải cách cơ cấu
kinh tế bắt đầu đơm hoa, kết trái. Tuy nhiên, khó khăn cũng chất chồng
do nhiều nguyên nhân như xung đột địa chính trị, xung đột thương mại
căng thẳng giữa các nước lớn, diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19,
thiên tai, biến đổi khí hậu... Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống
chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, kinh tế trong
nước đã đạt được những thành tựu quan trọng: nền tảng vĩ mô ổn định,
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; xuất siêu 5 năm liên tiếp trong bối
cảnh thương mại quốc tế giảm mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng cao giai
đoạn 2016-2019 (bình quân 6,8%/năm) và đặc biệt là năm 2020 đạt gần
3% (là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương và gần như
cao nhất trong khu vực); tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng chuyển biến tích cực; niềm tin vào VNĐ được củng cố; dự trữ
ngoại hối tăng lên mức kỷ lục; hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện,
năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên...

Những dấu ấn kinh tế nổi bật đó có sự đóng góp hết sức tích cực, quan
trọng của hệ thống ngân hàng - mạch máu của nền kinh tế, thể hiện trên 4
lĩnh vực chính sau đây: 

thứ nhất, hiệu lực, hiệu quả truyền dẫn của chính sách tiền tệ
(cSTT) ngày càng nâng cao. NhNN đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các
công cụ cSTT để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm
soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững;
Điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất
kinh doanh, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với lạm phát; Kiên định điều
hành giảm lãi suất trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế, đảm bảo cân bằng lợi ích của người đi vay và người gửi
tiền; ổn định tỷ giá, giữ vững giá trị đồng Việt Nam; thị trường tiền tệ,
ngoại hối và thị trường vàng ổn định, thông suốt.

thứ hai, tái cơ cấu hệ thống TcTD và xử lý nợ xấu có bước đột phá cơ
bản trên cơ sở phát hiện và tháo gỡ những “nút thắt” trong khung pháp lý
hiện hành. Đến cuối năm 2020, sự ổn định, an toàn của hệ thống TcTD
được giữ vững, hầu hết TcTD đạt tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp
luật (khoảng 11,65%); năng lực tài chính các TcTD được củng cố; chất
lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được duy trì dưới 3%;
quy mô hệ thống TcTD tiếp tục tăng; năng lực quản trị, điều hành của
TcTD từng bước được nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

thứ ba, hệ thống thanh toán được kiểm soát và vận hành an toàn,
việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều tiến bộ vượt
bậc. NhNN đã xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo
an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. các TcTD đã nghiên
cứu, ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại như thanh toán trên
thiết bị di động, áp dụng xác thực vân tay, sinh trắc, sử dụng mã phản
hồi nhanh... Đồng thời, thanh toán ngân hàng được đẩy mạnh đối với
các dịch vụ công, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sử dụng
tiền mặt trong nền kinh tế.

thứ tư, công tác cải cách hành chính (cchc) giai đoạn 2016-2020 tiếp
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ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế

Đóng góp của ngành Ngân
hàng đã góp phần đưa kinh tế
Việt Nam giai đoạn 2016-
2020 đạt được nhiều kết quả
tích cực. Năm 2021 là một
năm có ý nghĩa hết sức quan
trọng với mục tiêu tiếp tục
phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo ổn định kinh tế vĩ
mô và phát triển bền vững.
Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu,
phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn
ông Đào minh tú, Phó
Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước (NhNN) Việt Nam. 
Quỳnh Ngọc thực hiện.
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tướng chính phủ.
thứ sáu, Ban lãnh đạo NhNN đã phối hợp với lãnh

đạo uBND các tỉnh, thành phố tổ chức gần 20 hội nghị kết
nối ngân hàng - doanh nghiệp trên tất cả 6 vùng kinh tế
trọng điểm của cả nước để lắng nghe ý kiến phản ánh của
các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận
chính sách của NhNN, đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực chịu ảnh
hưởng lớn nhất từ dịch bệnh covid-19, các lĩnh vực ưu
tiên, các đối tượng chính sách của Nhà nước. 

Sự vào cuộc sớm, chủ động và quyết liệt của ngành
Ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực; tăng
trưởng tín dụng có dấu hiệu phục hồi từ tháng Quý ii khi
cầu tín dụng bắt đầu tăng, đến 23/12/2020, tín dụng tăng
10,54% so với cuối năm 2019, tăng 11,93% so cùng kỳ 2019.
Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu vốn cho các dự án
trọng điểm được đáp ứng kịp thời. 

Đặc biệt, tất cả các TcTD (kể cả công ty tài chính, ngân
hàng nước ngoài) đều vào cuộc mạnh mẽ, sử dụng nguồn nội
lực tài chính của mình thông qua việc tiết giảm chi phí, cắt
giảm lương, giảm lợi nhuận, không chia cổ tức... để hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đến nay, toàn ngành đã cơ
cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270 nghìn khách hàng bị
ảnh hưởng bởi dịch covid-19 với dư nợ gần 355 nghìn tỷ
đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 590 nghìn khách hàng
với dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng, đặc biệt các TcTD đã cho vay
mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với
trước dịch) với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt gần 2,3
triệu tỷ đồng cho hơn 390 nghìn khách hàng. 

Đối với cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng
việc cho người lao động, NhcSXh đã thực hiện giải ngân với
tổng dư nợ là 20,72 tỷ đồng cho 137 người sử dụng lao động, số
lao động được hỗ trợ là 5.200 người.

các giải pháp NhNN và ngành Ngân hàng triển khai trong
thời gian qua, đặc biệt là giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ được thực hiện bằng chính
nguồn lực của các TcTD từ việc tiết kiệm triệt để chi phí hoạt
động, giảm lợi nhuận kinh doanh, trên tinh thần chia sẻ khó
khăn và đồng hành cùng với khách hàng vay vốn, đã phát huy
tác dụng giúp giảm áp lực cho doanh nghiệp trong trả nợ vay
ngân hàng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục vay mới
khôi phục và ổn định sản xuất, kinh doanh.  

Ông có thể cho biết những giải pháp chiến lược đột phá
của ngành trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025? 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 - một giai đoạn phát triển
mới của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong
nước tiếp tục có những thách thức, biến động khó lường, ngành
Ngân hàng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động vượt qua mọi
khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, chính phủ giao phó, tiếp tục
đảm bảo vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, góp phần giữ ổn
định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. 

Đồng thời, bước sang giai đoạn 2021-2025, ngành Ngân
hàng tiếp tục kiên định mục tiêu mà chiến lược phát triển
ngành Ngân hàng đã đặt ra, theo hướng hiện đại hóa

NhNN và phát triển hệ thống các TcTD hoạt động minh
bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững, phấn đấu đạt
trình độ của các nước đứng đầu trong khu vực. Theo đó,
toàn ngành xác định sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm sau:

một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, tạo
cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi, rõ ràng cho công tác điều hành
chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phù hợp với các quy
luật của kinh tế thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế và thông lệ
quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như xu hướng phát triển
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hai là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của
NhNN theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với
thông lệ, chuẩn mực quốc tế; thực hiện quyết liệt công tác
cchc, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hệ số tín
nhiệm và niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào cơ chế,
chính sách và hoạt động của ngành ngân hàng.

Ba là, tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường trong
nước và quốc tế để sử dụng linh hoạt các công cụ nhằm đạt
được mục tiêu của cSTT là kiểm soát lạm phát, ổn định giá
trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo
điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn
trong nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Điều hành chính sách tín dụng theo hướng tập trung vào
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng
đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Lồng ghép các nội dung về
phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
trong các chương trình, dự án tín dụng.

Bốn là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra,
giám sát ngân hàng, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi
ro cao, các đối tượng là TcTD còn yếu kém, đảm bảo giữ vững
an toàn hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ và chú
trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công
tác thanh tra, giám sát ngân hàng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TcTD
gắn với xử lý nợ xấu để xử lý quyết liệt những tồn tại, yếu kém
của hệ thống, trọng tâm là các TcTD yếu kém; đồng thời,
nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, cả về năng lực tài
chính và quản trị hướng tới chuẩn mực, thông lệ quốc tế; tăng
cường tính minh bạch và tuân thủ, kỷ luật, kỷ cương trong
hoạt động của các TcTD.

sáu là, tập trung xây dựng Đề án phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thông
lệ quốc tế và sự phát triển của hoạt động ngân hàng số trong
thời kỳ cmcN 4.0; Tiếp tục xây dựng hạ tầng thanh toán
quốc gia nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của người
tiêu dùng trong nền kinh tế số; Tăng cường quản lý, giám sát
đối với các hệ thống thanh toán, đảm bảo an ninh, an toàn,
hiệu quả và thông suốt. Triển khai các giải pháp thúc đẩy đổi
mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, phương thức thanh toán
hiện đại; đẩy mạnh triển khai các mô hình thanh toán tại
nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bảy là, triển khai có hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để cuối năm
2025 đạt được các mục tiêu của chiến lược này đề ra cho giai
đoạn 2020-2025.

tám là, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để nâng
cao vị thế của ngành Ngân hàng Việt Nam trên trường

F

số hóa là chìa khóa thành công

LÊ tHU tHỦY
tổng giám Đốc ngân hàng tmcP Đông nam á (seabank) 

Năm 2021 sẽ là một năm tốt hơn cho nền kinh tế Việt
Nam, chính vì vậy các hoạt động của hệ thống ngân hàng
cũng được dự báo có nhiều biến chuyển tích cực hơn. Đặc
biệt, trong ngành ngân hàng có thể diễn ra cuộc chạy đua
gay gắt mang tên “công nghệ số” và các ngân hàng cần
cẩn thận để không bị tụt lại phía sau.

Với chiến lược hội tụ số, tập trung số hóa các sản
phẩm dịch vụ cũng như vận hành nội bộ, năm 2020 đánh
dấu bước tiến vượt trội của SeaBank trong gia tăng tối đa
tiện ích cho khách hàng theo định hướng phát triển ngân
hàng số. SeaBank cũng tiên phong đầu tư nền tảng trí tuệ
nhân tạo ai (artificial intelligence) trong hoạt động hàng
ngày và một trong những ứng dụng nổi bật được khách
hàng biết đến là Seamobile, ứng dụng tài chính duy nhất
cung cấp tính năng trợ lý tài chính cá nhân cho khách
hàng theo mô hình 6 lọ quốc tế.

Thời gian tới, số hóa sẽ vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng
đầu của SeaBank. chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong
công tác chăm sóc và phát triển khách hàng cá nhân,
hướng mọi người tới xu hướng công nghệ số thông qua
ứng dụng ngân hàng di động Seamobile, để từ đó khách
hàng có thể sử dụng và đảm bảo giao dịch được mọi lúc
mọi nơi, tránh sự gián đoạn bởi bất kỳ yếu tố gì xảy ra.
Song song với đó, SeaBank sẽ tiếp tục chú trọng và tập
trung vào phát triển doanh thu phí, đặc biệt về hai mảng
thẻ tín dụng và bảo hiểm, tăng trưởng dư nợ, điều tiết tốt
tỷ lệ chi phí trên thu nhập và nỗ lực hoàn thành kế hoạch
doanh thu để đạt lợi nhuận Ngân hàng đã đề ra.

quốc tế; đổi mới và tăng cường công tác truyền thông theo
hướng chủ động, chuyên nghiệp, góp phần minh bạch hóa
thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về
tài chính, tiền tệ và hoạt động ngân hàng; triển khai các
hoạt động khác của ngành Ngân hàng đã được chiến lược
phát triển ngành định hướng, góp phần tạo hiệu ứng tổng
thể cho kết quả hoạt động chung của toàn ngành.

Với tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, chúng tôi tin tưởng năm 2021
nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, ngành Ngân hàng
sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được những thành
tựu to lớn, góp phần tích cực hỗ trợ quá trình phát triển kinh
tế-xã hội của Việt Nam.

trân trọng cảm ơn ông!

dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt
7,8% trong năm 2021

tim LEELaHaPHaN
chuyên gia kinh tế Phụ trách thái lan Và Việt nam, 
ngân hàng standard chartered

Dự báo tăng trưởng gDP của Việt Nam sẽ phục hồi
mạnh mẽ trong năm 2021, đạt 7,8% so với mức 2,9%
trong năm 2020. Lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục là động
lực tăng trưởng chính, giúp Việt Nam đạt được tốc độ
tăng trưởng vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác
tại châu Á. 

Kể từ quý 3/2020, nền kinh tế Việt Nam đã có sự
phục hồi sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại
dịch covid-19 và, theo nhận định của chúng tôi, quá
trình hồi phục đang diễn ra ổn định. Việt Nam đã trở
thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ vừa qua và
chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ còn tiếp diễn.

Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi và chúng tôi
kỳ vọng điều này sẽ còn tiếp diễn trong 2 năm tới khi
những căng thẳng trong thương mại giữa mỹ và Trung
Quốc chưa được tháo gỡ. Việt Nam sẽ tiếp tục là địa
điểm thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư khi các
quốc gia và doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp để
giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây là yếu tố
tích cực cho triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong
trung và dài hạn.



dấu chân khai phá…
Năm 2019, lần đầu tiên chính phủ ban hành Quyết định

phê duyệt Kế hoạch PTBV khu vực kinh tế tư nhân. Năm
2020, Nghị quyết đầu tiên về PTBV cũng đã được ban hành.
Để có được những chính sách quan trọng nói trên không thể
thiếu những đóng góp của Vcci – cơ quan đại diện cho
tiếng nói cộng đồng DN - trong khuyến nghị chính sách và
những nỗ lực miệt mài trong hành trình 10 năm PTBV DN
mà VBcSD đã tiên phong khởi xướng. 

Lật lại từng trang trên hành trình đó có thể thấy rõ
những “dấu chân khai phá” VBcSD đã tạo ra. góp phần
nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy kinh doanh, giúp phần
lớn DN Việt từ hiểu mơ hồ đến hiểu đúng và thực hiện
PTBV toàn diện. Xây dựng và thúc đẩy áp dụng công cụ
quản trị DN bền vững đầu tiên tại Việt Nam – Bộ chỉ số
doanh nghiệp bền vững (cSi) từ năm 2016, từ đó đưa khái
niệm quản trị DN bền vững tiệm cận cộng đồng DN không
phân biệt quy mô. Nhanh chóng giới thiệu mô hình kinh tế
tuần hoàn (KTTh) – hiện là một mô hình rất mới và sẽ là
hướng đi của các nền kinh tế thế giới – đến với DN Việt
Nam. góp phần đưa PTBV trở thành tiếng nói xuyên suốt
trong toàn hệ thống chính trị, xã hội và DN thông qua các
hoạt động đối thoại và kiến nghị chính sách về PTBV như
Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững, hay hội nghị
toàn quốc về phát triển bền vững. 

Nói ít, làm nhiều. Tiên phong khai phá những “địa hạt”

Vững bước sứ mệnh 
phát triển bền vững doanh nghiệp
Trở về từ một cuộc gặp gỡ thảo luận vào
một ngày đầu xuân cùng cộng đồng
doanh nghiệp (DN) về bức tranh kinh tế
Việt Nam trong tương lai “bình thường
mới”, tôi càng thêm tin tưởng vào con
đường phát triển bền vững (PTBV) mà
Vcci,  hội đồng doanh nghiệp vì sự
phát triển bền vững Việt Nam (VBcSD)
đang vững bước. Không chỉ là vấn đề
bảo vệ môi trường, nội hàm của PTBV
còn bao trùm lên khía cạnh kinh tế và xã
hội. một quốc gia PTBV chính là quốc
gia có được sự tự cường về kinh tế, sự
hài lòng và tự hào trong mỗi người dân,
cũng như một môi trường sinh thái được
gìn giữ, nâng niu. Đó cũng chính là cách
hiểu đúng và toàn diện về PTBV.

nguyễn Quang Vinh 
tổng thư ký Vcci, Phó chủ tịch Điều hành Vbcsd
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nguyen Quang Vinh
general secretary of Vcci, eXecutiVe Vice chair of Vbcsd

returning from a New year business meeting
on Vietnam’s economic prospect for the “new
normal” future, i am increasingly confident
in the path to sustainable development that
Vcci and the Vietnam Business council for

Sustainable Development (VBcSD) have steadfastly taken.
Sustainable development covers not only environmental
protection, but also economic and social aspects. a
sustainable country is a country that has economic
resilience built on the satisfaction and pride of each
citizen, and a preserved ecological environment. That is
the correct and comprehensive understanding of
sustainable development.

trailblazer
in 2019, the government issued a decision approving

the Sustainable Private Economic Development Plan for
the first time. in 2020, the first resolution on sustainable
development was also issued. Vcci has made
indispensable contributions to the above important
policies and the 10-year journey of sustainable
development that VBcSD initiated.

Turning over each page on that journey, we can clearly
see the marked contributions by VBcSD. VBcSD has
helped raise awareness, changed business thinking, helped
most Vietnamese enterprises to develop their ambiguous
understanding into correct understanding, and then
adopt comprehensive sustainable development. The
agency has built and scaled up the application of the first
sustainable corporate governance tool in Vietnam,
corporate Sustainability index (cSi), since 2016, thereby
delivering the concept of sustainable corporate
governance to the business community. VBcSD has
successfully introduced the circular economy, a very new
model that will chart the way for world economies, to
Vietnamese enterprises. VBcSD has made sustainable
development acknowledged among the political, social
and business systems by promoting dialogues and policy
recommendations on sustainable development such as the
Vietnam corporate Sustainability forum or the National
conference on Sustainable Development.

firM to PurSue
corPorate
SuStaiNaBility
MiSSioN

mới mẻ và đầy khó khăn. Bền bỉ, kiên trì, đổi mới, sáng tạo
trong một thập kỷ hoạt động. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế
do đại dịch covid-19 xảy ra, thì những nỗ lực thúc đẩy
PTBV DN trong 10 năm qua đã được ghi nhận. Kết quả
khảo sát độc lập do VBcSD triển khai cho thấy 60% DN áp
dụng Bộ chỉ số cSi tin rằng họ đang làm tốt hơn đối thủ
cạnh tranh, trong đó chỉ có 27% DN trong nhóm đối chứng
(không áp dụng cSi) tự tin vào điều đó. PNj, một doanh
nghiệp Việt Nam thực hiện tốt PTBV trong nhiều năm qua
cho biết PNj đã áp dụng cSi không chỉ trong quản trị DN
nội bộ, mà còn trong đánh giá và xây dựng chuỗi cung ứng
của chính doanh nghiệp, qua đó giúp PNj có khả năng
chống chịu tốt trước những biến động mà covid-19 gây ra.
Và còn nhiều doanh nghiệp Việt khác như Vinamilk, TBS,
Bảo Việt, TNg, SeaBank, BiDV, Traphaco… đã kiên trì theo
đuổi chiến lược PTBV, và có thể “biến thách thức thành cơ
hội” trong bối cảnh khó khăn.  

thập kỷ của hành động…
Thập niên 2021-2030 được Liên hợp quốc đặt tên là

“Thập kỷ của hành động”. Bởi để có thể hiện thực hóa
được 17 mục tiêu PTBV đầy tham vọng trong 10 năm tới
đây, chúng ta buộc phải hợp tác và hành động mạnh mẽ
hơn rất nhiều. 

Từ phía VBcSD-Vcci, chúng tôi sẽ đầu tư nguồn lực
để xây dựng một hệ sinh thái PTBV DN Việt Nam. cụ
thể, VBcSD sẽ phân cấp Bộ chỉ số cSi thành các phiên
bản cho các quy mô DN khác nhau, thay vì một phiên bản
chung như hiện nay, giúp tối đa hóa khả năng và hiệu quả
áp dụng Bộ chỉ số trong từng DN. Đồng thời, VBcSD
cũng phối hợp với các hiệp hội DN để xây dựng Bộ chỉ số
cSi riêng biệt cho từng lĩnh vực, dựa trên kinh nghiệm
xây dựng thành công cSi cho ngành da giày và thủy sản.
Thực hiện tốt quản trị DN chính là nền tảng chắc chắn
nhất cho DN tăng trưởng trong dài hạn. 

cùng với đó, một Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ Doanh
nghiệp Phát triển bền vững cũng sẽ được xây dựng, cung
cấp các dịch vụ đào tạo, tăng cường năng lực cho DN,
cũng như tư vấn DN triển khai các mô hình kinh doanh
bền vững – đặc biệt là mô hình KTTh, tư vấn lập báo cáo
bền vững dựa trên Bộ chỉ số cSi, tư vấn lập báo cáo theo
khung yêu cầu ESg (môi trường-Xã hội-Quản trị), v.v.
các doanh nghiệp bền vững sẽ được định hướng đáp ứng
các tiêu chí như: DN xây dựng kế hoạch Không phát thải
khí nhà kính đến năm 2050; DN đặt ra những mục tiêu
môi trường trong ngắn và dài hạn góp phần phục hồi đa
dạng sinh học/ thiên nhiên đến năm 2050; DN xây dựng
chính sách và quy trình đảm bảo quyền con người tại
công sở; DN đảm bảo tính bao trùm, công bằng, đa dạng,
không có bất kỳ hình thức phân biệt nào tại công sở; DN
đảm bảo công bố thông tin minh bạch. 

Đứng trước một hiện tại và tương lai “bình thường
mới”, cộng đồng DN Việt Nam cần một tư duy kinh
doanh mới: chủ động, gắn kết và Thích ứng. Thập kỷ
mới sẽ là thập kỷ nơi các giá trị kinh doanh có trách
nhiệm, kinh doanh có đạo đức hay chính là kinh doanh
bền vững lên ngôi.n

F
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Talk less and do more. VBcSD has taken the lead in
exploring new and difficult realms and stayed persistent,
patient and innovative over a decade of operation. its
efforts to promote corporate sustainability in the past 10
years have been recognized, especially when the coViD-
19 pandemic wreaked havoc on the economy. an
independent survey conducted by VBcSD showed that
60% of respondents applying the cSi believed that they
were outperforming their competitors, while only 27% of
companies not applying the cSi were confident about this.
PNj, a Vietnamese company that has made great progress
in sustainable development for many years, has applied
cSi not only to internal corporate governance, but also in
supply chain assessment and construction, thus enabling it
to be more resilient to fluctuations caused by the coViD-
19 pandemic. many other Vietnamese companies have
persistently pursued sustainable development for years
and turned challenges into opportunities in the tough
time, including Vinamilk, TBS, Bao Viet, TNg, SeaBank,
BiDV and Traphaco.

a decade of action 
The decade 2021-2030 is called the "Decade of action"

by the united Nations as 17 ambitious Sustainable
Development goals (SDgs) are targeted to be realized in
this period. We must work together and act much more
strongly.

VBcSD-Vcci will invest resources to build the
Vietnamese Sustainable Business Ecosystem. Specifically, the

VBcSD will tailor the cSi into different versions for
different business scales instead of the current single version,
to maximize its applicability and effect of applying the cSi in
each enterprise. at the same time, VBcSD will also
coordinate with business associations to develop separate
cSi versions for each sector, based on its experience in
successfully designing the cSi for the footwear and seafood
industries. good corporate governance is the most certain
foundation for businesses to grow in the long term.

Besides, a Sustainable Business consulting and
Supporting center will also be built to provide training,
strengthen the capacity for businesses, consult businesses
on sustainable business models - especially the circular
economy, consult on cSi-based sustainability reporting,
and consult on ESg (Environmental, social and
governance) reporting. Businesses will be oriented to meet
the following criteria: making a plan for no ghg emissions
by 2050; setting short and long-term environmental goals
for biodiversity/natural restoration by 2050; developing
policies and processes to ensure human rights at the
workplace; ensuring inclusion, fairness, diversity and no
discrimination of any form in the workplace; and ensuring
transparent information disclosure.

in a "new normal" present and future, the Vietnamese
business community needs a new business mindset:
active, cohesive and adaptive. The new decade will be a
decade of responsible business values, ethical business
and sustainable business.n

F
Kịch bản nào cho thị trường bất động sản
năm 2021?

Theo nhận định của một số chuyên gia bất động sản,
nhờ covid-19 được kiểm soát tốt và một số chính sách
mới trong Luật Đầu tư, Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật
Kinh doanh Bất động sản, thị trường bất động sản sẽ có
khả năng phục hồi nhanh chóng và sôi động trở lại sau
một khoảng thời gian dài “đóng băng”. 

Theo dự báo của Viện nghiên cứu Bất động sản Việt
Nam sẽ có hai kịch bản xảy ra đối với thị trường bất động
sản. Đó là, khi các chỉ tiêu vĩ mô mà Quốc hội biểu quyết
thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng gDP là 6%, gDP
bình quân đầu người khoảng 3.700 uSD/người được đảm
bảo, trong đó dịch bệnh được kiểm soát trên diện rộng cả
trong nước và quốc tế thì thị trường bất động sản sẽ phát
triển ở mức cao hơn trước thời kỳ dịch bệnh, thậm chí sẽ
bùng nổ ở một vài phân khúc và thị trường khu vực nhất
định. Sẽ có những siêu dự án với quy mô lớn được đầu tư
dưới dạng tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và xây dựng theo
hướng xanh, thông minh. Đó là những dự án tạo ra sức
nóng và sự dẫn dắt thị trường. 

Ngược lại, nếu dịch bệnh không được kiểm soát, các
chỉ tiêu vĩ mô không đảm bảo thì thị trường bất động sản
sẽ giống như năm 2020. Tuy nhiên, nhìn theo hướng tích

cực, các doanh nghiệp đã tích lũy được kinh nghiệm
chống chọi với khó khăn thử thách của năm 2020 nên chủ
động tái cấu trúc, tái cơ cấu để ổn định về chi phí, lợi
nhuận và có nhiều chiến lược “phòng vệ” hướng tới
những phân khúc có tiềm năng lớn như bất động sản
công nghiệp, nhà ở giá bình dân. 

Phân khúc nào dẫn dắt thị trường bất động
sản năm 2021?

mỗi phân khúc bất động sản sẽ có những chiến lược
phát triển khác nhau. Bất động sản công nghiệp đang
được đánh giá là điểm sáng với những lợi thế từ cuộc
chiến tranh tiền tệ giữa hoa Kỳ và Trung Quốc, từ các
hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu...Tuy
nhiên, vì các chuyến bay quốc tế vẫn đang được kiểm soát
chặt chẽ, các nhà đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn nên
đây vẫn là thời điểm chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực gồm
quỹ đất, cơ sở hạ tầng... để thu hút các nhà đầu tư khi thị
trường phục hồi. các chuyên gia cho rằng, vẫn cần có
những bài toán cụ thể hơn, giải pháp đồng bộ hơn về
cung ứng, cơ sở hạ tầng, kho vận để bất động sản công
nghiệp thực sự hấp dẫn, nhất là tại các địa phương đã trở
thành “đích ngắm” như Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa-
Vũng Tàu...

Ông David jackson - cEo của colliers international

nhận diện bức tranh 
bất động sản năm 2021 

Sức chịu đựng, khả
năng phục hồi kinh
tế cùng với sự kiên
cường chống chọi
vượt qua một năm
trầm lắng do đại
dịch covid-19 là

những yếu tố quan
trọng để bức tranh

bất động sản đầy ảm
đạm trở lên tươi

sáng, lạc quan và có
sức bật mạnh mẽ.

Đây chính là tiền đề
thúc đẩy dòng tiền

đổ vào thị trường bất
động sản trong năm

2021. 

nguyễn Mai
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Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp
tại Việt Nam sẽ là phân khúc năng động nhất vào năm
2021. Đồng thời khi hoạt động du lịch trở lại và biên giới
chính thức mở cửa, thị trường khách sạn, lữ hành sẽ
phục hồi và ổn định vượt qua bất ổn trong 12 tháng qua.
Thị trường nhà ở sẽ tiếp tục thay đổi cấu trúc để mở
rộng đô thị tại các thành phố và thị trường văn phòng
cũng sẽ cần phải mở rộng để đáp ứng làn sóng các công
ty quốc tế đang đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư bất động sản ở các tỉnh
lân cận đang lên ngôi. Khi quỹ đất sạch tại các thành phố
lớn như hà Nội và TP.hồ chí minh ngày càng khan
hiếm, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ tiếp
tục chuyển hướng sang các tỉnh, thành phố có lợi thế
phát triển kinh tế công nghiệp, khoáng sản, đặc biệt là
phát triển du lịch. Nhiều chủ đầu tư có xu hướng chọn
các địa phương để xây dựng các khu đô thị mới vì thủ
tục đất đai thuận lợi và chu kỳ đầu tư của các dự án ngắn
hơn các dự án đô thị. Việc các doanh nghiệp đồng loạt
phát triển dự án ra các vùng ven như hải Phòng, Bắc
Ninh, hòa Bình, hạ Long (miền Bắc), Phan Thiết (Bình
Thuận), Tuy hòa (Phú yên), Quy Nhơn (Bình Định),
Bình Phước, Long an, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa -
Vũng Tàu... là giải pháp tối ưu cho cả chủ đầu tư và nhà
đầu tư.

các chuyên gia cho rằng năm 2021 sẽ là năm của sự
chủ động, linh hoạt thích ứng cùng với tầm nhìn dài hạn
và chuyên sâu trong việc phát triển các sản phẩm của
doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có thể hướng
đầu tư vào thị trường bất động sản mới nổi bao gồm cả
việc nghiên cứu về cơ chế liên kết phát triển, các chính
sách, pháp lý của nhiều tỉnh thành.

Tiến sĩ Trần Kim chung, Phó Viện trưởng Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng nhận định,
thị trường bất động sản Việt Nam năm 2021 có nhiều cơ
hội để phát triển, nhưng song hành với nó là không ít
thách thức. Bất động sản chỉ có thể phát triển bền vững
nếu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường lành
mạnh, minh bạch, công khai...Bởi vậy, ông chung cho
rằng, chính phủ nên có cơ chế, chính sách khuyến khích
doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào các sản phẩm giá
thấp. Đây là một nhu cầu cấp thiết cho năm 2021 để bù
đắp sự thiếu hụt nguồn cung những năm qua.

Theo colliers international Việt Nam, cơ sở hạ tầng
sẽ là yếu tố then chốt để phục vụ tiêu chuẩn ngày càng
tăng về không gian sống và làm việc ở Việt Nam. các
nhà đầu tư sẽ cần phải nhận thức rõ hơn về nhu cầu của
người dùng trong từng lĩnh vực như không gian tiện
nghi cho căn hộ trong thành phố, công viên và không
gian ngoài trời. Thị trường văn phòng đã thay đổi trong
năm 2020 với xu hướng làm việc tại nhà, gây áp lực lên
các nhà phát triển văn phòng trong việc kết hợp môi
trường văn phòng hài hòa hơn để thu hút khách hàng
quay lại đăng ký hợp đồng thuê dài hạn. Nhìn chung,
khách hàng sẽ mong đợi một sản phẩm cuối cùng có chất
lượng tốt hơn, mang tính đột phá và lưu ý đến dự báo
tăng trưởng trong 5 năm tới tại Việt Nam.n
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What scenario for the real estate market in
2021?

according to some real estate experts, thanks to well-
controlled coViD-19 and some new policies in the Law
on investment, construction, the housing Law and the
real Estate Business Law, the real estate market will
quickly and actively recover after a long dull period.

The Vietnam real Estate research institute modeled
two scenarios for the real estate market. When the gDP
growth is 6%, the gDP per capita is about uS$3,700 uSD
and the coViD-19 epidemic is contained domestically
and internationally, the real estate market will grow at a
higher rate than before the epidemic, even booming in
some segments and certain regional markets. giant
projects, typically green tourism projects, will be
invested to heat up the market.

on the contrary, if the epidemic is not controlled and
macroeconomic indicators are not guaranteed, the real
estate market will be the same as in 2020. however, with
valuable experience gained in the face of difficulties and
challenges in 2020, enterprises will actively restructure to
optimize costs and profits and have many defense
strategies towards potential segments such as industrial
real estate and affordable housing.

Which segment leads the real estate market
in 2021?

Each real estate segment will have different
development strategies. industrial real estate is being
evaluated as a bright spot, having benefited from the
currency war between the united States and china, from
trade agreements between Vietnam and the European
union (Eu). however, because international flights are
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spotting real
estate Picture 
in 2021
The economic resilience and recovery in a
lackluster year caused by the coViD-19
pandemic is an important factor for the
real estate picture to get bright and
resilient. This is the premise to draw cash
flows into the real estate market in 2021.

nguyen Mai

still tightly controlled, investors are also facing many
difficulties. Thus, this is still the time for us to prepare
resources, including land fund and infrastructure to
attract investors when the market rebounds. according to
industry experts, more specific consistent solutions are
needed for supply, infrastructure, and logistics to make
industrial real estate really attractive, especially in Binh
Duong, Dong Nai and Ba ria-Vung Tau.

mr. David jackson, cEo of colliers international
Vietnam, said the industrial real estate market in Vietnam
will be the most dynamic segment in 2021. When tourism
recovers and borders officially open, the hotel and travel
market will rebound and stably overcome the
uncertainties of the past 12 months. The housing market
will continue to be restructured for urban expansion in
cities and the office market will also need to be expanded
to accommodate the wave of international companies
investing in Vietnam.

Besides, the trending real estate investment in
neighboring provinces is drawing interest. as the
available land fund in big cities like hanoi and ho chi
minh city is increasingly shrinking, real estate businesses
will continue to shift to provinces and cities that have
advantages in developing industries, minerals and
especially tourism. many developers tend to choose
localities to build new urban areas because of favorable
land procedures and shorter investment project cycles
than in cities. investing in suburban areas of hai Phong,
Bac Ninh, hoa Binh, ha Long, Phan Thiet (Binh Thuan),
Tuy hoa (Phu yen), Quy Nhon (Binh Dinh), Binh Phuoc,
Long an, Binh Duong, Dong Nai, Ba ria - Vung Tau is an

optimal solution for both developers and investors.
according to experts, 2021 will be a year of adaptability
and flexibility to catch up with long-term vision and
expertise in product development. Therefore, businesses
can invest in the emerging real estate market, including
researching cooperation development policies and laws of
many provinces. 

Dr. Tran Kim chung, Vice President of the central
institute for Economic management (ciEm), said that
the real estate market in Vietnam in 2021 will have many
opportunities for development, but also face many
challenges. real estate development can be only
sustainable together with macroeconomic stability, a
healthy, transparent and open market. Therefore, the
government should have incentive policies for property
businesses to invest in low-priced products, he added.
This is an urgent need in 2021 to compensate for short
supply over the years.

according to colliers international Vietnam,
infrastructure will be key to meet the rising standard of
living and working spaces in Vietnam. investors will need
to be more aware of consumer needs in such areas as city
apartments, parks and outdoor spaces. The office market
changed in 2020 because of the work from home (Wfh)
trend, putting pressures on office developers to
incorporate more harmonious office environments to
entice customers to sign up for long-term rent contracts.
overall, customers will expect a better quality of end
products and take note of growth forecasts for the next
five years in Vietnam. n
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cấp thiết của chuyển đổi số. Người đứng đầu doanh nghiệp cam
kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ
mới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện
chuyển đổi số trong doanh nghiệp mình nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động, năng lực cạnh tranh; phát huy vai trò liên kết chuyển
đổi số giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; đi đầu trong
việc ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, kinh
doanh; triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng
lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho giám đốc điều hành các doanh

nghiệp; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số
cho người lao động tại các doanh nghiệp; bố trí kinh phí đầu tư của
doanh nghiệp cho chuyển đổi số.

Bộ Thông tin và Truyền thôn đã công bố chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt
các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bên cạnh những cam kết ưu đãi của các doanh nghiệp cung cấp nền
tảng số, chương trình sẽ thường xuyên đánh giá hiệu quả, khảo sát
nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để liên tục điều chỉnh,
đáp ứng mục tiêu đề ra. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp
chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai chương trình.
Bộ cũng đang xây dựng Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

tóm lược những điểm chính nhằm hiện thực hóa khát
vọng chuyển đổi số của Việt Nam, ông nhấn mạnh vào
những điểm gì?

muốn hiện thực hoá khát vọng chuyển đổi số để phát triển đất
nước, Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thực hiện công
cuộc chuyển đổi số nhanh hơn, toàn diện hơn. Năm 2021, chúng ta
xác định phải tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành
nghề, lĩnh vực, mọi tổ chức, doanh nghiệp và từng địa phương.

Thứ nhất là xác định hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản chính
phủ điện tử, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
để chuyển sang xây dựng chính phủ số. hoàn thành, đưa vào
khai thác sử dụng trên phạm vi toàn quốc 02 cơ sở dữ liệu quốc
gia lớn là dân cư và đất đai trong năm 2021.

Thứ hai là thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa
và nhỏ chuyển đổi số. Bên cạnh những cam kết ưu đãi của các
doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, chương trình sẽ thường
xuyên đánh giá hiệu quả, khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ để liên tục điều chỉnh, đáp ứng mục tiêu đề ra. Bộ
Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ngành, địa phương để triển khai chương trình.

Thứ ba là mỗi lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia sẽ xác
định ra những nền tảng quốc gia quan trọng để xây dựng và triển
khai trên toàn quốc. Năm 2020, lĩnh vực y tế, giáo dục đã xác định
các nền tảng quốc gia của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ
phối hợp cùng các bộ ngành khác để cùng triển khai.

Thứ tư là những nền tảng cốt lõi phục vụ kinh tế số, xã hội
số cần phải được tiếp tục hoàn thành, cụ thể: nền tảng định danh
số trên thiết bị di động; nền tảng thương mại điện tử, logistic;
nền tảng thanh toán trên di động mobile money. mỗi người dân
sẽ được định danh, xác thực thông qua thiết bị di động, thanh
toán được thông qua tài khoản di động, tiến hành các hoạt động
thương mại, mua và bán hàng trên mạng. các nền tảng này góp
phần đưa cuộc sống của người dân Việt Nam lên môi trường số
nhanh và an toàn hơn, đặc biệt là việc giúp người dân ở các vùng
nông thôn, miền núi thoát nghèo.

Thứ năm là mỗi xã phổ cập một dịch vụ số cho người dân. Nếu
thấy việc khám bệnh qua mạng tiện lợi hơn, bán hàng qua mạng
thu được nhiều lợi nhuận hơn, người dân sẽ tự tìm tòi để sử dụng,
khám phá thêm các dịch vụ số khác; cũng giống như cách mà
người dân học nhắn tin qua ứng dụng hoặc nghe nhạc trên mạng.

Thứ sáu là thực hiện các sáng kiến mở để phát triển và làm
chủ công nghệ số đã được đặt ra trong Diễn đàn Vietnam open
Summit 2020.

trân trọng cảm ơn ông!
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Năm 2020 được coi là năm chuyển đổi số quốc gia, năm
khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam
số, trong đó đại dịch Covid-19 được coi như “cú huých trăm
năm”. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

Như chúng ta đã biết, ngày 03/6/2020, Thủ tướng chính
phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt
chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến 2030. Đến nay, có 5 bộ và hơn 30 tỉnh, thành phố
đã ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số. các bộ,
ngành, địa phương còn lại cũng đang dự thảo chương trình, kế
hoạch chuyển đổi số của mình.

Năm 2020, một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số đã có
khởi đầu mạnh mẽ. Ngành y tế đã triển khai hơn 1.500 điểm
khám chữa bệnh từ xa được kết nối, triển khai phần mềm quản
lý cơ sở y tế phủ khắp 12.000 trạm y tế. Ngành giáo dục và đào
tạo có cơ sở dữ liệu chứa thông tin của 53.000 trường học, 1,4
triệu giáo viên, 23 triệu học sinh; 80% học sinh, sinh viên đã
tham gia học trực tuyến trong đại dịch covid-19 vừa qua. 

Năm 2020 cũng là năm có nhiều nền tảng quan trọng phục
vụ chuyển đổi số được hình thành và ra mắt: 38 nền tảng
chuyển đổi số make in Việt Nam được ra mắt ở đa dạng các
lĩnh vực (chính phủ, y tế, giáo dục, du lịch, thương mại,…); 14
nền tảng đạt giải thưởng make in Việt Nam và 3 nền tảng đạt
giải cuộc thi Viet Solutions;...

chuyển đổi số cần một cú huých mạnh và đại dịch covid-19 là
cú huých đó. Đại dịch covid-19 đặt ra thách thức lớn, khi nhiều
hoạt động bị đình trệ. Nhưng covid-19 lại là cơ hội trăm năm để
đẩy nhanh chuyển đổi số. Trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến
phức tạp, chúng ta đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 để giảm tiếp xúc gần. chúng ta đã triển khai các ứng
dụng công nghệ  thông tin (cNTT) phục vụ cho phòng, chống
covid-19; hiện nay, đang có trên 20 ứng dụng và hệ thống cNTT
chính thức sử dụng trong phòng, chống covid-19. Việt Nam là
một trong những nước đi tiên phong trong việc sử dụng các ứng

dụng cNTT để phòng, chống dịch trong toàn dân. một số ứng
dụng điển hình như: 02 ứng dụng khai báo y tế gồm NcoVi dành
cho người dân Việt Nam và Vietnam health Declaration dành cho
người nhập cảnh vào Việt Nam; xây dựng và đưa vào sử dụng ứng
dụng Bluezone phát hiện tiếp xúc gần.

Như vậy, có thể nói Việt Nam đã có một năm 2020 khởi
động mạnh mẽ chuyển đổi số trong hầu hết các lĩnh vực, ngành
nghề và trên toàn xã hội và đại dịch covid-19 được coi như “cú
huých trăm năm” cho chuyển đổi số.

theo ông, chuyển đổi số sẽ mang lại những cơ hội gì cho
doanh nghiệp? trên chặng đường này các doanh nghiệp Việt
Nam đang có những lợi thế và hạn chế gì?

Với lợi thế của người đi sau, các doanh nghiệp Việt Nam có
thể tiến thẳng lên các giải pháp thông minh hơn, tích hợp tốt
hơn với quá trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp có thể chuyển
đổi số nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn thông qua việc
sử dụng các nền tảng số. 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi
thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận
thức đúng. chuyển đổi số là vấn đề nhận thức chứ không phải
là vấn đề công nghệ, là chuyện dám làm hay không dám làm
của lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đầu tư của doanh
nghiệp cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ, sáng tạo chưa cao;
tỷ lệ doanh nghiệp hiểu biết, sử dụng cNTT – viễn thông còn
thấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kinh tế số là xu thế phát triển tất yếu. Chuyển đổi số
đang là một đòi hỏi cấp bách, sống còn với các doanh
nghiệp hiện nay để tồn tại, phát triển, tăng sức cạnh tranh
và bứt phá. Vậy các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị như thế
nào để chuyển đổi số thành công? Bộ thông tin và truyền
thông có những hỗ trợ gì với doanh nghiệp?

Trước hết, doanh nghiệp cần nhận thức về sự cần thiết và tính
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tăng tốc chuyển đổi số quốc gia
Năm vừa qua, nhận thức của toàn xã hội về chuyển đổi
số đã thay đổi đột biến. một số lĩnh vực ưu tiên chuyển
đổi số đã có khởi đầu mạnh mẽ. Việt Nam cũng là một

trong những quốc gia ban hành sớm chương trình
chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có

nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc
gia tiên tiến trên thế giới. Xung quanh chủ đề này,

phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Đỗ
Công anh, Phó cục trưởng, phụ trách điều

hành cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và
Truyền thông. thu Hà thực hiện.

Chúng tôi
đánh giá nhu cầu
chuyển đổi số là
rất rõ ràng. Về cơ
hội thì chuyển đổi
số trên diện rộng sẽ
giúp tiết kiệm chi
phí đầu tư cơ sở hạ
tầng, cơ sở vật chất
và là cách nhanh
nhất tạo ra các
bước phát triển
nhảy vọt. Về xu
hướng chuyển đổi
số trên thế giới có
rất nhiều kịch bản,
Việt Nam cần lựa chọn phù hợp với bối cảnh xã hội và tiềm
lực DN. Theo chúng tôi sẽ là xây dựng nền kinh tế nền tảng,
kinh tế chia sẻ phủ khắp các ngành nghề: Thương mại điện
tử, y tế, giáo dục, logistic, du lịch… Ứng dụng: IoT, AI, big
data, blockchain, VR/AR, in 3D, điện toán đám mây… Các
chính sách vĩ mô tạo động lực phát triển có tính chất bùng
nổ các DN CNTT, trong đó phải kể đến vai trò dẫn dắt của
các DN lớn như Viettel, VNPT, FPT…

Chỉ trong 4 tháng cuối năm 2020, dưới sự hỗ trợ của Bộ
Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Không gian mạng
Viettel đã ra mắt 3 nền tảng là: Viettel AI open platform,
Viettel cyberbot, Viettel data mining platform. Các nền
tảng này đều đã được ứng dụng thành công, giải quyết các
bài toán trong các lĩnh vực như: Ngân hàng, giao thông
thông minh, chăm sóc khách hàng tự động… 

Bước sang năm 2021 chúng tôi đặt ra các mục tiêu
quan trọng là: Sở hữu công nghệ nhận diện giọng nói tiếng
Việt hàng đầu Việt Nam; Phát triển Cyberbot trở thành hệ
thống cung cấp dịch vụ tổng đài CSKH tự động cho DN;
Cung cấp giải pháp xử lý hình ảnh giải quyết các bài toán
trong giao thông thông minh, an ninh an toàn và số hóa
tài liệu; Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu chuyên sâu
về kinh doanh và tối ưu vận hành.

Trung tâm Không gian mạng Viettel cam kết đồng hành
cùng với chương trình xây dựng các nền tảng số “Make in
Vietnam” của Bộ Thông tin  và Truyền thông. Chúng tôi mong
muốn được tham gia cùng các tổ chức, DN, tạo ra các bước
phát triển đột phá trong chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Đặng Đức thảo, 
Phó Giám đốc trung tâm Không gian mạng Viettel 



PriVate sector

Motivations for
development

Dau anh Tuan
director of legal dePartment, Vcci

Private sector plays an important role
Private enterprises play a very important role in many other countries and

assume on many great functions. We heard that, in the united States, Space X
successfully launched a rocket into space. This is completely a private
enterprise that made a breakthrough success in a particularly sophisticated
space technology - a realm deemed to have no room for a private enterprise.
The private sector also produces weapons, operates prisons, stores and
publishes legal documents and legal cases. Technological inventions and
innovations that change the world also come from the private sector.

in Vietnam, the 35-year Doi moi process led by the Party proved that opening
the door to the private sector to supply goods and services to the society has
brought many practical benefits. in the retail industry, we can see that State-owned
commercial stores were replaced by supermarkets, convenient stores, markets,
shops, and malls all over the country. The auto transport industry, once solely
operated by State-owned transport enterprises, now engages thousands of taxi,
passenger transport, container and freight transport companies.

The private sector engages in many industries, including those viewed as
“playgrounds” for only State-owned enterprises such as airport, seaport,
transportation infrastructure, aviation, electricity, health, education, sports,
cinema, notarization, and certification of conformity.

Party and State policies advocate facilitating the private sector to become an
important driving force of the development process.

currently, except for 20 specific areas legally designated to State-owned
enterprises, such manufacturing and trading explosives, producing gold
bars, making postage stamps and printing banknotes, private enterprises are
allowed in all fields. however, due to many technical barriers, they cannot
be fully entitled to this right.

Đậu anh Tuấn
trưởng ban PháP chế, Vcci

tư nhân đóng vai trò quan trọng 
Vai trò của doanh nghiệp tư nhân ở nhiều quốc gia khác

rất quan trọng, đảm nhiệm nhiều chức năng lớn. chúng ta
đã biết tại mỹ, Space X đã phóng tên lửa lên vũ trụ rất thành
công, đây hoàn toàn là một doanh nghiệp tư nhân, thành
công đột phá trong một lĩnh vực đặc biệt phức tạp là công
nghệ vũ trụ - lãnh địa tưởng chừng như không thể có chỗ
cho doanh nghiệp tư nhân. Tư nhân còn sản xuất vũ khí,
vận hành nhà tù, lưu trữ và xuất bản các văn bản pháp luật
và án lệ…  Những phát minh, sáng kiến công nghệ làm thay
đổi cả thế giới cũng từ khu vực tư nhân đi ra. 

Nhìn vào trong nước, quá trình Đổi mới 35 năm qua do
Đảng lãnh đạo cũng đã cho thấy việc mở cửa cho tư nhân
tham gia cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho xã hội mang lại
rất nhiều các lợi ích thiết thực. Trong ngành bán lẻ, chúng
ta có thể thấy những cửa hàng mậu dịch quốc doanh đã
được thay thế bởi các siêu thị, chợ, cửa hàng, trung tâm
thương mại khắp mọi miền đất nước. Trong ngành vận tải
ô tô, trước đây là các doanh nghiệp vận tải quốc doanh thì
nay là hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp taxi, xe khách,
xe hợp đồng, xe du lịch, xe container, xe tải phục vụ hầu

hết mọi nhu cầu của xã hội.
Sự tham gia của tư nhân xuất hiện trong rất nhiều các

lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả những lĩnh vực vốn được
xem là “sân chơi” riêng của các doanh nghiệp nhà nước
hoặc các đơn vị sự nghiệp trước nay như sân bay, cảng biển,
hạ tầng giao thông, hàng không, điện lực, y tế, giáo dục, thể
thao, điện ảnh, công chứng, chứng nhận sự phù hợp…

Bằng nhiều chính sách, đường lối, quan điểm của Đảng
và Nhà nước Việt Nam trong tiến trình Đổi mới là tạo điều
kiện để tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng của
quá trình phát triển. 

hiện nay, chỉ trừ 20 lĩnh vực đặc thù mà pháp luật quy
định độc quyền của doanh nghiệp nhà nước như sản xuất
kinh doanh vật liệu nổ, sản xuất vàng miếng, phát hành
tem bưu chính, in đúc tiền… thì doanh nghiệp tư nhân
được quyền tham gia kinh doanh nhưng do nhiều rào cản
kỹ thuật, doanh nghiệp tư nhân chưa thực sự đầy đủ
quyền này.

Nhà nước nên dần “thoái sức” khỏi dịch vụ công 
chẳng hạn trong lĩnh vực dịch vụ công. còn rất nhiều

dịch vụ công đang do các cơ quan nhà nước thực hiện
trong quy trình gần như khép kín, gắn với chức năng quản
lý nhà nước; có nguy cơ gây ra tình trạng không minh bạch
(như vừa cấp phép vừa thẩm định năng lực…). Nhiều quy

định của luật bị làm biến dạng khi
thực hiện, nhiều dịch vụ có tính
“đăng ký”, “thông báo” nhưng trên
thực tế biến thành “xin-cho”. các
điều kiện cung cấp dịch vụ công do
Nhà nước ban hành và cũng chính
các cơ quan nhà nước các cấp trực
tiếp thực hiện. Việc kiểm tra tính
tuân thủ các điều kiện dịch vụ công
cũng do chính cơ quan nhà nước
thực hiện.

Phá bỏ sự độc quyền, bao cấp của
Nhà nước trong cung cấp dịch vụ
công, huy động sự tham gia của khu
vực tư nhân vào cung cấp các dịch vụ
công sẽ mang đến nhiều lợi ích:

Trước hết, việc “thoái sức” của bộ
máy nhà nước ra khỏi lĩnh vực dịch
vụ công không cần thiết, thu gọn bộ
máy quản lý nhà nước theo đúng
chức năng cốt lõi. Bộ máy nhà nước
tập trung vào công tác xây dựng và
hoàn thiện thể chế, ưu tiên hàng đầu
hiện nay. Thứ hai, minh bạch hóa và
phân định việc thực hiện công vụ của
cơ quan công quyền và cung cấp dịch
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vụ công do các tổ chức cá nhân thực hiện để
tránh chồng chéo, ngăn ngừa “xung đột lợi
ích”. Thứ ba, với sự tham gia của tư nhân,
chất lượng quản trị và dịch vụ được nâng
cao, tạo ra cạnh tranh giúp nâng cao chất
lượng các dịch vụ công. Điều này đáp ứng
nhu cầu của doanh nghiệp và người dân
được thụ hưởng các dịch vụ công có chất
lượng cao, qua đó góp phần tăng sức cạnh
tranh của ngành dịch vụ, doanh nghiệp và
nền kinh tế Việt Nam.  cuối cùng, huy động
được nhiều nguồn lực trong xã hội, từ khu
vực tư nhân đầu tư vào dịch vụ công. một số
lĩnh vực có chuyển biến quan trọng cũng từ
nguồn lực này như y tế, giáo dục, thể thao
hay một số dịch vụ rất đặc thù như công
chứng, đăng kiểm… 

Đáng chú ý, một chính sách hết sức quan
trọng của Đảng thời gian qua là Nghị quyết
19 của Trung ương Đảng. Nghị quyết 19 hội
nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung
ương khóa 12 năm 2017 nhấn mạnh mục
tiêu xã hội hoá sự tham gia của tư nhân vào
các ngành, lĩnh vực dịch vụ công mà họ có
thể làm được và làm tốt. 

Nhà nước không buông, 
chỉ đổi vai

Kinh nghiệm thế giới cũng như thực tiễn
nhiều lĩnh vực tại Việt Nam thời gian qua
cho thấy: để tư nhân tham gia cung cấp dịch
vụ công không có nghĩa là Nhà nước không
làm gì, không còn vai trò gì. 

Theo một khảo sát của Phòng Thương
mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp
cùng với Ngân hàng Thế giới cách đây hơn 5
năm, hầu hết những người được hỏi dù đều
tin tưởng vào nền kinh tế thị trường, ở đó
các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò
chính trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ.
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy
nhiều ý kiến lo ngại về những nguy cơ khi tư
nhân tham gia cung cấp dịch vụ công như
có thể tăng giá dịch vụ, khó kiểm soát chất
lượng, nguy cơ lừa đảo, gian dối trong kinh
doanh, thậm chí cả tình trạng độc quyền,
tham nhũng, doanh nghiệp sân sau… 

Do vậy, Nhà nước phải đặt ra quy định,
tiêu chuẩn, tổ chức thực thi, giám sát thực
thi các quy định, tiêu chuẩn này, giải quyết
tranh chấp… Nhà nước phải đại diện cho
người dân, cho nền kinh tế, cho lợi ích
chung để thúc đẩy, giám sát và quản lý các
nhà cung cấp dịch vụ. Nhiệm vụ của các bộ
ngành, địa phương sắp tới không phải là tự
mình làm dịch vụ nữa, không tự mình “vừa
đá bóng vừa thổi còi” như trong thời gian
qua nữa mà phải tập trung vào việc xây
dựng thể chế để thị trường có thể vận hành
hiệu quả. nÔng Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI phát biểu tại hội thảo công bố báo cáo 

Hành trình chuyển đổi vai trò của DN tư nhân trong cung cấp dịch vụ công tại 
Việt Nam do VCCI tổ chức mới đây tại Hà Nội
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F 1/2 trang maket visanthe state should gradually retreat from public
services

in the public service sector, many services are solely provided by
State agencies, sparking concerns of transparency (for example, an
agency both grants licenses and inspects competences). many legal
provisions are distorted in practice. many services are just defined as
“registration” or “notification” but in fact turned into so-called
“give-and-take” practice. Service requirements are issued by State
agencies and also executed by such agencies. compliance with
public service requirements is also checked by such agencies.

Lifting State monopoly and subsidy in public service
deliveries and mobilizing the private sector's participation in
the provision of public services will bring many benefits:

first of all, the State should leave public services deemed
unnecessary to have State involvement and reduce State
apparatus to its core functions. The State apparatus focuses on
institutional construction and improvement - the current top
priority. Second, the State should make transparent and define
delineate the delivery of public services by State agencies and
public service delivery by private organizations and
individuals to avoid overlaps and prevent conflicts of interest.
Third, with private participation, the quality of governance
and services is enhanced, enabling strong competition and
public service improvement. This meets the needs of
businesses and people to enjoy high quality public services,
thereby helping enhance the competitiveness of the service
industry, enterprises and the Vietnamese economy. finally, a
lot of resources are mobilized in society, from the private

sector to invest in public services. Some areas have much
important improvement thanks to private resources, including
health, education, sports, notarization and registry.

Notably, a very important Part policy is resolution 19 of
the Party central committee. issued in 2017, the resolution
emphasizes the goal of privatizing public service sectors and
fields that the private sector can do and do well.

the state does not give up but just change the role
global experiences as well as practices in Vietnam showed that

letting the private sector deliver public services does not mean that
the State does nothing, no longer plays any role.

according to a survey by the Vietnam chamber of
commerce and industry (Vcci) in collaboration with the
World Bank (WB) more than five years ago, most respondents
believed in the market economy where private enterprises
played a major role in providing goods and services. however,
the survey also showed many concerns about risks of private
delivery of public services such as increasing service prices,
quality, fraudulence, corruption and relation-based business.

Therefore, the State must set regulations and standards,
supervise these regulations and standards, and resolve disputes.
it must represent the people, the economy, and the common
good to promote, monitor and manage service providers. Tasks
of central and local authorities in the coming time are not to
provide services, not to regulate and operate services as in the
past, but to focus on building institutions for the market to
operate effectively. n
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thực hiện phương châm “sáng tạo,
tăng tốc để bứt phá” trong năm 2020,
tỉnh Kon tum đã có nhiều nỗ lực đổi
mới chỉ đạo, điều hành và đạt được
kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu
đạt mức cao “nhất từ trước đến nay”.
Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Năm 2020, các hoạt động kinh tế - xã
hội của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi đại dịch covid-19, đời sống nhân dân
gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó,
với quyết tâm cao độ của cả hệ thống
chính trị địa phương; sự đồng lòng, nỗ
lực không ngừng của DN, của quân và
dân tỉnh Kon Tum đã góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm
soát thành công đại dịch covid-19 vừa tổ
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã đạt được
những thành quả quan trọng, nổi bật
như: 11/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế -
xã hội - môi trường ước thực hiện đến
cuối năm đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm (grDP) đạt 9,39%; thu
nhập bình quân đầu người ước thực hiện
đạt 46,58 triệu đồng; thu ngân sách nhà
nước đạt 3.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất
khẩu đạt 150 triệu uSD; các sản phẩm
chủ lực, cây dược liệu, nông nghiệp công
nghệ cao tiếp tục có bước phát triển và

ngày càng khẳng định được thương hiệu
trên thị trường.

môi trường đầu tư được cải thiện.
Tỉnh đạt được những kết quả ấn tượng
trong thu hút đầu tư: đã chấp thuận chủ
trương đầu tư theo quy định của Luật
Đầu tư cho 192 dự án, trong đó 184 dự
án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là
20.610,7 tỷ đồng. Điều đáng nói là tỉnh
đã kêu gọi được một số nhà đầu tư lớn,
có tiềm lực về tài chính, công nghệ, kinh
nghiệm đến đầu tư tại tỉnh như: Tập
đoàn fLc, Vingroup, Th... 

chính sách xã hội được triển khai
rộng khắp, kịp thời; công tác xây dựng
chính quyền điện tử được thực hiện
quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan
trọng, làm tiền đề xây dựng chính
quyền số, nền kinh tế số. cải cách thủ
tục hành chính được thực hiện mạnh
mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được
chú trọng; quốc phòng, an ninh được
giữ vững, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày
càng được mở rộng.

Ông có thể cho biết những mục
tiêu chính yếu, nhiệm vụ trọng tâm
trong năm 2021?

Tỉnh Kon Tum xác định kết quả phát
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Những năm qua, tỉnh
Kon Tum đã có nhiều
bứt phá ngoạn mục và
ấn tượng trong thu
hút đầu tư. chia sẻ
với phóng viên
Vietnam Business
forum, chủ tịch
uBND tỉnh Kon Tum
Lê Ngọc tuấn nhấn
mạnh: Kon Tum cam
kết sát cánh, đồng
hành, chia sẻ cùng
cộng đồng doanh
nghiệp (DN); tạo lập
môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi
nhất để các DN an
tâm sản xuất, đóng
góp nhiều hơn cho sự
thịnh vượng của tỉnh.

F

triển kinh tế - xã hội
của tỉnh trong năm
2021 sẽ là tiền đề có
ý nghĩa rất quan
trọng và là động lực
để hoàn thành các
mục tiêu của Nghị
quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVi,
nhiệm kỳ 2020-
2025. Trong năm
2021, bên cạnh việc
tiếp tục thực hiện có
hiệu quả mục tiêu
vừa phòng chống
dịch bệnh, chúng ta
còn phải thực hiện
nghiêm túc, triệt để
các giải pháp, chỉ
đạo của chính phủ,
của các bộ, ngành Trung ương về đẩy
mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
kinh tế theo hướng sử dụng công
nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ
xanh, thân thiện với môi trường, qua
đó nâng cao chất lượng, hiệu quả và
năng lực cạnh tranh. Khai thác và sử
dụng có hiệu quả tiềm năng, thế
mạnh để thúc đẩy kinh tế của tỉnh
tăng trưởng cao và bền vững. Tập
trung triển khai các kết luận của Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực
hiện các chương trình, đề án, dự án để
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh, đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, phát triển dược liệu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công trình, dự án quan trọng; đầu tư hạ tầng đô thị, phát
triển các loại hình du lịch. Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã
hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân
chủ, nâng cao vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội. huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt
là vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương và
người đứng đầu ngành, địa phương phải cùng quyết chí,
đồng tâm hiệp lực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm, ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng grDP của tỉnh đạt trên
10%; grDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng;
giá trị xuất khẩu đạt 162 triệu uSD. Tập trung trồng mới
500 ha Sâm Ngọc Linh và 2.000 ha các cây dược liệu khác.
Tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%;
phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đón 1,5
triệu lượt khách du lịch… 

Về văn hóa – xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%,
trong đó đào tạo nghề đạt 38%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn

nghèo tiếp cận đa
chiều giảm ít nhất
4%. Phấn đấu nâng
tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp trung học cơ
sở, trung học phổ
thông chuyển sang
học nghề lên 30%.
Số giường bệnh trên
một vạn dân (không
tính giường trạm y
tế xã) đạt 39,6
giường. Tỷ lệ dân số
tham gia bảo hiểm y
tế đạt 92,5%; tỷ lệ
dân nông thôn sử
dụng nước hợp vệ
sinh đạt 91%. Tỷ lệ
xã, phường, thị trấn
có nhà văn hóa đạt

55%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt
danh hiệu văn hóa đạt 84%...

Để tháo gỡ các “điểm nghẽn”,
thúc đẩy cải thiện môi trường kinh
doanh, những năm gần đây, tỉnh
Kon tum đã thực hiện những giải
pháp, hoạt động nào?

Những nhiệm vụ, giải pháp cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh
của tỉnh đã được thể hiện cụ thể tại các
đề án cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh tỉnh Kon Tum, các chương
trình, kế hoạch của uBND tỉnh về
triển khai các Nghị quyết số: 02/NQ-

cP, 35/NQ-cP, 98/NQ-cP,... và các văn bản liên quan khác
của các sở, ban ngành và uBND các huyện, thành phố.

các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cụ
thể hóa bằng các hoạt động cụ thể như: Tập trung cải cách
thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, DN, nhà
đầu tư; cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ
cho nhà đầu tư, DN; thực hiện tái cơ cấu kinh tế, quản lý
quy hoạch, tạo dựng môi trường hành lang pháp lý chung.
Định kỳ chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt, đối thoại với
DN, nhà đầu tư để giải quyết vướng mắc, khó khăn của các
nhà đầu tư, DN. Tỉnh đã thành lập và đưa vào vận hành
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; tất cả các cơ
quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã đã triển khai
phần mềm một cửa điện tử, phục vụ công tác tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông cho tổ chức, công dân.

Hai năm liên tiếp 2018, 2019, Chỉ số PCi của tỉnh
Kon tum liên tục tăng hạng, trong đó có các chỉ số
thành phần đứng vị trí cao. Ông đánh giá như thế nào về
kết quả này và đâu là những giải pháp của địa phương
trong việc cải thiện chỉ số PCi?

Theo số liệu và kết quả điều tra của Vcci đã công bố, chỉ
số Pci của tỉnh Kon Tum năm 2019 đứng thứ 56/63 tỉnh,

Là tỉnh nằm trong khu vực
Tây Nguyên, Kon Tum giữ
vị trí địa - chính trị, địa -
kinh tế quan trọng khi có
đường biên giới với 2 quốc
gia trong khu vực là Lào và
Campuchia, nằm trên vùng
tam giác Đông Dương.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

kon tum 

cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp
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thành cả nước (với 63,54 điểm), nằm trong nhóm xếp hạng
Trung bình, tăng 3 bậc so với năm 2018. So với 5 tỉnh Tây
Nguyên, Kon Tum đứng thứ 4, trên tỉnh Đăk Nông (với
60,50 điểm, xếp thứ 62/63 tỉnh, thành). So sánh với điểm
trung vị, năm 2019 tỉnh Kon Tum có 3 chỉ số thành phần có
điểm số tốt hơn là chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất
đai và sự ổn định trong sử dụng đất; cạnh tranh bình đẳng.
Về tổng thể, môi trường đầu tư kinh doanh đã có những
chuyển biến rõ nét, điểm số nhiều chỉ số thành phần có sự
tăng trưởng, tiến bộ.

Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn
tồn tại những hạn chế nhất định. Đến năm 2019, vị thứ xếp
hạng Pci của tỉnh Kon Tum vẫn còn thuộc nhóm trung bình
trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố cả nước. Tiến độ,
tốc độ cải thiện các chỉ số thành phần thuộc Bộ chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ,
chưa theo kịp tốc độ so với các tỉnh, thành khác trong cả
nước và chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng, lợi thế
của tỉnh Kon Tum. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung
những nhiệm vụ sau để cải thiện chỉ số Pci:

một là, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về ý
nghĩa, nội dung nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

hai là, phổ biến rộng rãi địa chỉ tiếp nhận (đường dây
nóng, địa chỉ tiếp nhận) các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ
chức, cá nhân đối với những hành vi nhũng nhiễu; xây dựng
kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với DN hằng năm, hạn chế
việc DN phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong một
năm, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động sản xuất kinh
doanh; giảm chi phí thời gian cho DN; hạn chế tối đa việc
phát sinh chi phí không chính thức cho DN.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo rà soát, rút ngắn thời gian giải
quyết các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, giới
thiệu địa điểm; các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng,
môi trường...; tăng cường công tác thu hút các DN trong và
ngoài nước đến hợp tác trên các lĩnh vực, khu vực có tiềm
năng, lợi thế của tỉnh. 

Bốn là, tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để
triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo Luật hỗ

trợ DN nhỏ và vừa và chính sách hỗ trợ khác
cho DN.

Năm là, thực hiện tốt công tác rà soát,
công khai quỹ đất sạch, chuẩn bị danh mục dự
án kêu gọi đầu tư, làm cơ sở để cung cấp thông
tin, xúc tiến kêu gọi đầu tư; tạo quỹ đất sạch
trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp để giới thiệu cho các DN, nhà đầu
tư và nâng cao tỷ lệ lấp đầy; đẩy nhanh tiến độ
thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải
phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự
án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

Sáu là, thường xuyên tổ chức các buổi
đối thoại, gặp gỡ DN, nhà đầu tư để kịp thời
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong
việc thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh. 

Bảy là, duy trì hiệu lực, hiệu quả của
hành lang pháp lý cũng như đảm bảo sự
công bằng, công khai, minh bạch và đem lại
niềm tin cho DN trong việc giải quyết các

tranh chấp dân sự, thương mại; tạo lập môi trường sản
xuất, kinh doanh đảm bảo an ninh, trật tự.

Tám là, chú trọng đẩy mạnh công tác thúc đẩy sự tham
gia của cộng đồng DN trong xây dựng, ban hành và triển
khai các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện.

chín là, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư
khi đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

mười là, vận hành hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
cấp huyện, cấp xã; nâng cao số lượng xử lý hồ sơ trực tuyến
cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

mười một là, thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc thực
hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (tổ trưởng là lãnh đạo uBND tỉnh, các thành
viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành và uBND các
huyện/thành phố) chịu trách nhiệm tham mưu, giúp uBND
tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nhân dịp năm mới - Xuân tân sửu, ông có chia sẻ
hoặc cam kết gì đối với các nhà đầu tư, dN đã, đang và
sẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh nhà?

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất
đến toàn thể cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
chúc cộng đồng DN tỉnh gặt hái được nhiều thành công
trên mọi lĩnh vực kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho sự
thịnh vượng của tỉnh Kon Tum.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kon Tum, tôi cam kết sẽ luôn
sát cánh, đồng hành, chia sẻ cùng cộng đồng DN trên địa
bàn tỉnh; hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa
cho cộng đồng DN ngày càng phát triển, tạo cơ hội làm
giàu chính đáng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, qua đó
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để các
DN an tâm sản xuất, kinh doanh.

trân trọng cảm ơn ông!

F

Khép lại năm 2020 với nhiều biến
động, hải Phòng vẫn vững vàng
tiến bước và dẫn đầu cả nước về
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu
cuối nhiệm kỳ trước, tỷ trọng

grDP của Thành phố trong grDP của cả
nước mới chỉ là 3% thì đến nhiệm kỳ này, tỷ
lệ này tăng gần 1,5 lần, lên 5,1%. công
nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư, xuất khẩu,
thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội…
tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vẫn có
mức tăng hai con số. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội phát triển đột phá trong giai
đoạn 2016-2020. Tổng nguồn lực đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt mức kỷ
lục, gần 44.000 tỷ đồng với hàng loạt công
trình, dự án chiến lược, 46 cây cầu được xây
mới, hàng trăm km giao thông đạt tiêu chuẩn
cùng 13 khu công nghiệp sẵn sàng đón tiếp
dòng đầu tư mới.các lĩnh vực văn hóa, xã hội
có nhiều khởi sắc. an sinh xã hội được đảm
bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người
dân được chăm lo từng bước đáng kể. 11/18
chỉ tiêu kinh tế - xã hội được hoàn thành là
những kết quả đáng tự hào.

Khẳng định vị thế thành phố cảng quốc tế,
trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu
mối giao thông quan trọng và là cửa chính ra
biển của các tỉnh phía Bắc, trong khi những địa
phương khác có mức tăng trưởng âm hoặc rất
thấp thì kết quả đạt được của Đảng bộ, chính
quyền, quân và dân thành phố hải Phòng là
rất ấn tượng, được Trung ương đánh giá cao,
bạn bè nể phục, khẳng định vai trò, vị thế của
hải Phòng - điểm sáng của cả nước về phát
triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận
định trong Đại hội Đảng bộ TP.hải Phòng lần
thứ XVi rằng hải Phòng đã định vị được hình
ảnh, vai trò và uy tín ngày càng được nâng cao

ở trong nước và quốc tế. Thành phố đã vượt
qua giai đoạn “trầm lắng”, lan tỏa không khí
phát triển mới với những đột phá mạnh mẽ,
đạt được nhiều thành tựu quan trọng mang lại
dấu ấn mạnh mẽ về sự năng động và phát triển
đúng hướng, toàn diện của thành phố lớn thứ
ba cả nước. cao hơn nữa là tinh thần vượt khó,
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám nhìn thẳng
vào những hạn chế, yếu kém, chủ động đề ra
biện pháp khắc phục của hải Phòng. 

Những cố gắng toàn diện ấy đã làm cho
hải Phòng thay da đổi thịt, bước đầu cho thấy
hình dáng của một đô thị văn minh, giàu bản
sắc, hiện đại đang hình thành mạnh mẽ. Với
mục tiêu xây dựng hải Phòng trở thành một
thành phố có tầm cỡ khu vực aSEaN và châu
Á trong thời gian tới, hải Phòng xác định ba
trụ cột cho thời gian tới, đó là: công nghiệp
công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic
và du lịch, thương mại. Năm 2021, Thành phố
hải Phòng hứa hẹn sẽ sục sôi khí thế với các
dự án lớn của các doanh nghiệp tên tuổi như:
bến số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế hải Phòng,
nhà ga hành khách quốc tế số 2 tại cảng hàng
không quốc tế cát Bi, các dự án phát triển du
lịch tại đảo cát Bà… 2021 cũng sẽ là năm bứt
phá của các dự án phát triển khu công nghiệp,
tiêu biểu là hạ tầng Khu công nghiệp Tràng
Duệ giai đoạn 3 diện tích 600 ha, KcN Thủy
Nguyên, KcN Nam Tràng cát…tổng diện tích
700 ha. 25 dự án trọng điểm, 31 dự án dự kiến
khởi công, 23 dự án dự kiến khánh thành đã
cho thấy sự “bùng nổ” của các dự án, công
trình mới tại hải Phòng trong năm đầu của
nhiệm kỳ mới, thập niên mới

Đó chính là cơ sở để nhân dân hải Phòng
càng thêm tin tưởng vào nội lực tiềm tàng, sức
mạnh đoàn kết, quyết biến giấc mơ về thành
phố dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, thành phố hàng đầu
châu Á trở thành hiện thực trong tương lai.n

hòa mình cùng
không khí đón năm
mới cùng cả nước,
hải Phòng bước tới
chặng đường mới
với khí thế mới,
động lực mới, quyết
tâm bứt phá ngoạn
mục, vượt qua mọi
thách thức để cán
đích thành công. 

Bảo ngọC

dấu ấn thành phố cảng
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một nhiệm kỳ vượt khó thành công
Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thị ủy Ngã
Năm - ông Trần Văn Việt chia sẻ: đã có rất nhiều khó khăn,
thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp, nước mặn xâm
nhập, dịch bệnh... làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế -
xã hội của thị xã. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó,
Đảng bộ và nhân dân thị xã Ngã Năm đã đạt được những kết
quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Xi nhiệm kỳ 2015-
2020 đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
hàng năm là 7,23%, grDP bình quân đầu người đạt 50 triệu
đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 4,44%; thương mại,
dịch vụ tăng 2,39%. 

“Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã Ngã Năm đã xây dựng
được vùng nguyên liệu sản xuất lúa đặc sản ST địa phương,
quan tâm đầu tư hệ thống đê
bao khép kín và các trạm bơm
đảm bảo phục vụ tưới tiêu
khép kín cho trên 53% diện
tích sản xuất. Sản lượng lương
thực bình quân hàng năm trên
230.000 tấn; giá trị sản phẩm
thu được trên 1 ha đất sản xuất
nông nghiệp năm 2020 đạt 140
triệu đồng/ha, tăng 40 triệu
đồng so với năm 2015. Đến
nay, thị xã có 6 sản phẩm
ocoP cấp tỉnh được công

nhận đạt từ 3 - 4 sao, phát triển và duy trì hoạt động 18 hợp
tác xã, 185 tổ hợp tác gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm
đạt kết quả bước đầu, từ đó mang lại hiệu quả, tăng lợi nhuận
và thu nhập cho người nông dân. chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng
đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng, kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp mở rộng,
đời sống người dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, có 5/5 xã đạt
chuẩn nông thôn mới, thị xã được công nhận thị xã hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019”, Bí thư
thị ủy Trần Văn Việt cho biết. 

Ngoài ra, các mặt văn hóa-xã hội khác trên địa bàn thị xã
nhiệm kỳ qua có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân ngày càng được nâng lên; chất lượng giáo dục có
chuyển biến rõ nét. Thị xã thực hiện hiệu quả chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ

nghèo theo chuẩn nghèo đa
chiều còn 2,03%; chính sách
người có công và an sinh xã
hội được chỉ đạo triển khai
nghiêm túc, đúng đối tượng.
công tác quân sự, quốc phòng
địa phương được chú trọng,
tình hình an ninh trật tự an
toàn xã hội được giữ vững, ổn
định; niềm tin của nhân dân
đối với Đảng được củng cố;
đoàn kết nội bộ trong Đảng
được giữ vững; hiệu quả quản

thị Xã ngã năm (sóc trăng)

đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kinh tế - xã hội ổn
định, tăng trưởng
tổng sản phẩm trên
địa bàn cả năm
2020 ước đạt

10,05%, thu ngân sách nhà nước
ước đạt 49.300 tỷ đồng, vượt chỉ
tiêu Trung ương giao và dự toán
đầu năm, nằm trong nhóm các
địa phương dẫn đầu cả nước.
Khu vực công nghiệp, xây dựng
của Quảng Ninh có sự tăng
trưởng cao, đóng góp quan trọng
bù đắp cho khu vực dịch vụ, du
lịch gặp khó khăn. các giải pháp
kích cầu mạnh mẽ và nhiều sản
phẩm du lịch mới, đặc sắc cũng
đã giúp Quảng Ninh đạt 8,8 triệu
lượt khách trong năm 2020. Tỉnh tiếp tục tạo dấu ấn lớn trong cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí dẫn đầu cả
nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Pci, chỉ số cải cách
hành chính Par index...

Ðể có được những kết quả này, Quảng Ninh đã ưu tiên, tập
trung cao nhất các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch với tinh
thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm chủ động ngay
ở các cấp, địa phương, không để xảy ra rủi ro đối với nỗ lực tạo môi
trường an toàn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chung. Ðồng
thời, hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn
thành, sớm đưa một số dự án công nghiệp chế biến, chế tạo sản
xuất linh kiện điện tử, thiết bị âm thanh, sản xuất sợi, dệt kim, khăn,
vải..., bổ sung thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tốc độ tăng
trưởng khu vực công nghiệp, bù đắp sự sụt giảm của khu vực dịch
vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, ngành công nghiệp khai

khoáng tăng 7,1%, chiếm 17,7% grDP, đóng góp 39%
tổng thu ngân sách của tỉnh. 

Tổng mức đầu tư đăng ký dự án mới trên 24.000 tỷ
đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ; tỉnh khởi công và hoàn
thành nhiều dự án giao thông chiến lược như cao tốc
Vân Đồn - móng cái, đường bao biển hạ Long - cẩm
Phả... Đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình
quân đầu người đến hết năm 2020 đạt trên 6.700 uSD,
cao gấp hơn hai lần bình quân chung cả nước, đứng đầu
ở khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư
đến với các khu công nghiệp (KcN), KKT nhằm tạo
động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Ðiển hình, KcN
Ðông mai được đánh giá có vị trí thuận lợi cả về đường
bộ, đường thủy và đường hàng không, hiện đang trở
thành KcN đồng bộ nhất về hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy cao
nhất của tỉnh Quảng Ninh (đạt gần 72%); thu hút được
nhiều dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao của các
quốc gia như Nhật Bản, hàn Quốc. mới đây, nhà máy
của Tập đoàn foxconn tại KcN Ðông mai đã cho ra đời
lô sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo
đầu tiên sản xuất tại Quảng Ninh sau tròn một năm đầu
tư. Theo tính toán của các nhà đầu tư, giá trị gia tăng các
sản phẩm tại KcN Ðông mai năm 2020 đạt 301 triệu
uSD; năm 2021, con số này sẽ nâng lên 940 triệu uSD. 

cùng với việc phát triển KcN Ðông mai, tỉnh Quảng
Ninh đang tập trung phát triển KcN Việt hưng theo
hướng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, hình thành các
chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất, phát triển bền vững theo
mô hình tăng trưởng xanh "ba trong một" là khu công
nghiệp - đô thị - dịch vụ. mới đây, tổ hợp công nghiệp
phụ trợ ô tô Thành công Việt hưng được khởi công xây
dựng trên quy mô 340 ha, thuộc KcN Việt hưng. Tổ
hợp này không chỉ là nguồn cung cho các hoạt động sản
xuất, kinh doanh ô tô cốt lõi hiện tại của Tập đoàn Thành
công, mà còn hướng tới xuất khẩu, mang giá trị của

ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam tiếp cận tới các thị trường
trong khu vực và thế giới. cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục
thúc đẩy liên kết vùng nhằm khai thác tối ưu hệ thống kết cấu hạ
tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại, tạo lợi thế cạnh tranh
về kinh tế, cơ hội nổi trội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và
đồng bằng sông hồng, gắn kết chặt chẽ với lộ trình tái cơ cấu kinh
tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh".

Năm 2021, Quảng Ninh thực hiện chủ đề công tác: "giữ vững
địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới;
đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng". Quảng
Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng grDP trên 10%, tổng thu ngân sách
nhà nước không thấp hơn 51 nghìn tỷ đồng, thành lập mới trên 2
nghìn doanh nghiệp, giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về các
chỉ số Pci, Par index, SiPaS, PaPi...n

Quảng ninh thực hiện hiệu quả 
“mục tiêu kép”

Thời gian qua, tỉnh
Quảng Ninh đã tập
trung nhiều giải pháp
ứng phó với những
thách thức và tác động
của dịch covid-19,
hoàn thành "mục tiêu
kép" chống dịch hiệu
quả và giữ được tốc độ
tăng trưởng kinh tế -
xã hội của năm 2020. 

F

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã
Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) lần thứ Xii
nhiệm kỳ 2020-2025 có vai trò to lớn đối với
việc định hướng phát triển tất cả các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh...Ngay sau khi tổ chức thành công Đại
hội, Thị ủy Ngã Năm đã tổ chức triển khai
quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đảng nhanh
chóng xây dựng chương trình, kế hoạch phù
hợp với tình hình thực tế, với các giải pháp
trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành
công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề
ra, đưa Nghị quyết vào cuộc sống từ đó tạo
ra động lực mới, thúc đẩy phát triển. 

Ông Trần Văn Việt, Bí thư Thị ủy Ngã Năm 
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Ông có thể cho biết những kết quả phát triển kinh
tế - xã hội mà huyện thạnh trị đã đạt được trong
những năm qua?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Viii
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ Xi nhiệm kỳ
2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết
tâm cao, huyện Thạnh Trị đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Đến cuối năm 2020, huyện có 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và
vượt Nghị quyết, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt. Kinh tế của huyện tiếp
tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, môi
trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Xây dựng nông thôn
mới đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, tin
tưởng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến, tiến bộ; các
chủ trương, chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an
sinh xã hội... được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quốc phòng an ninh
được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính
trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết
nội bộ được giữ vững; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán
bộ được nâng lên. công tác dân vận trong hệ thống chính trị
cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận
trong quần chúng nhân dân.

trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, đâu là
nguyên nhân giúp huyện thạnh trị đạt được kết quả
trên, thưa ông? 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã đoàn kết, nỗ lực
thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. có được
kết quả trên là nhờ các nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa
Xii. Quá trình thực hiện chú trọng vai trò, tinh thần, trách
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nói riêng và
cán bộ, công chức, viên chức nói chung.

Thứ hai, huyện đã đổi mới khâu ban hành nghị quyết. Việc
xây dựng, ban hành nghị quyết vừa qua đều tập trung vào các
nghị quyết chuyên đề cho các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là:
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; đào tạo nghề,
giải quyết việc làm, giảm nghèo; tái cơ cấu kinh tế nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt việc đổi
mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy và đổi mới về phương thức
hoạt động, sát dân, sâu sát thực tiễn và có kiểm tra, giám
sát chặt chẽ.

Thứ tư, các cấp ủy bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện, đề ra chủ trương, kế hoạch và giải pháp phù hợp để tổ

chức thực hiện; giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phát
sinh; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong
lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ năm, phải đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội nhằm tạo môi trường sống an toàn, an ninh, đảm
bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi.

Thứ sáu, có sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng
thuận trong nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ
thống chính trị hướng vào mục tiêu phát triển của huyện. 

trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ
2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện thạnh trị đặt
mục tiêu như thế nào? 

chúng tôi nhận định, trong 5 năm tới tình hình kinh tế,
chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Trong nước,
dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính trị tiếp tục ổn định, kinh
tế có nhiều thời cơ và thách thức mới. Trong tỉnh, nhiều dự
án đầu tư, kinh doanh, kết cấu hạ tầng khu, cụm công
nghiệp, các dự án năng lượng, các trung tâm thương mại,
du lịch phát triển... tạo điều kiện thuận lợi để đạt mức tăng
trưởng cao hơn bình quân cả nước

Đối với huyện Thạnh Trị, sau Đại hội, huyện đã ban hành
4 nghị quyết chuyên đề trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và
khâu đột phá. huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái
cơ cấu nông nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư
kết cấu hạ tầng. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của
địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh,
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến cuối năm 2025
tổng sản phẩm grDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng;
giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi
thủy sản đạt 220 triệu đồng; giảm hộ nghèo từ 2 - 3%, trong đó
giảm hộ nghèo đồng bào Khmer từ 4 - 5%. 

Việc huy động nguồn lực, thu hút đầu tư đòi hỏi phải
có những giải pháp căn cơ, trong đó việc cải thiện môi
trường kinh doanh hết sức quan trọng. Ông có thể cho
biết những nỗ lực của huyện thạnh trị trong vấn đề này? 

Đối với vấn đề thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện sẽ tập
trung triển khai thực hiện các nghị quyết của chính phủ, của
tỉnh Sóc Trăng về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh. chú trọng cải thiện dịch vụ hỗ
trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, đặc biệt là lao động có
bằng cấp, chứng chỉ đạt 28% trở lên. hỗ trợ, tạo mọi điều kiện
thuận lợi để các nhà đầu tư đến huyện triển khai các công
trình, dự án. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ
đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực
công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Bên cạnh đó, huyện chỉ
đạo quán triệt cán bộ, công chức trong toàn hệ thống cơ quan
nhà nước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh
nghiệp một cách linh hoạt và lãnh đạo huyện sẽ cùng doanh
nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Thông điệp mà huyện muốn gửi đến các nhà đầu tư là
lãnh đạo huyện Thạnh Trị sẵn sàng “trải thảm đỏ” chào
đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư
kinh doanh trên địa bàn huyện và cam kết sẽ tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất. 

trân trọng cảm ơn ông!

Đó là thông điệp mà ông Phan Văn sáu,
Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thạnh
Trị (tỉnh Sóc Trăng) gửi đến các doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong bối cảnh huyện
đang tập trung triển khai thực hiện các
nghị quyết của chính phủ, của tỉnh Sóc
Trăng về cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh và quyết liệt triển khai Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-
2025, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
duy Hạnh thực hiện.

huyện thạnh trị (sóc trăng)

sẵn sàng “trải thảm đỏ” 
đón các doanh nghiệp,
nhà đầu tư

lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; khối đại
đoàn kết dân tộc được tăng cường. 

chia sẻ về nguyên nhân giúp thị xã Ngã Năm thực
hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, ông Trần Văn
Việt cho rằng: Song song với các giải pháp về phát
triển kinh tế - xã hội, một trong những nhân tố quan
trọng, quyết định sự thành công trong nhiệm kỳ qua,
đó là sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong
toàn thị xã; sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”. 

Hiện thực hoá, đưa Nghị quyết vào 
cuộc sống 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ
Xii nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát:
Tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ
động khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả tái cơ
cấu ngành nông nghiệp; tích cực thu hút đầu tư, đẩy
mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ,
tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn
hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường;
giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các
tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành
của các cấp chính quyền. Phấn đấu năm 2025 xây
dựng thị xã Ngã Năm đạt tiêu chí đô thị loại iii. 

Đồng chí Trần Văn Việt cho biết, Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 có
vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển trên
tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh và công tác xây dựng Đảng; là ý chí, kết tinh trí
tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, thực
hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ
chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất
về ý chí và hành động của toàn Đảng và sự đồng
thuận của nhân dân, xã hội, sự nỗ lực quyết tâm của
toàn hệ thống chính trị và sự tiên phong, gương mẫu
của mỗi đảng bộ, cán bộ đảng viên. 

“Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại
biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy đã
tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết và
các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các cơ sở
Đảng nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch
thực hiện Nghị quyết theo từng năm, từng quý, từng
tháng và từng người phụ trách, phù hợp với tình
hình thực tế, với các giải pháp có trọng tâm, trọng
điểm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ đạo xử lý
kịp thời các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện
Nghị quyết”, ông Trần Văn Việt cho biết. 

“Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao
của cấp ủy, sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc
sống, để từ đó tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát
triển của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ Xii
nhiệm kỳ 2020 2025”. n
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chỉnh đồng bộ như đường giao thông nội bộ, hệ thống điện
chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm phòng cháy chữa cháy, Văn
phòng làm việc, nhà xưởng xây sẵn, hệ thống xử lý nước thải,
ứng dụng công nghệ hiện đại. các khu đô thị (Khu dân cư KcN
hoà Khánh mở rộng diện tích 11,8 ha, Khu đô thị xanh Bàu
Tràm Lakeside diện tích 46,0 ha và Khu đô thị xanh Dragon
city Park diện tích 78,3 ha) được triển khai với tiến độ nhanh,
tạo điều kiện để sản phẩm sớm đến tay người dân, đặc biệt là
các chuyên gia, người lao động trong các doanh nghiệp trong
khu công nghiệp có nhu cầu an cư thật sự. 

chia sẻ về chiến lược đầu tư phát triển các dự án khu dân
cư, khu đô thị những năm gần đây, ông Trần Ngọc Điệp cho
biết, các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được SDN triển khai
nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Dù là mảng kinh doanh phụ
nhưng nó có vai trò hết sức quan trọng, bổ trợ cho mảng kinh
doanh chính. “Nếu không có hoạt động này thì việc thu hút đầu
tư sẽ khó khăn hơn vì như các bạn biết, trong các tiêu chí để nhà
đầu tư quyết định đầu tư, thì tiêu chí hàng đầu là người lao
động. Người lao động không chỉ phải có tay nghề mà còn phải
có nơi ăn chốn ở thuận tiện, ổn định lâu dài. chính vì thế, các
dự án khu dân cư, đô thị được chúng tôi triển khai phát triển
một cách khẩn trương, chất lượng cao”

cũng cần phải nhấn mạnh rằng, mặc dù đóng vai trò bổ trợ
nhưng các dự án khu dân cư, khu đô thị của SDN được đầu tư
với hạ tầng đồng bộ, chất lượng hạ tầng được xây dựng với chất
lượng không hề thua kém các khu dân cư cao cấp. các dự án
được xây dựng theo hướng gia tăng giá trị tiện ích cho cư dân
với tỷ lệ cây xanh cao, tạo không gian xanh; kết hợp với nhiều
hạng mục như nhà phố, các dịch vụ và tiện ích công khép kín,
đảm bảo tiêu chuẩn sống của một đô thị hiện đại.

Văn hoá doanh nghiệp: Nền tảng phát triển
bền vững

Là công ty thành viên của Tập đoàn Sgi, SDN phát triển trên
nền tảng truyền thống, văn hoá và mục tiêu chung của Tập đoàn.
Và một trong những mục tiêu đầu tiên được xác định là vì cộng
đồng, vì thế, SDN đã không ngừng nỗ lực để đầu tư phát triển
các KcN, thu hút nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm, đóng góp
ngân sách nhà nước và đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và
đánh giá cao. 

Tổng giám đốc Trần Ngọc Điệp chia sẻ rằng, công ty luôn
tự hào về truyền thống, văn hoá doanh nghiệp cũng như mục
tiêu đã đề ra và truyền đạt lại cho tất cả cán bộ nhân viên để họ
biết vai trò của mình. Ở SDN, thu nhập, lợi nhuận có thể chưa
bằng doanh nghiệp khác nhưng những giá trị đem lại cho cộng
đồng luôn là điều tự hào và ai cũng phấn đấu vì lý tưởng đó,
giúp năng suất lao động luôn đạt ở mức cao.

Văn hoá đặc trưng khác của SDN là sự gắn kết chặt chẽ giữa
doanh nghiệp với địa phương và các hoạt động đoàn thể được quan
tâm tạo điều kiện phát triển. Là công ty cổ phần tư nhân nhưng
SDN có chi bộ Đảng, có lực lượng dân quân tự vệ, tích cực phối hợp
với chính quyền địa phương thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật Nhà nước một cách tốt nhất.

Với khách hàng, ông Trần Ngọc Điệp cho biết, phương
châm của SDN là: “Thành công của chúng tôi là thành công của
khách hàng” và “SDN là nền tảng cho sự phát triển”. “Vì vậy,
với khách hàng, chúng tôi chủ trương cung cấp thông tin chính
xác và đem đến những sản phẩm thật, giá trị thật. Từ đó khách
hàng an tâm khi họ đến đây hợp tác với chúng tôi là ổn định lâu
dài và sẽ luôn có sự đồng hành của SDN”, ông cho biết thêm. n

“Hổ phụ sinh hổ tử”
SDN được thành lập từ năm 2005. Là công ty thành viên của Tập đoàn Đầu tư

Sài gòn (Sgi), SDN được thừa hưởng lợi thế về uy tín thương hiệu và kinh nghiệm
của một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam gặt hái được nhiều
thành công trong việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp - công nghệ cao và
dẫn đầu về thành tích thu hút fDi tại Việt Nam - tỷ trọng khoảng 10%. 

Sgi đã đầu tư và phát triển thành công hơn 30 khu công nghiệp - đô thị -
dịch vụ trên toàn quốc với diện tích 6.000 ha, trong đó tiêu biểu có: Quần thể
khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tràng Duệ - hải Phòng hơn 1.000 ha (thu hút
Tập đoàn Lg và các công ty vệ tinh đầu tư công nghệ cao lên đến 10 tỷ uSD);
quần thể khu công nghiệp, đô thị dịch vụ ở Bắc Ninh quy mô 2.000 ha ...

Là thành viên trong “gia đình Sgi”, SDN là nơi hội tụ nhân tài với nền
tảng vững chắc về chuyên môn đồng thời nhận được sự hậu thuẫn vững
chắc từ Tập đoàn Sgi, cho phép doanh nghiệp phát triển ổn định, phát
huy hết tiềm lực nhằm đem lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, góp
phần tích cực vào thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội nơi mình
đứng chân - thành phố Đà Nẵng. 

“hổ phụ sinh hổ tử”, SDN sau khi thành lập đã nhanh chóng nắm bắt
cơ hội và tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư.
KcN hoà Khánh mở rộng, KcN Liên chiểu do công ty làm chủ đầu tư
dù trải qua nhiều khó khăn, kể cả thách thức do ảnh hưởng bởi suy thoái
kinh tế đã có những kết quả thu hút đầu tư ấn tượng. Đến nay, KcN hoà
Khánh mở rộng đã lấp đầy 90% diện tích, chỉ còn lại diện tích nhỏ dùng
để xây dựng nhà xưởng cho thuê lâu dài. còn KcN Liên chiểu, dù đây là
KcN xa trung tâm, trước đây thành phố chủ trương chỉ thu hút các ngành
công nghiệp nặng, nhạy cảm với môi trường nên luôn là lựa chọn thứ hai
của nhà đầu tư, đã lấp đầy 60% diện tích.

Đáng chú ý, phát huy thế mạnh thu hút fDi của Tập đoàn, tại KcN hoà
Khánh mở rộng và KcN Liên chiểu đã thu hút được một số dự án fDi lớn
từ các nước và vùng lãnh thổ như: hoa Kỳ, hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
có thể kể đến các dự án như: công ty TNhh TciE Việt Nam (Sản xuất và
lắp ráp ô tô nhãn hiệu Nissan), công ty TNhh Ô-tô Tc Việt Nam, công ty
TNhh Bao bì Nước giải khát crown Đà Nẵng, công ty TNhh yusen
Logistics Việt Nam, công ty TNhh Logitem Việt Nam, công ty TNhh Vina
foods Kyoei, công ty TNhh Lovepop Việt Nam (doanh nghiệp khởi nghiệp
của hoa Kỳ) … với vốn đăng ký đầu tư lên đến hàng trăm triệu uSD.

tạo môi trường kinh doanh lý tưởng cho nhà đầu tư
chia sẻ về quan điểm kinh doanh, ông Trần Ngọc Điệp, Tổng giám

đốc SDN cho biết, trong hoạt động SDN tiên phong mang đến những giải
pháp mới nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được những giá trị thật sự xứng
đáng với sự đầu tư của mình. 

“SDN luôn nỗ lực và mong muốn qua hoạt động đầu tư, kinh doanh của
doanh nghiệp có thể góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của kinh tế Đà
Nẵng nói riêng và cả nước nói chung”, ông Điệp nhấn mạnh. 

Đúng như ông Trần Ngọc Điệp chia sẻ, rất dễ nhận thấy những nỗ lực của
SDN, đặc biệt là mục tiêu mang đến môi trường kinh doanh lý tưởng nhất cho
các nhà đầu tư qua việc xây dựng và phát triển dự án. 

SDN đã kết hợp hài hoà giữa các yếu tố con người, môi trường và sản xuất
công nghiệp để tạo ra một không gian làm việc, sinh sống lý tưởng. các KcN
(hoà Khánh mở rộng, Liên chiểu) được đầu tư với hạ tầng kỹ thuật đã hoàn

Là thành viên của một trong
những tập đoàn đầu tư và phát
triển các khu công nghiệp, khu
công nghệ cao hàng đầu tại
Việt Nam, công ty cổ phần
Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng

(SDN) đã phát huy sức mạnh
thương hiệu, uy tín và kinh
nghiệm trong hoạt động đầu
tư và thu hút đầu tư để trở
thành đối tác tin cậy của các
nhà đầu tư trong, ngoài nước

và gặt hái thành công. 

QuốC hưng

Vượt qua khó khăn, 
đón làn sóng đầu tư 
sau đại dịch

trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19, hoạt động
kinh doanh, đầu tư của sdN gặp phải những khó khăn,
thách thức gì, thưa ông? 

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, có trên
80% doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực do ảnh
hưởng của đại dịch. Trên lĩnh vực thu hút vốn fDi, do tác
động tiêu cực của dịch bệnh, dòng vốn toàn cầu chắc chắn
cũng sụt giảm đáng kể. Là doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển KcN, bất động sản, lại
đóng trên địa bàn Đà Nẵng vốn là tâm dịch của đợt bùng
phát lần thứ 2, đã tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh
doanh. SDN chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch covid-19
do việc các chuyến bay thương mại quốc tế chưa được mở
lại. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nhiều
ngành nghề kinh doanh dẫn đến các nguồn vốn đều bị ảnh
hưởng, giao dịch bất động sản đóng băng.

sdN đã vượt qua khó khăn đó như thế nào, 
thưa ông? 

Dù trong hoàn cảnh nào, chất lượng sản phẩm của SDN
vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, kể cả trước, trong và sau
khi các nhà đầu tư rót vốn vào các dự án khu công nghiệp,
khu đô thị của chúng tôi. 

SDN cũng theo chủ trương chung của cả Tập đoàn Sgi,
đặt yếu tố con người là trên hết. Dù trải qua nhiều biến cố
nhưng cả Tập đoàn chưa bao giờ có chính sách tinh giảm
biên chế hay giảm chế độ, bằng mọi giá đảm bảo đời sống
cho nhân viên. Vì vậy, tập thể công nhân viên luôn đồng
hành cùng ban lãnh đạo, quyết tâm vượt qua khó khăn. 

Với tinh thần đó, trong năm qua, nhờ sự nỗ lực của
doanh nghiệp, sự giúp đỡ của thành phố, SDN vượt qua khó
khăn và gặt hái được những thành công nhất định. công ty
đã lấp đầy hơn 90% KcN hoà Khánh mở rộng và 60% KcN
Liên chiểu. các khu đô thị cũng đã được phân phối phần
lớn với mức giá hợp lý và chất lượng luôn thuộc hàng đầu.

Năm 2020 khép lại với rất nhiều cảm
xúc, nền kinh tế thế giới và Việt Nam
phải đương đầu với rất nhiều khó
khăn do tác động của đại dịch covid -
19. mặc dù vậy, doanh nghiệp Việt
Nam vẫn có thể nắm bắt những cơ hội
để phát triển. Ông trần Ngọc Điệp,
Tổng giám đốc SDN đã có cuộc trò
chuyện với với phóng viên Vietnam
Business forum xung quanh nội dung
này. Quốc Hưng thực hiện.
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SDN

đối tác tin cậy của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước

F

Ông Trần Ngọc Điệp, Tổng Giám đốc 



Người mua chủ yếu là lao động phổ thông ở Đà Nẵng và các
tỉnh lân cận. các sản phẩm của SDN luôn có hồ sơ pháp lý và
cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Ông có dự cảm và kỳ vọng gì về năm 2021? 
Sau năm 2020, Việt Nam nổi lên là địa điểm an toàn,

môi trường thuận lợi, cùng với hàng loạt các fTa đã ký kết
đã nâng tầm vị thế của Việt Nam. các doanh nghiệp trong
KcN hầu hết là các doanh nghiệp chế xuất, vì vậy những
hiệp định thương mại này sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh việc
thu hút fDi, các doanh nghiệp nước ngoài biết đến Việt
Nam nhiều hơn, đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam
cũng sẽ tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong quá trình đầu tư và
tiếp cận những thị trường mới. SDN rất hy vọng trong năm
2021, chính phủ sẽ tiếp tục điều hành cả nước phòng
chống dịch hiệu quả, tránh việc một vài đối tượng xấu, ý
thức kém làm ảnh hưởng đến cả nước.

dịch bệnh cùng những biến động về kinh tế, chính trị
trên thế giới đã và đang tạo ra sự chuyển dịch trong đầu
tư, trong đó Việt Nam được cho là điểm đến được các nhà
đầu tư trên thế giới quan tâm. sdN có sự chuẩn bị như
thế nào để có thể đón đầu thành công sự chuyển dịch đó?

chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu, chiến lược
mà chúng tôi đã đặt ra, đó là đón đầu thu hút các dòng vốn
fDi. Trong vấn đề đón đầu sự dịch chuyển đầu tư của thế giới,
từ hơn mười năm trước chúng tôi cũng đã rất thành công khi
đón đầu làn sóng đầu tư dịch chuyển từ các nước phát triển và
việc di dời các nhà máy của các tập đoàn đa quốc gia lớn đặt
tại Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan,
indonesia, malaysia và Việt Nam. Lúc đó chúng tôi đã tận
dụng cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh và sau đó với sự

hỗ trợ từ các hiệp hội doanh nghiệp của Đài Loan, Nhật Bản,
chúng tôi đã gặt hái những kết quả tích cực, đón được nhiều
nhà đầu tư lớn.

còn hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện và
làm việc với cơ quan nhà nước, tháo gỡ vướng mắc về chính
sách, thủ tục cũng như duy tu, bảo trì, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mình, tăng cường quảng bá hình
ảnh để đón đầu các nhà đầu tư mới, đặc biệt các nhà đầu tư
lớn, công nghệ cao. hiện SDN hiện có 30 ha khu đô thị và 100
ha KcN (trong đó có 50 ha đã sẵn sàng cho thuê) đáp ứng nhu
cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và SDN mong muốn
thành phố Đà Nẵng sớm triển khai các KcN mới và nếu có
thể đấu thầu thành công, SDN sẽ tiếp tục thể hiện khả năng và
phát huy kinh nghiệm, tinh thần của Tập đoàn Sgi để mang
đến các nhà đầu tư những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.

Nhân dịp xuân mới, ông có chia sẻ gì về vai trò của các
doanh nghiệp, doanh nhân trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước?

các doanh nghiệp cần tự nhận biết được cơ hội, thúc
đẩy việc đầu tư, hoàn thiện, song song với đó vẫn tiếp tục
tìm kiếm đối tác, khách hàng mới, thường xuyên kết nối để
cho khách hàng thấy được doanh nghiệp luôn sẵn sàng trở
lại tiếp tục làm việc, hợp tác.

Tôi mong mỏi các doanh nhân, doanh nghiệp có ý chí
vươn lên, tuân thủ pháp luật, hướng tới sự phát triển bền
vững, dù gặp khó khăn cũng sẽ được tháo gỡ kịp thời. Song
song đó, các doanh nhân luôn nhắc nhở bản thân, gia đình
và mọi người xung quanh giữ ý thức, giữ sức khỏe, mong
cả đất nước tiếp tục giữ tinh thần đề phòng dịch bệnh cũng
như chia sẻ với đồng bào gặp khó khăn.

trân trọng cảm ơn ông!
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Bằng sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng
tạo vượt qua khó khăn, kết quả kinh doanh của
Vietcombank Bình Dương năm 2020 cũng rất
đáng ghi nhận. hầu hết các chỉ tiêu hoàn thành
kế hoạch được giao với mức thực hiện tương đối

cao so với mặt bằng chung của các chi nhánh Vietcombank
trong khu vực Đông Nam Bộ. Đồng thời, chất lượng tín
dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ có vấn đề ở mức rất thấp;
bảo đảm an toàn tài sản, an toàn trong hoạt động, an toàn
trong thu chi tiền mặt và vận chuyển tiền trên đường đi
cũng như tiền trong các máy aTm. 

doanh nghiệp được “hà hơi tiếp sức” 
Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của chính phủ,

của Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Bình Dương vừa chủ động,
quyết liệt phòng chống dịch không để lây lan, đồng thời phải
duy trì và phát triển các hoạt động tiền tệ tín dụng, nhất là để
đồng hành hỗ trợ DN và người dân vượt qua giai đoạn khó
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Vietcombank đã ban hành
hàng loạt cơ chế, chính sách quan trọng cùng những giải pháp
nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ liên quan đến việc tháo gỡ khó
khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đối với Vietcombank Bình Dương, ông Nguyễn Thái
minh Quang, giám đốc chi nhánh cho biết, ngay khi tình
hình dịch bệnh bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của khách hàng, chi nhánh biết rằng đây là thử thách lớn để
thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cho năm. chính vì vậy, chi
nhánh xác định chung sức cùng DN vượt qua đại dịch và đạt
các nhiệm vụ trong năm 2020. 

“chúng tôi đã chủ động làm việc với khách hàng để nắm
bắt tình hình và triển khai các giải pháp phối hợp, hỗ trợ kịp
thời theo chỉ đạo của ngành, hướng dẫn của Vietcombank
Trụ sở chính cũng như vận dụng các giải pháp linh hoạt,
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời,
luôn theo sát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đối với
hoạt động của khách hàng để xây dựng phương án hỗ trợ,
phối hợp, xử lý phù hợp, vận dụng linh hoạt tuân thủ quy
định của Ngân hàng nhà nước và Vietcombank. các giải
pháp, chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ được
chi nhánh Vietcombank Bình Dương thông tin đầy đủ, kịp
thời để người vay vốn biết và phối hợp thực hiện”, ông
Nguyễn Thái minh Quang nói. 

Ngoài các giải pháp về hỗ trợ lãi suất, phí, cơ cấu nợ, chi
nhánh Vietcombank Bình Dương cũng triển khai nhiều hình
thức hỗ trợ phù hợp với tình hình khách hàng, như xem xét
kéo dài thời hạn vay đối với các khoản vay mới để phù hợp với
vòng quay vốn lưu động bị chậm lại do ảnh hưởng bởi dịch
covid-19; đẩy mạnh triển khai bao thanh toán nhằm hỗ trợ,
đảm bảo tránh rủi ro cho khách hàng trong giao dịch hàng
hoá, tăng cường vai trò kết nối giữa các DN nhằm chia sẻ, hỗ
trợ, phối hợp trong việc giải quyết các khó khăn tạm thời về
nguyên liệu, đơn hàng; triển khai xây dựng các gói giải pháp
tài chính đồng bộ, các sản phẩm chính sách giải quyết những
khó khăn về thủ tục và thời gian cấp tín dụng cho DN.

VIETCOMBANK BìNH DươNG 

tích cực và tiên phong đồng hành 
cùng doanh nghiệp 

Năm 2020, kinh tế thế giới và trong nước
bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh,
thêm vào đó diễn biến thiên tai khiến cho
sự hồi phục kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) và
các tầng lớp nhân dân, Vietcombank đã
triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về phí,
lãi suất, sản phẩm... Trong đó, chi nhánh
Vietcombank Bình Dương được ghi nhận
là một trong những chi nhánh ngân hàng
đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ
trợ, đồng hành hiệu quả cùng với DN và
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

hương Vy

F

F

Ông Nguyễn Thái Minh Quang, 
Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Bình Dương 
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Vietcombank 
binh duong

aCtively
suPPorting
Businesses
in 2020, the world and domestic
economies were heavily affected by the
coViD-19 epidemic and natural
disasters. in support of businesses and
people, Vietcombank launched many
supporting policies on service charges,
interest rates and products. Vietcombank
Binh Duong Branch was recognized for
carrying out many policies to effectively
assist businesses and people of all walks
of life in the province.

huong Vy

With efforts, solidarity and creativity to
overcome difficulties, Vietcombank
Binh Duong achieved remarkable
business performance in 2020. most of
the targets were met, with the outcomes

relatively high as compared to other Vietcombank branches
in the Southeast region. at the same time, the branch well
controlled credit quality, kept the debt ratio very low and
ensured asset safety, operational safety, and cash collection,
payment and transportation safety, as well as aTm safety.

Businesses get supported 
Deeply grasping policies of the government, the State

Bank of Vietnam and Binh Duong province to actively and
drastically prevent the epidemic spread and maintain and
develop monetary and credit operations, especially assist
businesses and people to overcome the epidemic,
Vietcombank launched many important mechanisms and
policies as well as prompt, timely and consistent solutions
to help customers affected by the epidemic.

mr. Nguyen Thai minh Quang, Director of
Vietcombank Binh Duong Branch, said that as soon as the

Đến nay, tổng cộng có trên 2.400 khách hàng còn dư nợ
cho vay ưu đãi với mức lãi suất giảm từ 1% đến 3%/năm so
với lãi suất công bố, trên dư nợ đạt 9.900 tỷ đồng, chiếm
gần 80% tổng dư nợ. Theo đó, tổng số tiền lãi đã thực hiện
ưu đãi hỗ trợ khách hàng DN và cá nhân trong năm 2020 là
khoảng 190 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đã thực hiện cơ cấu
không thay đổi nhóm nợ do ảnh hưởng của covid-19 đã
triển khai trong năm 2020 là gần 700 tỷ đồng. Với các giải
pháp đồng bộ, năm 2020 mặc dù tăng trưởng tín dụng và
huy động vốn trong năm của chi nhánh đạt mức thấp,
nhưng điều quan trọng khiến ngân hàng – DN đều vui đó là
được “hà hơi tiếp sức” hỗ trợ khó khăn, hoạt động tín dụng
đạt mức an toàn khi tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, hiện tại là
0,07% tổng dư nợ. Đó là tiền đề quan trọng để chi nhánh
đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng hơn nữa, giải ngân vốn đúng
mục đích, tiếp tục tăng trưởng dư nợ tín dụng các đối tượng
ưu tiên là các DN vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực kinh tế ưu
tiên. Và với những kết quả nêu trên, chi nhánh
Vietcombank Bình Dương được ghi nhận là một trong
những chi nhánh ngân hàng tích cực và tiên phong trong
việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng DN
và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

tiếp tục sát cánh cùng khách hàng 
Bước sang năm 2021, giám đốc Vietcombank Bình Dương

ông Nguyễn Thái minh Quang cho biết, chi nhánh cam kết
tiếp tục đồng hành, chung sức cùng DN vượt qua khó khăn.
Tích cực triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ, đồng hành
cùng DN để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
covid-19; tiếp tục rà soát tình hình khách hàng để đề xuất kịp
thời chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ cấu nợ tuân thủ quy định
của Vietcombank và Ngân hàng nhà nước. 

chi nhánh Vietcombank Bình Dương cũng xây dựng kế
hoạch, chương trình để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch
kinh doanh năm 2021 theo đúng định hướng chỉ đạo của
Vietcombank, phấn đấu hoàn thành tốt/xuất sắc các chỉ tiêu,
kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

Tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác phát triển và chăm sóc
khách hàng, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ đáp ứng
yêu cầu khách hàng và khai thác hiệu quả tiềm năng của danh
sách khách hàng hiện hữu cũng như mở rộng danh mục khách
hàng. Tập trung cho công tác huy động vốn, đẩy mạnh huy
động vốn giá rẻ. Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tiếp
tục mở rộng tín dụng bán lẻ, tín dụng thông qua phòng giao
dịch, mở rộng cho vay SmEs tại các phòng giao dịch, bám sát
định hướng chính sách, ngành hàng của Trụ sở chính; kiên
quyết rút giảm dư nợ đối với các khách hàng, dự án tiềm ẩn rủi
ro, không có hoặc tài sản đảm bảo ở mức thấp. 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch đột phá, phát triển cơ
sở khách hàng để gia tăng doanh số và hiệu quả từ công tác
kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thanh toán thương
mại. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tập trung tối đa
các nguồn lực và giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng sản phẩm
dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng điện tử để tăng nguồn
thu nhập từ dịch vụ. Tập trung nguồn lực cho công tác thu hồi
nợ xấu, nợ đã xử lý DPrr, nâng cao nhận thức và tinh thần
trách nhiệm của cán bộ đối với công tác quản lý chất lượng tín
dụng, thu hồi nợ xấu, nợ có vấn đề.n

epidemic started affecting customers' business performance,
the branch knew that fulfilling the business target was a big
challenge in the year. Therefore, the branch was determined to
join forces with enterprises to overcome the pandemic and
achieve the tasks in 2020.

“We actively worked with customers to carry out support
and cooperation solutions in a timely manner as directed by
the SBV and Vietcombank and applied flexible solutions for
local situations. at the same time, we always closely monitored
epidemic impacts on our customers’ operations to work out
appropriate, flexible support and settlement plans in
compliance with the SBV and Vietcombank regulations.
Vietcombank Binh Duong fully and promptly informed
borrowers of support solutions, policies, programs and
packages,” said Director Quang.

in addition to support solutions with respect to interest
rates, fees and debt structure, Vietcombank Binh Duong also
applied many suitable support forms for customers, such as
extending loan terms to match slowing working capital
turnovers as a result of the coViD-19 epidemic; sped up
factoring services to support and ensure customers' risks
management in transactions, bolstered its role of connecting
businesses to share, support and coordinate in dealing with
temporary difficulties in input supply and orders; and
deployed consistent financial solution packages, products and
policies to solve procedural difficulties and reduce the time of
granting credit for businesses.

To date, a total of more than 2,400 customers are enjoying
concessional loans of VND9,900 billion with interest rates 1-
3% lower than ordinary commercial loans, accounting for
nearly 80% of the total outstanding loans. accordingly, the
interest support for corporate and individual customers in
2020 valued VND190 billion. outstanding loans restructured
to match with coViD-19 epidemic influences in 2020 was
nearly VND700 billion. With consistent solutions, in 2020,
although the branch's credit and deposit growth was low, the
branch managed to support businesses in the tough time and
keep the bad debt ratio at 0.07% of total outstanding loans.
That was an important motivation for the branch to further

support customers, disburse loans for right purposes, balance
credit growth, and assign priority to small and medium
enterprises. and, with the above results, Vietcombank Binh
Duong Branch was recognized as one of the most active and
pioneering bank branches in executing many support policies
and assisting businesses and people in Binh Dinh province.

Keeping going with customers
in 2021, Vietcombank Binh Duong pledges to accompany

and join forces with enterprises to overcome difficulties;
actively implement solutions and policies to support them in
tackling hardships caused by the coViD-19 epidemic; and
check customers' situations to promptly propose interest rate
support policies and debt structure in line with regulations of
Vietcombank and the SBV, said Director Quang.

Vietcombank Binh Duong Branch will also work out
business plans and programs for 2021 as guided by
Vietcombank, and will strive to successfully fulfill all targets
and plans while ensuring quality and efficiency.

The branch will focus on customer development and care,
improve service quality, meet customers’ requirements,
effectively tap the potential of existing customers and expand
the customer base. it will concentrate on mobilizing capital,
particularly cheap ones; enhance safe and effective credit
growth, expand retail credit, expand SmE lending, closely
follow Vietcombank’s policies and guides; and resolutely take
back loans from customers and projects exposed to potential
risks, or with no or low collateral.

Vietcombank Binh Duong will make breakthrough
programs and plans to develop the customer base to increase
revenues and effects of forex trading, international payment,
and commercial payment; improve the quality of products
and services, maximize resources and solutions to promote
the growth of retail banking products and services to
increase income from services; focus resources for bad debt
collection, bad debt recovery, and raise staff awareness and
responsibility for credit quality management, bad debt
collection and risky loans. n
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Thống kê cho thấy các doanh nghiệp và dự án fDi
đã và đang góp phần đáng kể vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và cả
nước nói chung. Theo đó, hiện nay, các doanh
nghiệp fDi đóng góp hơn 20% gDP, khoảng 25%

tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp hơn 70% tổng kim
ngạch xuất khẩu, chiếm khoảng 28% tổng thu ngân sách nhà
nước của cả nước. Đồng thời, các doanh nghiệp fDi còn góp
phần tạo việc làm cho trên 3,5 triệu lao động trực tiếp và gần 5
triệu lao động gián tiếp, thúc đẩy các doanh nghiệp địa
phương đổi mới công nghệ, liên tục tìm hiểu thị trường xuất
khẩu, tăng cường liên kết thương mại…

Để có được những kết quả ấn tượng này, bên cạnh sự chỉ
đạo của chính phủ thì vai trò của các doanh nghiệp fDi hàng
đầu là vô cùng quan trọng và cần thiết. các doanh nghiệp này
không chỉ đóng góp lớn vào thành tựu chung của khối fDi mà
quan trọng hơn, câu chuyện thành công của họ còn thôi thúc
và truyền cảm hứng cho những doanh nghiệp khác cùng học
hỏi, áp dụng vào thực tế của doanh nghiệp mình.

Với 25 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Tập đoàn
Scg và các công ty thành viên là một minh chứng điển hình
về doanh nghiệp fDi “đầu tàu” vượt qua thách thức, vươn lên
nắm bắt cơ hội, và được mong đợi sẽ tiếp tục đóng góp tích
cực vào kỳ tích của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Vượt khủng hoảng, tạo lập kết quả kinh doanh
ấn tượng

Tháng 7/2020, giữa lúc tình hình dịch covid-19 đang diễn
ra căng thẳng, các khối ngành sản xuất – kinh doanh bị ảnh
hưởng nghiêm trọng nhưng công ty cP Nhựa Bình minh
(thuộc Tập đoàn Scg) vẫn xuất sắc nhận được giải thưởng
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (“ToP
50”) năm 2019 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư kết hợp với công
ty chứng khoán Thiên Việt thực hiện. 

Đây là giải thưởng tôn vinh những công ty hoạt động
hiệu quả nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, lấy cơ sở đo
lường kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm
liên tiếp làm nền tảng, dựa trên 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh
số, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (roE) và chỉ số lợi
nhuận sau thuế trên cổ phiếu (EPS).

Được biết, đây là năm thứ 9 liên tiếp công ty cP Nhựa
Bình minh được xếp hạng trong ToP 50. Thành tích đáng
tự hào này là kết quả của việc kiên trì theo đuổi chiến lược
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất.
cụ thể, công ty đã áp dụng những hệ thống quản lý chất
lượng hàng đầu như QmS, EmS, iSo 9001, iSo 14001 trong
toàn bộ dây chuyền sản xuất. chất lượng sản phẩm đồng
đều song hành với dịch vụ khách hàng hoàn hảo chính là cốt
lõi cho thành công trong dài hạn.

Vươn xa dẫn đầu trên trường quốc tế 
Không chỉ vượt qua khó khăn để đạt được các thành tích

kinh doanh khả quan, các công ty thành viên của Tập đoàn
Scg cũng đi đầu trong xu thế hội nhập bền vững. Tháng
10/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn “Doanh nghiệp
aSEaN+3” nhân năm Việt Nam giữ vai trò chủ tịch aSEaN
2020, hội Phát triển hợp tác Kinh tế Việt Nam - aSEaN đã
vinh danh công ty cổ phần Prime group (thuộc Scg) là một

trong 85 doanh nghiệp uy tín tiêu biểu trong nước lẫn khu
vực. Trong đó, Prime group được đánh giá cao về năng lực
cạnh tranh hội nhập bền vững, có nhiều đóng góp cho sự phát
triển kinh tế của đất nước cũng như thúc đẩy quan hệ quốc tế.

giải thưởng được trao dựa trên các tiêu chí về tăng
trưởng và chính sách bền vững, an sinh xã hội, phát triển
công nghệ và bảo vệ môi trường. Ở các khía cạnh này,
Prime group đại diện cho ngành gạch ốp lát trong nước đã
đáp ứng tốt các tiêu chí ban tổ chức đưa ra.  

hiện tại, doanh nghiệp đều tuân thủ các nguyên tắc
quản trị doanh nghiệp kiểu mẫu, vận hành các hệ thống
quản lý chất lượng đạt iSo 9001:2015; hệ thống quản lý an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp iSo 45001-2018, hệ thống
quản lý môi trường iS14001:2015... hướng tới mục tiêu phát
triển bền vững. 

Đại diện Prime group cho biết thành tích này xuất phát
từ chiến lược kinh doanh mà Prime group theo đuổi nhiều
năm nay. Theo đó, doanh nghiệp tập trung vào 5 yếu tố:
chất lượng quốc tế, công nghệ tiên tiến, Kiến tạo xu thế,
Tiêu chuẩn thi công và các giải pháp cải tiến chất lượng
cuộc sống tốt hơn.

Với chiến lược kinh doanh bền vững và sự trợ lực từ công
ty mẹ Scg, bất chấp áp lực cạnh tranh từ gạch nhập khẩu
châu Âu hay gạch giá rẻ Trung Quốc, đến nay, các sản phẩm
của Prime group không chỉ được phân phối rộng khắp cả
nước, mà còn vượt qua các hàng rào kỹ thuật, chinh phục
thành công nhiều thị trường ngoại khó tính như mỹ, hàn
Quốc, Đài Loan, Philippines...

Kiên trì với định hướng phát triển bền vững
Thúc đẩy kinh doanh, tăng cường hội nhập, Tập đoàn

Scg còn đi đầu trong việc triển khai chiến lược phát triển bền
vững cho tất cả các công ty thành viên của mình. Những nỗ
lực triển khai nhiều chương trình, dự án nhân văn, bền vững
của Tập đoàn được cộng đồng đánh giá cao và ghi nhận. Điển
hình như tháng 12/2020, công ty TNhh Ngói bê tông Scg
(Việt Nam) đã vinh dự nhận được giải thưởng Top 100 Doanh
nghiệp bền vững nhất năm 2020 được đánh giá bởi bộ chỉ số
cSi do hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt
Nam (VBScD) - Vcci phát triển.

Trước nhu cầu luôn biến đổi của thị trường, công ty đã
liên tục đầu tư phát triển sản phẩm mới cũng như dây
chuyền sản xuất hiện đại, song hành cùng việc cải tiến quy
trình hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, tạo điều
kiện lao động tốt hơn cho nhân viên và nâng cao chất lượng
cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Nhờ những nỗ lực liên tục trong chiến lược phát triển
bền vững như thế, công ty TNhh Ngói bê tông Scg đã đạt
được những thành quả nổi bật trên nhiều phương diện.
Năm 2020 là năm thứ hai liên tiếp Ngói bê tông Scg (Việt
Nam) được VBcSD  vinh danh trong Top 100 Doanh
nghiệp bền vững nhất Việt Nam, đánh dấu một cột mốc
quan trọng trên hành trình bền vững.

Bất chấp những thách thức và biến động trong năm
2020, với những thành tựu xuất sắc trên cả 3 phương diện
kinh doanh, hội nhập và phát triển bền vững, Tập đoàn
Scg một lần nữa thể hiện vị thế dẫn đầu, sự chủ động, linh
hoạt để ứng biến, từ đó thực thi mạnh mẽ cam kết cùng
Việt Nam làm nên những kỳ tích mới. n
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đặT niềm Tin vào 
kỳ Tích mới cho việT nam

Tập đoàn SCG 

Là một thành phần không thể tách rời của nền kinh tế, các doanh nghiệp fDi
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc

biệt, với những doanh nghiệp có bề dày hoạt động tại Việt Nam, cam kết và những
đóng góp đó lại càng được thể hiện rõ nét. Điển hình là Tập đoàn Scg cùng các
doanh nghiệp thành viên, trong giai đoạn khó khăn vừa qua vẫn nỗ lực vượt qua
thử thách, đạt được những thành tựu đáng tự hào trên nhiều phương diện để 

tự tin bước vào giai đoạn mới một cách bền vững. 

Tập đoàn Prime vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp Tiêu biểu ASEAN 2020



of product quality and
productivity improvement
strategy. Specifically, the
company has applied top quality
management systems such as
QmS, EmS, iSo 9001, iSo 14001
to all production lines. Equal
product quality coupled with
excellent customer service is the
core of long-term success.

rising to lead the world
Not only overcoming

difficulties to have positive
business performance, Scg's
member companies are also at the
forefront of sustainable
integration trends. in october
2020, in the framework of the
“aSEaN + 3 Business forum”
2020, the year Vietnam assumed
the aSEaN chairmanship, the
Vietnam - aSEaN Economic
cooperation Development association named Prime
group joint Stock company (affiliated to Scg) one of 85
outstandingly prestigious enterprises in the country and
the region. in particular, Prime group was highly
appreciated for its competitiveness for sustainable
integration, making many contributions to national
economic development and international relations.

The award is based on growth, policy sustainability,
social security, technology development and
environmental protection criteria. in these aspects, Prime
group, representing the domestic tile industry, met the
criteria set by the organizers.

currently, the company complies with corporate
governance principles, iSo 9001: 2015 quality
management systems, iSo 45001-2018 occupational health
and safety management system, and iS14001:2015
environmental management system toward sustainable
development goals.

Prime group said that this achievement stems from the
business strategy pursued for years. The group focuses on
five factors: international Quality, advanced Technology,
Trendsetting, construction Standards and improved
solutions for a better life.

With a sustainable business strategy and support from
Scg, despite competitive pressure from imported
European bricks or cheap chinese bricks, Prime group's
products are not only distributed across the country but
also overcome technical barriers to make inroads into
selective foreign markets such as the united States, South
Korea, Taiwan and the Philippines.

Persistent on the path to sustainable
development

Promoting business and enhancing integration, Scg is
also at the forefront of applying sustainable development
strategies for all of its member companies. The group's
efforts to launch many humanitarian and sustainable
programs and projects have been highly appreciated and
recognized by the community. Typically, in December 2020,
Scg (Vietnam) concrete roof co., Ltd was named the Top
100 sustainable business in 2020, based on the corporate
Sustainability index (cSi), by the Vietnam Business council
for Sustainable Development (VBcSD).

facing the ever-changing market needs, the firm has
continuously invested in developing new products and
modernizing production lines, in addition to improving
operating processes towards environmental protection,
creating a better workplace for employees and enhancing
life quality of the local community.

Thanks to such ongoing efforts for sustainable development
strategy, Scg concrete roof co., Ltd achieved outstanding
results in many ways. 2020 was the second consecutive year that
the company was honored with the Top 100 most sustainable
business certificate by VBcSD-Vcci, marking an important
milestone on the path to sustainable development.

Despite challenges and upheavals in 2020, with outstanding
achievements in all three aspects of business, integration and
sustainable development, Scg once again proved its leadership,
responsiveness, flexibility and adaptability to fulfill its strong
commitments to working with Vietnam to create new miracles. n
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fDi enterprises and projects have contributed
significantly to local and national socio-
economic development. at present, they
contribute more than 20% of gDP, about 25%
of total investment funds, more than 70% of

total export value, and about 28% of State budget revenue.
at the same time, they also employ over 3.5 million
workers and indirectly generate nearly 5 million jobs.
They have inspired local businesses to upgrade
technology, explore export markets and strengthen trade
connectivity.

in order to achieve these impressive results, besides
governmental leadership, the role of top-class fDi firms is
extremely important and necessary. They not only make
great contributions to the overall achievements of the fDi
sector, but more importantly, their success stories also
inspire others to learn and apply to their business.

With 25 years of presence in the Vietnamese market,
Scg and its member companies are a typical example of

“leading” fDi firms overcoming challenges, rising to seize
opportunities and making a new miracle for Vietnam in
the new era.

overcoming crisis, making impressive
business results

in july 2020, in the midst of a raging coViD-19
outbreak, the manufacturing sector was adversely affected
but Binh minh Plastic joint Stock company (affiliated to
Scg) was honored with a Top 50 Vietnam most Effective
Business award in 2019 by investment Bridge magazine
and Thien Viet Securities company.

This award is dedicated to the most effective listed
companies in Vietnam. rating criteria were based on
three-year business performance, focusing on revenue,
return on equity (roE) and earnings per share (EPS).

This is the 9th consecutive year that Binh minh Plastic
joint Stock company is named in the Top 50. This
outstanding achievement results from persistent pursuit

76 ViEtNam BUsiNEss ForUm fEB 1 - 14, 2021

ENTERPRISE

as an integral element of the
economy, fDi companies play an
important role in boosting the
country's economy and society.
Especially long-standing fDi firms
in Vietnam have even more
outstanding commitments and
contributions. Typically, Scg and
its member companies have
managed to overcome challenges,
and obtain impressive achievements
in many ways in the recent tough
time to confidently enter a new
stage in a sustainable manner.

ScG 
Believing in new MiraCle

For vietnaM

Mr. Nguyen Hoang Ngan - CEO of Binh Minh Plastic Joint Stock Company 
(fourth from left) receives Vietnam’s 50 Best Performing Companies Award 

Mr. Tang Van Hoi, Production Manager of SCG (Vietnam) Concrete Roof Company, receives the CSI
Award from Dr. Vu Tien Loc, President of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI),

and Mr. Vo Tuan Nhan, Vice Minister of Natural Resources and Environment (MONRE)



không” trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Không có sản
phẩm dịch vụ thiếu nguồn gốc xuất xứ; không có sản phẩm,
dịch vụ là hàng giả, hàng nhái; không có sản phẩm, dịch vụ
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng công ty Thái Sơn đã
làm việc và ký kết với nhiều đối tác lớn, tiêu biểu như công ty
Eagles trong việc hợp tác triển khai, lắp đặt hệ thống ai, ioT
& robot với tổng giá trị 23 tỷ đồng; hợp tác với Tập đoàn
Bambo capital trong dự án năng lượng tái tạo như năng
lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời áp mái
và dự án khí thiên nhiên hóa lỏng như các cảng vận chuyển,
kho chứa và nhà máy điện LNg; hợp tác với công ty gia
hưng trong lĩnh vực xây dựng các công trình nhà ở xã hội...
Đây là cú hích tạo động lực để Tổng công ty Thái Sơn ngày
một vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. 

Đại tá Phạm gặp – chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng
công ty Thái Sơn nhấn mạnh: Thái Sơn luôn mong muốn
mang lại những giá trị tốt nhất đến với các đối tác và khách
hàng, từ đó chúng tôi là địa chỉ tin cậy của nhiều khách
hàng, góp phần tạo nên thương hiệu của Thái Sơn hôm
nay. Sự ghi nhận, vinh danh từ các bộ, ngành đã tiếp thêm
động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thiện hơn nữa, phục
vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Tổng công ty Thái Sơn tập trung tham gia đấu thầu
những công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân
dụng lớn, khu phức hợp với cam kết mạnh mẽ, luôn đảm
bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu
của chủ đầu tư với giá cả cạnh tranh. cùng với đó là sự
tham gia sâu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistic;
tiếp tục ổn định hệ thống phân phối nội địa, duy trì quan
hệ hợp tác với đối tác Liên bang Nga, Bungari, Thổ Nhĩ
Kỳ, Secbia; tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị
trường mới, như: hàn Quốc, Nhật Bản; phát triển liên
doanh với Tập đoàn Sojizt – Nhật Bản; quản lý tốt khu
công nghiệp Long Bình tại Đồng Nai. Tổng công ty Thái
Sơn đã làm việc với các đối tác trong, ngoài nước hoàn
thiện kế hoạch phân phối sản phẩm đèn Led thông minh
tại các nhà máy, doanh nghiệp lớn và tham gia cung ứng
sản phẩm cho các dự án nhà thông minh, thành phố
thông minh tại các thành phố lớn như TP.hồ chí minh,
hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng)... Bên cạnh đó, thực hiện
định hướng phát triển nguồn năng lượng sạch, “không
đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, bảo vệ môi
trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

Ngoài lĩnh vực thương mại, chuyển giao công nghệ,
đầu tư kinh doanh, Tổng công ty Thái Sơn luôn chú trọng
công tác đào tạo học viên trong công tác dạy nghề lái xe
cho bộ đội xuất ngũ, gia đình chính sách và người dân có
nhu cầu bổ túc, học chương trình lái xe theo quy định của
Bộ giao thông Vận tải. hàng năm có nhiều lượt học viên
tốt nghiệp được đánh giá đạt chất lượng tốt, đạt yêu cầu
theo quy định của Nhà nước. riêng năm 2020, đào tạo lái
xe mô tô ước đạt hơn 18.000 học viên, đào tạo lái xe ô tô
ước đạt trên 4.000 học viên.

cùng với đó, trong lĩnh vực xử lý bom mìn, vật liệu nổ
được các doanh nghiệp, đơn vị chủ đầu tư đánh giá cao và
có trọng tâm. Tiêu biểu như nhà máy điện gió Đại Phong,
dự án cảng hàng không Phan Thiết, khu du lịch ngọn hải
Đăng tại Bình Thuận và nhiều địa phương khác trong cả
nước, đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật an toàn, chất lượng.

Chung tay vì an sinh xã hội
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp

nghĩa, Tổng công ty Thái Sơn nhận phụng dưỡng suốt đời
và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ, tết 5 mẹ
Việt Nam anh hùng tại huyện củ chi và Quận 10, TP.hồ
chí minh. Ngoài ra, Thái Sơn đồng hành, sát cánh với các
tổ chức của Thành phố như Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt
Nam đồng hành, giúp đỡ người nghèo, trẻ em không nơi
nương tựa, cơ nhỡ; chung tay ủng hộ các chương trình
“mái ấm cho người nghèo vùng biên”, “Đất mẹ - Ơn đời”,
“hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi,
bám biển”; tham gia, ủng hộ quỹ “mãi mãi tuổi 20” giúp
đỡ, cổ vũ những sinh viên vượt khó vươn lên… 

Đại tá Nguyễn Kim Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng
giám đốc Tổng công ty Thái Sơn chia sẻ: Với nhiệm vụ
kinh tế gắn với quốc phòng, toàn thể cán bộ, công nhân
viên chức, người lao động trên dưới một lòng luôn cố gắng
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời chung tay, góp sức cùng tổ
chức, chính quyền địa phương trên cả nước làm tốt công
tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa góp phần xây dựng xã
hội ổn định, hòa nhập và phát triển.

Không chỉ với những gia đình cán bộ, nhân viên có
hoàn cảnh khó khăn, Tổng công ty Thái Sơn hỗ trợ một
phần kinh phí xây dựng nhà tình thương, đồng đội. Thái
Sơn còn hỗ trợ gia đình chính sách tại các địa phương xây
dựng nhà ở với mức 70 triệu đến 80 triệu đồng, chung tay
cùng Quân khu 7 tặng quà cho đồng bào, tặng nhà chốt dân
quân liền kề biên giới theo chủ trương và chính sách của
Nhà nước. hỗ trợ tuy chưa nhiều song những việc làm như
vậy đã khích lệ cán bộ, nhân viên, người lao động trong việc
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng như động
viên, chia sẻ gánh nặng với địa phương, tri ân gia đình
chính sách, người có công góp phần xây dựng xã hội phát
triển toàn diện để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Với những việc làm cụ thể cùng phát huy nội lực, hợp tác
cùng phát triển cùng đối tác kết hợp với an sinh xã hội. Với
truyền thống “Tiên phong là người lính”, Tổng công ty Thái
Sơn hôm nay đang từng bước tiến lên làm chủ khoa học công
nghệ, tiến bước vào những lĩnh vực mới, góp phần ổn định
kinh tế đất nước. Là một trong những doanh nghiệp quân đội
tiên tiến, hội nhập và phát triển thời kỳ mới.n

www.vccinews.com  79

Với nhiệm vụ được
Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng xác
định và giao phó,
trong năm qua, Thái

Sơn có những bước phát triển vượt
bậc, luôn hoàn thành những chỉ
tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát huy nội lực 
Với tinh thần “Tiên phong là

người lính”, Thái Sơn đã, đang và
vững bước trên mọi lĩnh vực, kiến
tạo nên những quan hệ hợp tác bền
vững, thành công với tất cả các đối
tác trong nước và quốc tế bằng uy
tín, trách nhiệm và hiệu quả. 

Được thành lập từ đầu những
năm 90 của thế kỷ trước, trải qua 30
năm hình thành và phát triển với
hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên,
người lao động hoạt động trên mọi
lĩnh vực, Tổng công ty Thái Sơn
từng bước tiếp cận thị trường và kết
nối với nhiều đối tác phục vụ công
tác quốc phòng, an ninh cũng như
các dự án, công trình phục vụ nhu
cầu dân sinh. Đến nay, nhiều chi
nhánh, văn phòng đại diện được đặt

tại các thành phố lớn cả trong và
ngoài nước nhằm quảng bá hình
ảnh người lính cụ hồ trên mặt trận
kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để
hợp tác, phát triển với các đối tác.
Đội ngũ cán bộ, công nhân viên,
người lao động có tinh thần đoàn
kết, kỷ luật cao, cùng với thiết bị thi
công hiện đại, chuyên dụng được
nhập từ các nước tiên tiến như:
Nhật, Nga, mỹ, Thụy Điển, Đức,…
và kinh nghiệm nhiều năm trong
việc thi công những công trình lớn
trong và ngoài quân đội, cũng như
tham gia xây dựng các công trình
đồn biên phòng, cơ sở của lực lượng
cảnh sát biển, đường tuần tra biên
giới ngày một khẳng định vị thế,
thương hiệu Thái Sơn. 

Hợp tác, phát triển toàn
diện cùng đối tác

Là một trong những đơn vị
quân đội đạt danh hiệu top “doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam” và
“Doanh nghiệp kinh doanh minh
bạch, tin cậy, bền vững hàng Việt
Nam tin dùng 2019” trong nhiều
năm, Thái Sơn luôn cam kết “3
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Phát huy tinh thần “tiên phong là người lính”

ENTERPRISE

Trong quá trình hội nhập và
phát triển kinh tế quốc tế,
nhiều doanh nghiệp của Việt
Nam nói chung và công ty
TNhh mTV Tổng công ty
Thái Sơn nói riêng đã đi tiên
phong trong xây dựng chiến
lược phát triển với các chính
sách và cam kết thực hiện văn
hóa kinh doanh “minh bạch -
Tin cậy - Bền vững”. Trong
năm qua, cán bộ lãnh đạo,
nhân viên và người lao động đã
thể hiện quyết tâm xây dựng
Thái Sơn vững mạnh, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao để xứng đáng với
tinh thần “Tiên phong là người
lính” trên mặt trận kinh tế gắn
với quốc phòng, an ninh.

Xuân Trưởng

Thái Sơn và Công ty CPĐT&XD hạ tầng Gia Hưng 
ký kết hợp tác toàn diện 



many years, Thai Son group has always committed to the
“Three Nos” in supplying goods and services: No product or
service without clear origin; no counterfeit products or services;
and no products or services violating intellectual property rights.
Thai Son group worked and signed with many major partners,
typically Eagles company, to deploy and install artificial
intelligence (ai), internet of things (ioT) and robot systems with
a total value of VND23 billion (uS$1 million); cooperated with
Bamboo capital group in renewable energy projects such as
wind power, solar energy and rooftop solar energy, and liquefied
natural gas projects such as LNg ports, storage and power
plants; and cooperated with gia hung company to build social
housing projects. These boosts motivated Thai Son group to
step up steadily on the path of integration and development.

colonel Pham gap, President and general Director of Thai Son
group, emphasized, the group always wants to bring the best values
to its partners and customers to become their reliable choice and
make the name of Thai Son group today. The recognition and
honor from ministries and branches added motivation for us to
further improve customer service.

Thai Son corporation focuses on bidding national key projects,
large civil projects and complexes with strong commitments to
ensure progress, quality, technique and aesthetics as required by
investors, at competitive prices. Deeply involved in commerce,
services and logistics, the group continues to stabilize the domestic
distribution system, maintain cooperation relations with partners in
russia, Bulgaria, Turkey and czech republic; increase trade
promotion in new markets such as South Korea and japan; develop
joint venture with Sojizt group of japan; and effectively manage
Long Binh industrial Park in Dong Nai province. Thai Son group
worked with domestic and foreign partners to distribute smart LED
products for big factories and enterprises and supply the products
for smart home projects and smart cities in major cities such as ho
chi minh city, hanoi, Da Lat (Lam Dong). Besides, the group

developed renewable energy sources to not exchange the
environment for economic growth, protect the environment and
ensure sustainable development.

in addition to trade, technology transfer and business
investment, Thai Son group always focuses on vehicle driving
training for discharged soldiers, policy families and the masses.
Every year, graduated trainees are rated high quality and
qualifications. in 2020 alone, more than 18,000 motorcyclists and
over 4,000 car drivers were trained and graduated.

Besides, unexploded ordnance clearance is highly
appreciated and focused by businesses and investors. Typical
examples include Dai Phong Wind Power Plant, Phan Thiet
airport, hai Dang Lighthouse Tourist area in Binh Thuan and
many other localities. all projects are ensured to meet the
requirements for safety and quality.

Joining hands for social security
With the gratitude tradition, Thai Son group takes care of

five Vietnamese heroic mothers for life in cu chi District and
District 10, ho chi minh city. in addition, the firm joins hands
with the city's organizations such as the Vietnam fatherland
front to help the poor and homeless children; finances “warm
home for the poor in the border areas”, “motherland - gratitude
for life”, “Vietnam Navy as a fulcrum for fishermen to stay at sea”
programs; and joins and supports the "forever 20" fund to help
and encourage students to overcome difficulties.

colonel Nguyen Kim Tho, Secretary of the Party committee
and Deputy general Director of Thai Son group, said, assigned to
carry economic and national defense tasks, all employees are always
united to fulfill all the tasks assigned by the central military
commission and the ministry of Defense. at the same time, the
group joins hands with local organizations and authorities across
the country to improve social security and do charity towards
building a stable, inclusive and developing society.

Not only sharing with families of poor employees, Thai Son
group also supports building houses of love and teammates. Thai
Son also helps local policy families to build houses (funding
VND70-80 million each), joins hands with the military region 7 to
give gifts to people, present posts for local armed forces in border
areas in line with State policies. although such support is not much,
it has inspired employees to fulfill their set targets and tasks,
motivated and shared burdens with localities, thanked policy
families and people with great contributions to building a
comprehensive social development to “leave no one behind.”

With specific activities and by upholding internal strength
and cooperation for mutual development with partners
combined with social security, and promoting the tradition of
soldierly pioneering, Thai Son corporation has been gradually
mastering science and technology, stepping into new fields,
contributing to the country's economic stability. as one of the
outstanding military enterprises, it has advanced international
integration and bolstered development in the new era.n
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assigned by the central military commission
and the ministry of Defense, in the past year,
Thai Son group made great progress to
achieve all targets and tasks.

Promoting internal resources
With the “vanguard soldier” spirit, Thai Son group has made

steady steps in all fields, created sustainable and successful
cooperation ties with all domestic and international partners with
prestige, responsibility and efficiency.

founded in the early 1990s, after 30 years of construction and
development with more than 3,000 employees, Thai Son group
has gradually accessed the market and connected with many
partners to serve national defense and security as well as civil
projects. To date, many branches and representative offices of the

group are located in big cities in Vietnam and in the world to
bolster the image of uncle ho’s soldiers on the economic front,
facilitate cooperation and development with its partners. With
united and disciplined employees together with modern and
specialized construction equipment imported from advanced
countries such as japan, russia, the united States, Sweden and
germany, with its profound experience of building military and
nonmilitary constructions and building border posts, coast
guard facilities and border patrol roads, the position and brand
of Thai Son group have been increasingly asserted. 

Comprehensive cooperation and development with
partners

as one of military-run companies recognized as the biggest
corporations in Vietnam and “Transparent, reliable and
sustainable company and trustworthy goods of Vietnam” for
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in the course of international economic integration and development, many
Vietnamese enterprises, including Thai Son group company Limited, have pioneered
building development strategies with policies and commitments to transparent,
creditable and sustainable business culture. in the past year, the leadership and the
staff of the group showed their resolve to build a powerful Thai Son group capable of
successfully completing all assigned tasks to deserve the soldierly pioneering spirit on
the economic front, aligned with national defense and security tasks.

Xuan Truong

Promoting soldierly  Pioneering spirit

Thai Son Group and Bamboo Capital Group signed a comprehensive cooperation agreement

Visiting and giving gifts to Vietnamese heroic mothers in Cu Chi
District, Ho Chi Minh City on the Memorial Day, July 27, 2019



tối ưu hóa và chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, các mặt quản
lý, điều hành sản xuất. Vận hành các mô hình sản xuất tối ưu tại
công đoạn khí hóa than, nhiệt điện, kết tinh,…. Quản trị công
nghệ tốt, do đó, các chỉ tiêu tiêu hao giảm. 

Thứ hai,  chú trọng đầu tư  chương trình tin học hóa - tự
động hóa trong sản xuất và quản lý điều hành. Là đơn vị đi đầu
của tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng
sản Việt Nam trong chuyển đối số doanh nghiệp. cụ thể: Trong
mùa dịch covid-19 đầu năm 2020, công ty đã đưa vào sử dụng
phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp - Voffice có tích hợp
chữ ký số, ứng dụng tối đa họp trực tuyến,… Ngoài ra, củng cố
hệ thống camera hiện đại giám sát tất cả các vị trí sản xuất và
phục vụ quản lý trong toàn công ty. Đến hết năm 2019, hầu hết
các thiết bị được giám sát và điều khiển tại phòng Điều khiển
trung tâm của các phân xưởng sản xuất. Tại phòng Điều hành
sản xuất chung của Nhà máy alumina cũng có thể giám sát
được toàn bộ thông số vận hành của các khu vực sản xuất.

dự báo năm 2021 sẽ vẫn là một năm mà các doanh
nghiệp còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Để hoàn
thành kế hoạch đề ra, Lda có giải pháp gì?

chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả quản trị
mọi mặt kết hợp chương trình tối ưu hoá về sản xuất, công
nghệ, thiết bị...nhằm không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tạo
hiệu quả SXKD.  

Tiếp tục hoàn thiện các mô hình vận hành tối ưu ở các
công đoạn để khắc phục các điểm nghẽn, nâng cao hiệu suất
dây chuyền, phối hợp thực hiện tốt chương trình đầu tư
cường hoá công suất sản xuất lên 800.000 tấn alumina quy đổi.

Đẩy mạnh chương trình đào tạo, huấn luyện, duy trì tư
duy - tác phong công nghiệp, kết hợp với việc ứng dụng công
nghệ mới, thiết bị mới nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo,
kiểm soát sự cố và các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ thiết
thực để đảm bảo an toàn lao động, an toàn sản xuất và an
toàn môi trường ở mức tin cậy.

Tiếp tục quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường
làm việc cho người lao động, đảm bảo đủ công ăn việc làm, tiền
lương thu nhập, nâng cao chất lượng và giá trị các chế độ phúc
lợi cho người lao động kết hợp với việc đầu tư đẩy mạnh đào
tạo mọi mặt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo
nguồn lực tốt nhất cho việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược
trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất
nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Cảm tưởng của ông
như thế nào khi đất nước ta đang bước vào Xuân mới với
rất nhiều thách thức lẫn cơ hội?

Việt Nam chúng ta đã, đang kiểm soát, khống chế dịch
covid - 19 rất tốt. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới đang tiếp
tục diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng xấu hơn. Sự ổn
định và tăng trưởng kinh tế tùy thuộc quan trọng vào sự thành
công trong việc kiểm soát lây lan của dịch covid-19. mặc dù
thế giới sẽ có giải pháp thích nghi với tình hình dịch bệnh,
nhưng dự báo năm 2021 kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều
khó khăn, tăng trưởng sẽ rất chậm. Năm 2020, do khống chế
tốt tình hình dịch covid-19, Việt Nam là một trong số hiếm
hoi các nước giữ được tăng trưởng kinh tế . 

Tin tưởng vào sự quyết liệt, hiệu quả trong việc kiểm soát,
khống chế dịch bệnh của chính phủ, đánh giá năm 2021 Việt
Nam tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khi thực hiện các
biện pháp phù hợp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa và
tăng cường khai thác các cơ hội từ sự dịch chuyển các chuỗi
cung ứng của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới sang
những quốc gia có chi phí thấp và an toàn hơn.

trong vận hội đó, theo ông doanh nhân – doanh nghiệp
đóng vai trò như thế nào?

Khi Ðảng và Nhà nước đã có chủ trương, chính sách
khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân thì vai trò của
các doanh nhân ngày càng được khẳng định, chiếm vị thế
quan trọng. Để huy động các nguồn lực xã hội, tạo ra các sản
phẩm hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong
thời điểm hiện nay thì đội ngũ doanh nhân đóng vai trò chủ
yếu. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam luôn sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi
ro, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia
đình và cộng đồng xã hội. Đó là tiền đề, là lợi thế cho sự thúc
đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Để doanh nhân, doanh nghiệp có cơ hội phát huy mọi
nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, Nhà nước cần có chủ
trương, chính sách thông thoáng, đặc biệt nhanh chóng, kịp
thời trong việc giải quyết các đề xuất, khó khăn, vướng mắc của
các doanh nghiệp. giảm việc kiểm tra nhiều tầng, nhiều lớp,
nên có chế tài xử lý vi phạm nghiêm khắc và mạnh hơn.

trân trọng cảm ơn ông!
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Năm 2020 vừa khép lại với rất nhiều cảm xúc, những
khó khăn và thuận lợi mà Lda gặp phải là gì, thưa ông?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và suy thoái kinh
tế toàn cầu, trong khi đó, đa phần sản phẩm alumina sản xuất
đều xuất khẩu ra thị trường thế giới, nên khó khăn lớn nhất
trong năm 2020 của công ty là giá bán sản phẩm alumin trên
thị trường giảm sâu, làm tồn kho alumin tăng cao, tăng chi
phí, ảnh hưởng đến cân đối hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh (SXKD) của công ty và lợi nhuận của dự án. Ngoài ra,
dây chuyền sản xuất alumina với thiết bị đa dạng phong phú
về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ. Do đó, trong mùa đỉnh
dịch covid-19, chuỗi cung ứng vật tư từ nước ngoài gặp khó
khăn như thiết bị đo lường, chất trợ lắng, vải lọc… 

Nhưng kết quả SXKD của công ty năm 2020 sản xuất
vượt công suất, quản trị tốt, cân đối hiệu quả SXKD, dự án có
lợi nhuận, đóng góp tích cực về ngân sách cho địa phương,
chăm lo tốt về đời sống cho người lao động. 

trong hoàn cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen
như vậy, kết quả sXKd Lda đạt được như thế nào,
thưa ông? 

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các ngành
chức năng, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn công nghiệp
Than  - Khoáng sản Việt Nam, sự nỗ lực của tập thể lãnh
đạo, cán bộ, công nhân viên, năm 2020 công ty tiếp tục
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, sản lượng alumina
quy đổi sản xuất tăng 3,1% so với năm 2019, lợi nhuận vượt
kế hoạch, tạo cơ sở  phát triển bền vững cho các năm tiếp

theo; các chỉ tiêu tiêu hao giảm, công tác quản trị kế hoạch
chi phí được thực hiện tốt, giá thành sản xuất giảm sâu. 

cụ thể, alumina quy đổi sản xuất: 707.200 tấn, đạt 108,8%
kế hoạch và bằng 103,1% năm 2019; alumina tiêu thụ đạt:
665.900 tấn, đạt 110,0% kế hoạch năm; tổng doanh thu:
2.768,7 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch đầu năm; tổng lợi
nhuận từ các hoạt động SXKD là 62,2 tỷ đồng, đạt 435,9% kế
hoạch, bằng 103,2% thực hiện năm 2019. Tỷ suất lợi
nhuận/vốn chủ sở hữu là 21,7%; tiền lương bình quân từ quỹ
lương toàn công ty đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng bằng
109,8% so với kế hoạch, tăng 9,0% so với năm 2019.

Quản trị công nghệ có thêm bước tiến mới tại một số công
đoạn. Tiêu hao các vật liệu chính, quan trọng giảm so với kế
hoạch, như tiêu hao xút, điện năng, than...

Lĩnh vực an toàn môi trường cũng đạt được nhiều kết quả
quan trọng. Trong năm hoàn tất các thủ tục để được cấp
chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo
iSo14001:2015, công tác an toàn môi trường được đảm bảo,
không có sự cố về môi trường. Tiếp tục duy trì và phát triển
mô hình “Nhà máy - công viên” với hệ thống cây xanh, tạo
cảnh quan môi trường, hình ảnh Xanh - Sạch - Đẹp.

Hoạt động sXKd trong hoàn cảnh khó khăn bủa vây,
đâu là cốt lõi giúp Lda có được thành công đó, thưa ông?

Thứ nhất, để tiết giảm chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả kinh
tế khi giá bán alumina trong năm ở mức thấp, công ty đặc biệt
chú trọng giải pháp quản trị giá thành do đó giá thành giảm sâu
và lợi nhuận vượt kế hoạch, quyết liệt triển khai chương trình
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công ty TNhh mTV Nhôm Lâm Đồng – TKV
(LDa) thành lập ngày 01/10/2010, được giao nhiệm
vụ vận hành dự án sản xuất alumina đầu tiên của
Việt Nam, không có tiền lệ, công nghệ khó, phức tạp
và hoàn toàn mới. Nhưng bằng tinh thần trách
nhiệm cao và sự sáng tạo trong quản lý, điều hành,
công ty đã vượt qua khó khăn, vận hành dự án đạt
hiệu quả cao, đưa doanh nghiệp dẫn đầu cả nước
trong ngành khai thác bauxite, sản xuất ra sản phẩm
alumina để tiến tới điện phân nhôm kim loại. Để tìm
hiểu thêm thông tin, phóng viên đã có cuộc phỏng
vấn ông Vũ minh thành, giám đốc LDa.
Quốc Hưng thực hiện.

CÔNG Ty NHÔM LâM ĐồNG - TKV

Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công viên Nhà máy Alumina



than in 2019; and total operating profit was VND62.2 billion,
335.9% higher than the plan, and 3.2% higher than in 2019.
return on equity (roE) ratio was 21.7%; and the average
monthly salary of an employee reached VND11.7 million,
9.8% higher than the plan and 9.0% higher than in 2019.

Technology governance took a new step forward in some
stages. Key input consumption such as soda, electricity, coal
was lower than the plan.

Environmental safety also achieved many important
results. in the year, the company completed the procedures for
iSo 14001:2015 environmental management certificate.
Environmental safety was ensured and no environmental
incidents occurred. LDa continued to maintain and develop
the "factory - park" model, characterized by green trees, a
green and beautiful landscape.

surrounded by difficulties, how could Lda have
such success!

first, to reduce costs to achieve higher economic efficiency
when alumina selling price declined in the year, the company
paid special attention to cost management solutions so that
the cost was significantly reduced and profit exceeded the
plan. The company drastically implemented the program on
optimizing and standardizing production and management
stages. LDa operated optimal production models at coal
gasification and thermoelectricity. good technology
management also reduced consumption indicators.

Second, in recent years, LDa invested to apply
computerization - automation programs to production,
management and operation. The company is the leading unit of
Lam Dong province and Vietnam National coal-mineral
industries group (Vinacomin) in digital transformation.
During the covid-19 pandemic, the company promptly applied
Voffice management software integrated with digital signatures
and applied online meetings. in addition, the company
consolidated modern camera systems to monitor all
production. By the end of 2019, most of the equipment was
monitored and controlled at the central control room of the
production workshops. The overall production operations of
the alumina factory could also be monitored for all the
operating parameters of the production sites.

2021 is forecast to be a challenging year for businesses.
What solutions will Lda take to complete the plan?

We will continue to maintain and improve the efficiency of
management in all aspects, combining the optimization program
of production, technology, equipment in order to continuously
lower product costs and improve production efficiency. 

We will continue to perfect optimal operating models at all

stages to overcome bottlenecks, improve line efficiency,
coordinate to well implement the program of investment in
enhancing production capacity to 800,000 tons of alumina.

LDa will pay attention to improving working conditions
and working environment for employees, ensure enough
jobs, salary and income, raise the quality and value of
employee benefits and enhance the quality of human
resources and ensure all available resources for short and
long-term strategic tasks of the company.

the company’s business performance depends on
many subjective and objective factors. How do you feel
when the Lunar New Year is coming with a lot of
challenges and opportunities ahead?

Vietnam has controlled the covid-19 epidemic very well.
however, the epidemic continues to be complicated and
worsening around the world. Economic stability and growth
depend heavily on the success of controlling the spread of the
covid-19 epidemic. although the world will have solutions
to adapt to the epidemic, the world economy is forecast to
face numerous difficulties in 2021, with growth expected to
be very slow. in 2020, thanks to the effective control of the
covid-19 epidemic, Vietnam is one of a few countries that
achieved economic growth.

Believing in the government's drastic and effective epidemic
control, Vietnam is forecast to maintain growth momentum in
2021 when appropriate measures will be adopted to stimulate
domestic consumer demands and grasp more opportunities
from redirected supply chains of major corporations in the
world to countries with lower cost and better safety.

Before this opportunity, how do entrepreneurs and
enterprises play their role?

Since the Party and the government adopted private
business development policies, the important role of
entrepreneurs is increasingly asserted. To mobilize social
resources, make commodity products, and promote the
country's economic development, the entrepreneur force
plays a key role. Vietnamese business people are always
creative, enterprising and willing to face difficulties and risks
to make profit, live responsibly with their families and the
social community. These are the premises and advantages for
the country’s economic development.

in order for entrepreneurs and enterprises to promote
economic development, the government needs to have open,
quick and timely policies to deal with proposals as well as
difficulties faced by enterprises; reduce overlapped inspections
and apply stronger measures against violations.

thank you very much!
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as the year 2020 has
ended, what difficulties and
advantages has Lda faced?

The world was hard hit
by the covid-19 pandemic,
resulting in the global
economic downturn, and
most of our alumina
products were exported to
the world market. Therefore,
in 2020, our biggest difficulty
was the plummeting price of
alumina products, increased
alumina inventories and
costs, which destabilized the
company’s business
operations and profitability.
alumina production lines
were equipped with different
equipment types and origins.
Therefore, during the peak
time of covid-19 pandemic
contagion, we faced
difficulties in the supply
chain of materials from

abroad such as measuring
equipment, imported fluxes
and filter cloth. 

however, in 2020, the
company still managed to
exceed its production
capacity; well-managed and
effectively balanced
production and business; its
projects were profitable,
significantly contributing to
the local budget and taking
good care of workers.

in such mixed
circumstances, how were
Lda’s business results?

With the support of local
authorities, relevant agencies,
the close direction of the
Vietnam National coal,
mineral industries holding
corporation Limited
(Vinacomin), and the effort
of all the leadership and the
staff, the company continued
to successfully complete all
tasks in 2020. alumina
output increased by 3.1%
over 2019, the profit
exceeded the plan, growth
continued to create the
foundation for sustainable
development for the
following years. Depreciation
indicators reduced, expense
planning was well applied
and production costs
decreased deeply.

Specifically, alumina-
equivalent production
reached 707,200 tons, 8.8%
higher than the plan and
3.1% higher than in 2019;
alumina sales totaled 665,900
tons, 10.0% higher than the
full-year year plan; total
revenue was VND2,768.7
billion, 4.9% higher than the
yearly plan, and 14.6% lower
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Vinacomin - Lam Dong aluminum co.,
Ltd (LDa) was established on october 1,
2010. assigned to run the first alumina
production project in Vietnam, having no
previous experience for reference and
handling complicated and completely new
technology, with a high sense of
responsibility and creative management,
Vinacomin - Lam Dong aluminum co.,
Ltd overcame difficulties and effectively
operated the project to lead the country in
bauxite mining and alumina production
to move towards extracting aluminum
using electrolysis. To find out more
information about LDa’s business, our
reporter has an exclusive interview with
mr. Vu minh thanh, Director of LDa.
Quoc Hung reports.

Vinacomin - lam dong aluminum comPany

overcoMiNG DifficultieS 
to fulfil all taSkS

Alumina packaging factory



tương ứng với nó là kinh tế hiện đại, tiếp đến là theo đuổi văn
minh tinh thần, tương ứng là xã hội hiện đại; các nước phát
triển đang theo đuổi văn minh sinh thái, tương ứng là môi
trường hiện đại. Như vậy, ở góc độ vi mô, công trình xanh là
văn minh sinh thái. Bất động sản dân cư của Phúc Khang góp
phần vào 2 mảng văn minh đô thị và văn minh cộng đồng;
nghĩa là không chỉ góp phần quan trọng vào việc xanh hoá đô
thị, mà còn xanh hoá tư duy,  “xanh hoá gDP”. 

hai khái niệm phân khúc giá trị và phát triển bền vững có
liên quan mật thiết với nhau và triết lý kinh doanh của Phúc
Khang là “phát triển bền vững” phải bắt đầu từ “phát triển có
trách nhiệm”. Điều đó dẫn đến mục tiêu cụ thể của Phúc
Khang là hướng đến giá trị về trách nhiệm chuyển giao. 

Đối với doanh nghiệp, thông thường người ta nhắc tới là
trách nhiệm về từ thiện, trách nhiệm về đạo đức, trách nhiệm
về công việc liên quan đến nhiệm vụ của mình. Nhưng ít ai
nhắc đến trách nhiệm chuyển giao. Trách nhiệm chuyển giao
đó nó nằm ở ý nghĩa: Doanh nghiệp bất động sản không thể
chỉ bán các sản phẩm mà hôm nay có, ngày mai có thể thôi mà
phải là bán sản phẩm là nơi cư trú của 3 hay nhiều thế hệ. 

Vậy, phát triển bền vững là phải chuyển giao trách nhiệm

xã hội của mình cho các thế hệ sau và không làm mất đi lợi ích
của thế hệ tiếp theo. Bài toán phát triển bền vững với nền tảng
là công trình xanh sẽ thực thi được điều đó. Đây cũng chính là
hai điều mà tôi nghĩ rằng nó giá trị hơn rất nhiều những chi
phí mà chúng ta phải bỏ ra, xứng đáng để chúng ta giảm bớt
lợi nhuận, tăng lợi ích cho xã hội. 

một minh chứng khá rõ là khi Phúc Khang bắt đầu bán căn
hộ xanh đầu tiên, chúng tôi có làm một khảo sát, theo đó chỉ có
35% khách hàng sẽ vào ở. Tuy nhiên, sau 1 năm, tỷ lệ lấp đầy là
84%, giá bất động sản công trình xanh đã tăng 175%. Tôi nghĩ
rằng chính khách hàng đã làm tăng giá trị đó lên. Nếu không
có người đến ở, sẽ không tăng được các giá trị cộng đồng, thì
chúng ta sẽ chỉ bán được bất động sản với lời quảng cáo. Và tôi
nghĩ rằng chính điều đó đã khiến khách hàng tin tưởng lựa
chọn các sản phẩm bất động sản xanh của Phúc Khang và giúp
tên tuổi của Phúc Khang đứng vững trên thị trường. 

Phát triển bền vững là điều mà mọi doanh nghiệp đều
hướng tới và rất vui mừng là vừa qua Công ty Phúc
Khang đã vinh dự đạt chứng nhận Csi 2020. Được vinh
danh đã khó nhưng để duy trì và phát triển lại càng khó

Năm 2020 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc
khi kinh tế thế giới và đất nước ta đang phải
đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức do
tác động của đại dịch. trong hoàn cảnh đó, hoạt
động kinh doanh, đầu tư của Phúc Khang có
những kết quả như thế nào, thưa bà?

Trong giai đoạn vừa qua, công ty đã gặp những
khó khăn và thử thách cùng chung với hầu hết các
doanh nghiệp như: Bị ảnh hưởng chung bởi giãn
cách xã hội, các hoạt động bán hàng bị ngưng; khách
hàng quan tâm nhiều hơn tới việc giữ tiền mặt. Vì
thế Phúc Khang đã có những chính sách giãn tiến độ
thanh toán, không tính lãi phạt, giãn tiến độ giao
nhận nhà cho khách hàng; ổn định lại tâm lý của
một số lao động do bị ảnh hưởng bởi việc các con
chưa được đến trường, phải sắp xếp việc gia đình để
chăm sóc con cái làm ảnh hưởng đến năng suất lao
động... Trong năm 2020, ngoài việc áp dụng nghiêm
túc các chỉ đạo của chính phủ và thực hiện theo
hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế.
Phúc Khang cũng đã nhìn thấy cơ hội và triển khai
đồng bộ một số việc: Sắp xếp, đánh giá lại nhân sự
cho phù hợp với chiến lược sắp tới; củng cố hệ thống
quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; tuyển dụng
nhân sự cấp cao có chất lượng bổ sung vào lực lượng
của công ty. Kết quả to lớn nhất của chúng tôi chính
là tinh thần làm việc của nhân viên phấn khởi, nhân
viên chủ động làm việc, ít có nhân sự đăng ký phép
hoặc thôi việc vì lý do dịch bệnh.

Hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-
19, nền kinh tế nhiều biến động, cạnh tranh ngày
càng gay gắt, đâu là nguyên nhân cốt lõi giúp
Công ty đứng vững trên thị trường?

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là hướng
tới phân khúc giá trị và phát triển bền vững, tức
là không phân khúc thị trường theo “giá” (trung
cấp hay cao cấp) mà chúng tôi kiên định phát
triển sản phẩm theo phân khúc giá trị; khai mở
những lối sống xanh chính phẩm, chuẩn mực
toàn cầu, văn minh, nhân văn truyền thống và
tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập, công
nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tri thức và
hàm lượng chất xám trong sản phẩm phải bắt
đầu được hình thành. Và chỉ có điều đó mới giúp
chúng ta hội nhập nhanh hơn, mới làm gia tăng
nhanh giá trị của doanh nghiệp Việt Nam so với
quốc tế, cùng đồng hành với chính phủ để kêu
gọi đầu tư quốc tế. chỉ khi chúng ta có cùng giá
trị sản phẩm và nguồn nhân lực, chúng ta mới có
thể hợp tác bền vững với các đối tác nước ngoài
và đưa đất nước phát triển đi lên. 

Ở góc độ vĩ mô, hiện đại hoá liên quan đến nhiều
lĩnh vực. Trước tiên là theo đuổi văn minh vật chất,

Đó là chia sẻ của “cEo xanh” Lưu thị
thanh mẫu, Tổng giám đốc công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang trong cuộc
trao đổi với phóng viên Vietnam Business
forum. Bà cho biết, quan điểm đó dẫn đến
mục tiêu cụ thể của Phúc Khang là hướng đến
giá trị về trách nhiệm chuyển giao và sứ mệnh
“Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong
cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và
môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo
chuẩn mực xanh toàn cầu”.
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“pháT Triển bền vững” phải bắT đầu Từ 
“pháT Triển có Trách nhiệm”



hơn. Bà có thể chia sẻ về những nỗ lực đưa doanh nghiệp
phát triển bền vững cùng những giải pháp mà Công ty sẽ
thực hiện trong thời gian tới?

Phúc Khang và tôi rất vinh dự khi được công nhận là Top
100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2020. Đây có
thể nói là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trên hành trình
xanh và phát triển bền vững của tập thể Phúc Khang. hình
thành nên một lối sống mới thực sự không chỉ dừng lại ở
những công trình xanh, mà cần đến cả một hệ sinh thái có
tính tương trợ liên quan. Trong khả năng có thể, Phúc Khang
không ngừng hiện thực hóa những giá trị sinh thái ấy cho
cộng đồng bằng nỗ lực cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho tất
cả thành tố của chất lượng cuộc sống xanh bền vững. Trong
thời gian tới, Phúc Khang sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm, hợp
tác chặt chẽ với các đối tác uy tín để mang đến cho thị trường,
cho khách hàng những sản phẩm, những tổ ấm xanh đích
thực theo sứ mệnh: “Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo
phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi
trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh
toàn cầu”. Đây chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động đầu
tư, kinh doanh và điều hành doanh nghiệp của Phúc Khang.

Chưa bao giờ vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp
lại được đề cao như hiện nay trong sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. Bà có quan điểm như thế
nào về vấn đề này? 

Tôi rất đồng tình với ý kiến của chủ tịch Phòng
Thương mại và công nghiệp Việt Nam – TS.Vũ Tiến Lộc
cho rằng, doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong
công cuộc phát triển đất nước. Doanh nhân chúng tôi
luôn phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã
hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản
phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị
thế của nước ta trên trường quốc tế. Nhiều doanh nhân
trong nhiều năm nay đã luôn là lá cờ đầu trong việc tham
gia các chương trình xã hội, chương trình xóa đói, giảm
nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, gắn
bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí
thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ
quốc. Đội ngũ doanh nhân chính là những "chiến sĩ trên
mặt trận kinh tế" - những "chiến sĩ thời bình". 

trân trọng cảm ơn bà!
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Năm 2020, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức, đặc biệt là đại dịch covid-19 phức tạp
và biến động bất thường đã ảnh hưởng lớn đến
phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ đề

năm của EVN là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5
năm 2016-2020”, Pc Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua các khó khăn
thách thức, tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ kinh doanh và dịch
vụ khách hàng theo yêu cầu thực tiễn đáp ứng tốt nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân
trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Pc Vĩnh Phúc tập
trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong
công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải
tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, công tác
giảm tổn thất điện năng, đảm bảo hệ thống
điện vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đối
phó với các sự cố có thể xảy ra, cũng như giảm
thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất,
nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.
Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công
tác dịch vụ khách hàng nâng cao chỉ số hài lòng
của khách hàng sử dụng điện như: chủ động
làm việc với khách hàng chuyên dùng; chủ
động cung cấp thông tin cho khách hàng trong
việc cung ứng điện; triển khai cấp điện tại trung
tâm hành chính công của tỉnh; đẩy mạnh hồ sơ
điện tử; triển khai cung cấp dịch vụ điện qua
cổng dịch vụ công quốc gia; tổ chức nhiều hoạt
động tri ân khách hàng theo định hướng của

EVN và NPc... và được khách hàng sử dụng điện đánh giá cao.  
Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sản lượng

điện thương phẩm năm 2020 của Pc Vĩnh Phúc đạt 3.250,29 triệu
kWh , tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100,09% so với kế
hoạch được giao. Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,8%,
tăng 4,42% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm
31,34%, tăng trưởng 9,55% so với cùng kỳ. Tổn thất năm 2020 của
công ty là 2,71%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,03% và thấp hơn
so với kế hoạch là 0,01%. Sản lượng điện tiết kiệm năm 2020 là
64,97 triệu kWh, đạt khoảng 2% thương phẩm toàn công ty…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các hoạt động xã hội đã trở
thành truyền thống của Pc Vĩnh Phúc. Trong năm qua, cán bộ,
công nhân viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động an
sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của chính
phủ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện để tiếp tục chia sẻ với
những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách
hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch covid-19, Pc Vĩnh Phúc
đã thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện chịu
ảnh hưởng của dịch covid-19 trong năm gồm 2 đợt với tổng số
khách hàng 424.019 khách hàng/cơ sở với tổng số tiền hỗ trợ giảm
giá là 173,582 tỷ đồng. Số khách hàng/cơ sở được giảm tiền điện
gồm 22 khách hàng với tổng số tiền 848 triệu đồng. Tổng giá trị 2
đợt hỗ trợ giá điện, tiền điện trong năm 2020 là 174,43 tỷ đồng.  

Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, uBND
tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của
lãnh đạo Pc Vĩnh Phúc cùng với sự đoàn kết của toàn thể cán bộ,
công nhân viên, người lao động, công ty tiếp tục triển khai đồng bộ
các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao hơn nữa
chất lượng dịch vụ và chất lượng điện năng, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao năm 2021 và những năm tiếp theo.n

PC VĩNH PHúC

đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn
Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và
nằm trong vùng phát triển của Thủ đô hà
Nội, rất thuận lợi để trở thành tỉnh công
nghiệp phát triển, một trong những trung
tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của
vùng và cả nước. Xác định đảm bảo cung
cấp điện an toàn, ổn định và đảm bảo chất
lượng phục vụ là nhiệm vụ trọng tâm,
những năm qua, công ty Điện lực Vĩnh
Phúc (Pc Vĩnh Phúc) tích cực đầu tư phát
triển, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần
phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.



Ông có nhận định gì về thị trường và sự phát triển của ngành
giấy trong năm 2020? 

Ngành giấy Việt Nam bước vào năm 2020 với rất nhiều thách thức.
Đầu tiên là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp sản xuất trong
nước và cả với giấy nhập khẩu. Tiếp đó là diễn biến dịch bệnh covid-19 đã
ảnh hưởng rất lớn không chỉ đối với ngành giấy mà gần như với tất cả các
ngành. Việt Nam chúng ta, như đã biết, khi dịch bệnh covid-19 khi  mới
bùng phát, các doanh nghiệp cũng như người lao động đã rơi vào tình
trạng khá hoang mang và động viên nhau chỉ mong sao có được việc làm.
rồi khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở nhiều nước trên thế giới, hoạt động
xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp ký hợp
đồng với nhà cung cấp rồi nhưng không thể giao hàng đúng tiến độ, đồng
thời chi phí logistics bị đẩy lên cao gấp nhiều lần khiến các doanh nghiệp
xuất khẩu chỉ mong giữ chân khách hàng chứ gần như không có lợi
nhuận, thậm chí thua lỗ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu giấy thu hồi làm
nguyên liệu sản xuất cũng đã tăng lên tới trên 2,5 triệu tấn, chiếm hơn 50%
nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất giấy cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến nguy
cơ các doanh nghiệp thiếu hụt nguyên liệu sản xuất. 

Nhưng, chúng tôi rất vui mừng là hầu hết các doanh nghiệp trong
ngành đã bản lĩnh vượt qua tất cả những khó khăn đó, điều hành doanh
nghiệp kinh doanh an toàn, hiệu quả, bảo đảm việc làm ổn định cho người
lao động, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước khi
Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng gDP 2,91% - mức cao nhất trong số ít
quốc gia có tăng trưởng gDP dương trong năm 2020.  

Nguyên nhân nào giúp ngành giấy vượt qua khó khăn, về đích
một cách an toàn, thưa ông? 

Theo tôi, trước hết, các doanh nghiệp cần ghi nhận nỗ lực đã và
đang đạt được mục tiêu kép của chính phủ: vừa  phát triển kinh tế
vừa phòng chống dịch bệnh. Vì nếu để dịch bệnh bùng phát mạnh và
mất kiểm soát như nhiều quốc gia thì doanh nghiệp có tài giỏi đến
mấy cũng không thể phát triển tốt như vừa qua được. 

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ nội tại của doanh nghiệp.
chúng tôi có trao đổi với nhiều doanh nghiệp trong ngành giấy, đặc
biệt là các hội viên VPPa thì nhận thấy các doanh nghiệp đã rất quan
tâm đến việc tự bảo vệ mình và chủ động thực hiện tốt các giải pháp
để cân đối, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất. 

Ông có dự báo gì về những thách thức mà các doanh nghiệp
ngành giấy có thể gặp phải trong thời gian tới?

Như chúng ta biết, theo nhận định của các chuyên gia, dịch bệnh sẽ
vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa thể chấm dứt sớm được. hiện nay, tại
một số quốc gia đã phát triển và tiêm thử nghiệm vacxin, nhưng việc sản
xuất và tiêm đại trà để đạt miễn dịch cộng đồng thì vẫn  còn xa, có lẽ phải
đến hết 2021 với các quốc gia phát triển, còn các nước nghèo và kém phát
triển có thể sẽ phải tới hết năm 2022. Song song đó, tình hình chính trị tại
một số quốc gia có nhiều biến động, chiến tranh thương mại mỹ - Trung
chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Và việc mỹ liệt Việt Nam vào
nhóm quốc gia “có thao túng tiền tệ” khiến một số nhiều mặt hàng trong
nước xuất khẩu qua mỹ có thể bị đánh thuế cao lên tới 25% - 30% .

Tất cả những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh
tế, khiến nhu cầu giấy bao bì sụt giảm và nguyên liệu sản xuất của các
doanh nghiệp ngành giấy gặp khó khăn. Vì thế, tôi dự báo trong ngắn

hạn, các doanh nghiệp ngành giấy
trong nước có thể gặp khó khăn về
thiếu hụt nguyên liệu (dự kiến sẽ diễn
ra trong tháng 2 đến tháng 3/2021),
trong khi nhu cầu bao bì có thể giảm
khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt
hơn. Song trong dài hạn, khoảng 10
năm tới, tăng trưởng của ngành bao bì
và giấy bao bì sẽ ở mức trên dưới
15%/năm, còn nhu cầu giấy các loại
cũng sẽ tăng trưởng khoảng 10%/năm.  

theo ông cần phải làm gì để
vượt qua những khó khăn trên?

Tôi đánh giá rất cao sự quyết liệt và hành động hiệu quả của
chính phủ trong thời gian qua. Thời gian tới, các doanh nghiệp rất
cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong cả công tác
phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế. 

Đồng hành cùng chính phủ và vì quyền lợi của chính
mình, đối với các doanh nghiệp, tôi vẫn nghĩ rằng cần phải
tiếp tục duy trì các phương án cảnh giác như năm 2020 vì
nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh vẫn còn rất cao. Đồng thời,
các doanh nghiệp trong ngành cần có các giải pháp dự phòng
đảm bảo an toàn và ổn định trong sản xuất, cũng như chủ
động được nguồn nguyên liệu sao cho thật tốt.

Vấn đề thương mại giữa các quốc gia. Tôi được biết, chính
phủ đang rất quan tâm đến giải quyết mỗi quan hệ với mỹ khi
có thông tin Việt Nam chúng ta bị liệt vào danh sách các quốc
gia “thao túng tiền tệ”. Dưới góc độ cá nhân, tôi nghĩ rằng nếu
nhà nước có biện pháp phù hợp, kể cả trao đổi, đàm phán ở
cấp cao nhất, cùng với sự hợp tác của các doanh nghiệp nhập
khẩu mỹ thì vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được và sẽ
tháo gỡ được nút thắt rất quan trọng cho các doanh nghiệp. 

Như ông đã chia sẻ, năm 2020 các doanh nghiệp
ngành giấy đã rất chủ động phòng chống dịch, nỗ lực để
ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển. Cùng câu
chuyện này, ở Công ty tNHH Giấy Đồng tiến đã được
thực hiện như thế nào, thưa ông? 

Trong năm 2020, Đồng Tiến đã rất tích cực, nghiêm túc triển

khai ngay các biện pháp về phòng
ngừa dịch bệnh theo yêu cầu của
chính phủ và chỉ dẫn của Bộ y tế.
Để chủ động ứng phó với các tình
huống bất ngờ do dịch bệnh gây ra,
chúng tôi đã ký thoả ước với người
lao động trong công ty, trong đó nêu
rõ kịch bản cho các tình huống cụ
thể, để khi xảy ra sự cố thì chủ động
xử lý không lúng túng, bị động. Khi
buộc phải ngừng sản xuất do dịch
bệnh, sẽ là thời gian để công ty tiến
hành công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải

tiến máy móc thiết bị, kết hợp huấn luyện đào tạo nội bộ nâng
cao năng lực cá nhân, năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, phát
huy tính sáng tạo trong việc cắt giảm chi phí, triệt tiêu lãng phí. 

Năm 2020, dịch bệnh đã làm cho sản lượng giảm mạnh trong
tháng 4 và đầu tháng 5, nhưng sau đó nhờ tình hình ổn định trở
lại, ngành giấy bao bì vẫn tiếp tục tăng trưởng và Đồng Tiến cũng
đã vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra với sản lượng tăng
hơn 5% so với năm 2019.

Để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, nâng cao năng
lực cạnh tranh, trong năm 2021 và những năm tiếp theo Đồng
tiến sẽ tiếp tục quan tâm những vấn đề gì? 

Nhà máy Đồng Tiến tại Bình Dương hiện công suất đã gần
tới mức giới hạn. Vì thế, chúng tôi đang tích cực cải tiến công
nghệ, kết hợp nâng cấp thiết bị để tiếp tục nâng cao công suất,
nhằm đạt được sản lượng cao hơn so với thiết kế ban đầu. có
nghĩa là làm sao để vẫn có thể tăng thêm từ 3-5% sản lượng nữa
cũng như ổn định và nâng cao chất lượng. 

Thêm vào đó, Đồng Tiến thường xuyên quan tâm tạo dựng
các giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp cũng như luôn luôn
tìm các giải pháp để củng cố, nâng cao năng lực cốt lõi của mình.
Ngoài vấn đề phải đảm bảo chất lượng luôn ổn định, tính độc
đáo của sản phẩm cũng luôn được quan tâm để có thể tạo lợi thế
cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn; cam kết giao hàng đúng
hạn đi đôi với việc đảm bảo đáp ứng linh hoạt cho khách hàng
chiến lược cũng góp phần tạo nên điểm khác biệt cho Đồng Tiến.

một điều rất quan trọng khác là Đồng Tiến vẫn đang duy trì áp
dụng 5S - Kaizen một cách hiệu
quả, phát huy tinh thần sáng tạo,
cải tiến trong công việc của người
lao động nhằm nỗ lực cắt giảm
chi phí và triệt tiêu lãng phí, giảm
giá thành sản phẩm, để có điều
kiện chia sẻ cùng khách hàng với
triết lý kinh doanh “Đồng Tiến
thịnh vượng cùng khách hàng” và
đảm bảo mọi hoạt động luôn
hướng tới khách hàng.

trân trọng cảm ơn ông!
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ENTERPRISE

doanh nghiệp ngành giấy vượt “bão”  về đích an toàn

cạnh tranh, cuộc chiến  thương
mại mỹ - Trung, dịch bệnh diễn

biến phức tạp trên thế giới là
những khó khăn bủa vây ngành

giấy ngay khi bước vào năm 2020.
Nhưng đây lại là năm ngành giấy
khá thành công khi vượt qua khó
khăn để về đích một cách an toàn.
Ông Hoàng trung sơn, Phó chủ
tịch hiệp hội giấy và bột giấy Việt

Nam (VPPa), Tổng giám đốc
công ty giấy Đồng Tiến đã có
những chia sẻ xung quanh câu
chuyện phát triển của ngành và
cách mà doanh nghiệp đã vượt
qua khó khăn để gặt hái thành

công trong năm qua. 
duy Hạnh thực hiện.



sáng tạo – chìa khóa của sự phát triển
hòa mình trong thời đại khoa học phát triển như vũ bão, VaDfco coi

sáng tạo chính là chìa khóa để giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển.
gần đây, trước những khó khăn chung về biến động giá cả phân bón thế
giới, giá nông sản trong nước giảm, thời tiết diễn biến bất thường, phân bón
giả, kém chất lượng tràn lan, Ban lãnh đạo công ty đã tập trung nhiều biện
pháp để duy trì sản xuất ổn định và phát triển như: Kiện toàn tổ chức nhân
sự, đổi mới công tác  quản lý, điều hành, đào tạo con người, đầu tư mua
sắm, cải tiến thiết bị - công nghệ, tiết giảm chi phí sản xuất, đặc biệt
VaDfco đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể công ty đẩy mạnh phong
trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo, lao động giỏi, tập hợp ý
tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với khối óc thông minh, tinh
thần cầu thị của tập thể cBNV, 5 năm gần đây đã có 55 ý tưởng sáng tạo
được ra đời trong đó 49 đề tài sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất,  tiết
kiệm cho công ty trên 18 tỷ đồng.

cũng nhờ vào các hoạt động sáng tạo và đầu tư khoa học kỹ thuật,
công ty đã xử lý triệt để vấn đề môi trường tái sử dụng nguyên liệu rắn;
tuần hoàn nước triệt tiêu hoàn toàn chất thải rắn và nước thải; 100%
khí thải được xử lý đảm bảo trước khi thải ra môi trường, mang lại
nguồn lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; giúp VaDfco luôn là sản
phẩm chủ lực trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2020, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề trước
ảnh hưởng của đại dịch covid-19, đặc biệt tại Việt Nam thiên tai lũ lụt diễn
ra triền miên khiến hiệu quả SXKDcủa công ty cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
mặc dù công tác tuyển dụng, tiếp thị bán hàng gặp nhiều khó khăn, chi phí
vận chuyển xuất khẩu tăng khá cao ,... song với tinh thần đoàn kết, nhất trí,
chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động chỉ đạo
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa ổn
định SXKD. cụ thể, tổng sản lượng phân bón VaDfco sản xuất trong
năm 2020 đạt gần 230.000 tấn với giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 160
tỷ đồng, tổng doanh thu đạt hơn 745 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định và giữ
vững thương hiệu phân lân Văn Điển.

Ông Văn hồng Sơn, Tổng giám đốc VaDfco chia sẻ: “chúng tôi
quan điểm càng trong bối cảnh thách thức càng phải sản xuất các sản phẩm
chất lượng tốt, thân thiện với môi trường, an toàn cho cây trồng, phục vụ
canh tác nông nghiệp hữu cơ bền vững. Thời gian tới, công ty dự kiến
nghiên cứu và phát triển thêm các dòng phân NPK cao cấp đồng thời đẩy
mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu mỗi năm có từ 10-15
sáng kiến trở lên được áp dụng vào SXKD. Không phụ sự tin tưởng của
người nông dân, của Nhà nước với các sản phẩm của công ty, VaDfco sẽ
tiếp tục phấn đấu, thể hiện trách nhiệm của mình trong SXKD, nỗ lực sáng
tạo hơn để tạo nên những sản phẩm phân bón chất lượng cao, phục vụ tốt
hơn cho sản xuất của nhà nông.

Trong không khí đón năm mới rộn ràng, xuân đang về trên những
cánh đồng, vườn cây, những người cBcN VaDfco vẫn hăng say, miệt
mài cùng nông dân gieo những niềm hy vọng mới, góp phần “đơm hoa
kết trái” nền nông nghiệp Việt.n
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Đồng hành cùng nhà nông
Những năm qua, công ty cổ

phần Phân lân Nung chảy Văn Điển
(VaDfco) đã luôn phát huy vị thế
cánh chim đầu đàn của nền công
nghiệp phân bón và hóa chất Việt
Nam, nêu cao tinh thần “Lấy chất
lượng là chìa khóa để hội nhập, đầu
tư công nghệ làm phương tiện, coi
xây dựng đội ngũ là yếu tố quyết
định, quyết tâm tạo ra bước phát
triển mới, vươn lên tầm cao mới
trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước...”. Từ quy mô
ban đầu với 2 lò cao, mỗi lò công
suất 10.000 tấn/năm và một dây
chuyền sấy nghiền, đến nay, sau
nhiều lần đầu tư mở rộng và nghiên
cứu áp dụng công nghệ mới, công
ty đã nâng tổng công suất lên
450.000 tấn phân bón các loại, trong
đó 300.000 tấn phân lân nung chảy
và 150.000 tấn NPK các loại với
nhiều nét ưu việt. 

Xác định phát triển sản phẩm
phân bón chất lượng từ nguồn tài
nguyên đất nước, làm giàu cho đất
nước, VaDfco  định hướng sản
xuất sản phẩm theo công nghệ nhiệt,
tuyệt đối không dùng hóa chất, thân

thiện với môi trường, đạt hiệu quả
kép: cung cấp từ 15 - 20% loại chất
dinh dưỡng cho cây trồng đồng thời
khử chua cho đất, bổ sung cân bằng
các loại chất dinh dưỡng mà đất trồng
ở nước ta đang thiếu hụt.

VaDfco không chỉ chinh phục
được lòng tin của nhà nông nhờ sản
phẩm chất lượng, lợi ích cho cây
trồng, môi trường, mà còn bởi trách
nhiệm của công ty đối với người
nông dân. Trong triết lý kinh doanh
của VaDfco, “đồng hành cùng nhà
nông” là kim chỉ nam cho mọi chiến
lược sản xuất, kinh doanh (SXKD).
Bằng sự say mê, am hiểu về nông lâm
nghiệp cùng mong muốn đáp ứng
nhu cầu đa dạng của người nông dân,
các thế hệ cán bộ, công nhân viên
VaDfco đã nghiên cứu, cung cấp
ra thị trường trên 60 loại phân bón
khác nhau, phù hợp từng đồng đất,
từng thời kỳ sinh trưởng của các loại
cây.  gắn bó với người nông dân,
thấu hiểu được sự khó khăn cũng
như cơ hội tiếp cận khoa học kỹ
thuật của họ, VaDfco luôn có
những hướng dẫn cụ thể đối với từng
loại sản phẩm, cho từng loại cây
trồng, giúp nâng cao năng suất và
chất lượng hoa màu. Bên cạnh đó,
VaDfco xây dựng chính sách chất
lượng của công ty gắn liền với quyền
lợi của người tiêu dùng; cam kết chịu
trách nhiệm đến cùng với người sử
dụng các sản phẩm và dịch vụ của
công ty; thực hiện tuyên truyền, giới
thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm
để người dùng nhận biết, phân biệt
hàng giả, hàng nhái…

Không chỉ đáp ứng nhu cầu
trong nước, phân lân Văn Điển đã
trở thành một trong những đơn vị
tiên phong xuất khẩu phân bón ra
nước ngoài tại các thị trường như
Pháp, Úc, Nhật Bản, hàn Quốc, Đài
Loan, malaysia, Lào, campuchia. Sự
có mặt của  phân lân Văn Điển hiện
nay ở nhiều quốc gia là minh chứng
cho mục tiêu kiên định, hướng tới
sự thịnh vượng của nhà nông và
cộng đồng nông thôn.
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Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, VADFCO đã có nhiều

đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà. Công ty vinh dự đã được
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 4 lần đón
nhận danh hiệu Anh hùng cho tập thể và cá nhân, 5 lần đón nhận
Huân chương Lao động, 02 lần đón nhận Huân chương Độc lập và
nhiều huân, huy chương cao quý khác, cũng như các giải thưởng
trong nước và quốc tế. Sản phẩm của Công ty đã đoạt nhiều giải
thưởng như: Bông lúa vàng Việt Nam, Nhãn hiệu hàng Việt Nam
chất lượng cao, Nhãn hiệu Nổi tiếng, Cúp vàng Hội nhập kinh tế
Quốc tế, Sản phẩm hội nhập WTO, Giải thưởng Quả cầu vàng, Cúp
Thăng Long, sản phẩm phân bón duy nhất đạt TOPTEN Thương
hiệu Việt năm 2011, TOPTEN sản phẩm dịch vụ vàng Việt Nam
năm 2012, TOPTEN thương hiệu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo năm
2013 và sở hữu 6 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích.

Việt Nam có quy mô nông
nghiệp đứng thứ hai trong khu
vực Đông Nam Á và đang trong
giai đoạn hướng đến phát triển
một nền sản xuất nông nghiệp
"xanh, sạch, an toàn, bền vững".
Trong đó, việc ứng dụng phân

bón trong sản xuất nông nghiệp
được đánh giá là một trong

những giải pháp then chốt. Là
doanh nghiệp hàng đầu trong
lĩnh vực sản xuất phân bón,

thương hiệu phân lân Văn Điển
không chỉ rất thân thuộc với bà

con nông dân trên khắp cả
nước, mà còn ngày càng khẳng
định vai trò xương sống trong
việc cung cấp dinh dưỡng sạch
cho sản xuất nông nghiệp sạch

và nông nghiệp hữu cơ.

accompanying farmers
over the years, Van Dien fused magnesium

Phosphate fertilizer joint Stock company
(VaDfco) has always promoted its leading position
in the Vietnamese fertilizer and chemical industry,
raising the spirit of “using quality as the key to
integration, using technology investment as a means,
considering team building as the decisive factor, being
determined to create new development steps, reaching
new heights in the cause of the national
industrialization and modernization”. from the initial
scale with two blast furnaces, each with a capacity of
10,000 tons per year and a crushing drying line, to
date, after many times of investment in expansion and
research and application of new technologies,
VaDfco has increased its total capacity to 450,000
tons of fertilizers of all kinds, including 300,000 tons
of fused magnesium phosphate fertilizer and 150,000
tons of NPK of all kinds with many advantages. 

Determined to develop quality fertilizer products

Van dien fused magnesium
PhosPhate fertilizer Jsc

contributing to “Flourishing”
Vietnamese Agriculture
Vietnam has the second largest
agricultural scale in Southeast asia
and is in the phase of developing a
“green, clean, safe and sustainable”
agricultural production. in which,
the application of fertilizers in
agricultural production is evaluated
as one of the key solutions. as one
of the leading enterprises in
fertilizer production, Van Dien
magnesium Phosphate fertilizer
brand is not only a familiar name to
farmers across the country, but also
has increasingly asserted its
backbone role in providing clean
nutrition for clean and organic
agricultural production.
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Ông Văn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc, đại diện Công ty (bên phải) nhận bằng khen của Bộ Công Thương
tại buổi lễ Tổng kết Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

công ty cP Phân lân nung chảy Văn Điển 

Góp phần “đơm hoa kết trái” 
ngành nông nghiệp Việt
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from the country’s resources, enriching the country, VaDfco aims
for production using thermal technology, absolutely no chemicals,
environment-friendly methods, and double efficiency: providing 15
- 20% of nutrients for plants and reducing the acidity of the soil,
balancing the nutrients that the soil in our country is lacking.

VaDfco not only wins farmers’ trust by quality products
benefiting both crops and the environment, but also by the
company’s responsibility to farmers. in the business philosophy
of VaDfco, ‘accompanying farmers’ is the guideline for all
production and business strategies. With the passion and
knowledge of agriculture and forestry and the desire to meet the
diverse needs of farmers, generations of VaDfco’s officers and
employees have researched and supplied to the market over 60
different fertilizers suitable for each land area and each growing
period of plants. Sticking with farmers, understanding their
difficulties as well as their opportunities to access science and
technology, VaDfco always has specific instructions for each
type of product, for each type of crop, helping to improve yield
and quality of crops. Besides, VaDfco builds the company’s
quality policy in association with consumers’ interests;
undertakes to be responsible for the company’s products and
services till the end; propagates and introduces product models
and quality so that consumers can identify and distinguish
counterfeit and fake products. 

Not only widely used in the country, Van Dien magnesium
phosphate fertilizer has become one of the pioneers to export
fertilizers abroad in strict markets such as france, australia, japan,
Korea, Taiwan, malaysia, Laos and cambodia. The presence of Van
Dien in many countries today is a testament to the steadfast goal
towards the prosperity of farmers and rural communities.

Creativity - the key to development
immersed in an era where science has been growing rapidly,

VaDfco considers creativity as the key to help it constantly
develop. recently, facing the general difficulties of world fertilizer
price fluctuations, domestic agricultural product prices falling,
unusual weather, and the proliferation of fake and poor quality
fertilizers, the Board of Directors of the company has focused
many measures to maintain production stability and development,
such as: Strengthening human resources organization, renovation
of management, administration and human training, investment in
procurement, improvement of equipment-technology, production
cost reduction, particularly, VaDfco has cooperated with the
unions of the company to promote patriotic emulation
movement, creative labor movement, good labor, gathering
creative ideas and technical innovation initiatives. With the
intelligent mind and the spirit of the employees’ collective demand,
in the last 5 years, 55 innovative ideas have been born, of which 49
innovative topics have been applied to production, saving over
VND18 billion for the company.

also, thanks to the creative activities and investment in
science and technology, the company has thoroughly handled
the environmental problem on the reuse of solid materials; water
circulation that completely eliminates solid waste and
wastewater; 100% of the exhaust gas is properly treated before
being discharged into the environment, bringing in benefits of
hundreds of billion VND each year and helping VaDfco to
always be the key product in the capital area.

in 2020, the world economy is extremely affected by the
coViD-19 pandemic, especially in Vietnam, while the constant
natural disasters have significantly influenced the company’s

business performance. although the recruitment, marketing and
sales has been facing many difficulties, the cost of transporting
exports has increased, etc. but with the spirit of solidarity,
consensus, initiative, courage, creativity, the Board of Directors
of the company has actively directed the synchronous
implementation of many solutions, ensuring epidemic
prevention and stabilizing production and business. Specifically,
the total output of VaDfco fertilizers produced in 2020 has
reached nearly 230,000 tons with industrial production value of
more than VND160 billion, total revenue of more than VND745
billion, continuing to affirm and maintain Van Dien magnesium
phosphate fertilizer brand. 

mr. Van hong Son, general Director of VaDfco shared: “We
believe that the more challenging it is, the more good quality
products that are environmentally friendly, safe for crops and for
sustainable organic farming are required. in the coming time, the
company plans to research and develop more high-end NPK
fertilizer lines, and at the same time to promote the technical
innovation movement, striving to have 10-15 initiatives or more to
be applied into production and business. in order to repay the trust
of farmers and the State in the company's products, VaDfco will
continue to strive and demonstrate its responsibility in production
and business, making more creative efforts to create high quality
fertilizer products, better serving the farmers' production.

in the bustling atmosphere of welcoming the New year, spring
is coming in the fields and gardens, while VaDfco’s officers and
employees are still enthusiastic and diligent with farmers to sow new
hopes, contributing to “flourishing” the Vietnamese agriculture.n
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In over half a century of development, VADFCO has
made many great contributions to the country’s
economy. The company is honored to have received
many noble awards from the Party and State, such as: 4
times receiving the Hero title for collectives and
individuals, 5 times receiving the Labor Medal, 2 times
receiving the Independence Medal, and many other
noble medals as well as domestic and international
awards. The company’s products have won many awards
such as: Vietnam Golden Rice, High Quality Vietnamese
Brand, Famous Brand, International Economic
Integration Golden Cup, WTO Integration Product,
Golden Globe Award, Thang Long Cup, the only
fertilizer product to achieve TOP TEN Vietnamese
Brand in 2011, TOP TEN Vietnamese Golden Service
Product in 2012, TOP TEN brand, perfect service
product in 2013 and own 6 patents and utility solutions.

Khát vọng đô thị kiểu mẫu
bên dòng maspero

Khu đô thị 5a - mekong
centre được đầu tư xây dựng từ
năm 2008, bắt nguồn từ chủ
trương phát triển đô thị của tỉnh
Sóc Trăng và tâm huyết của những
người con luôn trăn trở với sự
phát triển của quê hương, trong đó
có ông Nguyễn Triệu Dõng, chủ
tịch hội đồng Quản trị PVcL. 

Là dự án khu đô thị mới đầu
tiên tại tỉnh Sóc Trăng, Khu đô thị
5a - mekong centre được chính
quyền địa phương, nhân dân ủng
hộ và kỳ vọng. Được phát triển với
mục tiêu trở thành đô thị kiểu
mẫu, giải quyết nhu cầu an cư của

người dân, đồng thời là động lực
để thúc đẩy đô thị Sóc Trăng hiện
đại, văn minh, hướng đến mục tiêu
sớm trở thành đô thị loại ii. 

Với tầm nhìn đó, Khu đô thị
5a - mekong centre được quy
hoạch với quy mô 110,92 ha. Là
một quần thể kiến trúc kiểu mẫu
theo tiêu chuẩn quốc tế được kết
hợp hài hòa giữa các khu biệt thự
sang trọng, nhà phố, cùng các tiện
ích khác như: trường học, bệnh
viện,  trung tâm thương mại, siêu
thị, khách sạn, nhà hàng, khu thể
thao, vui chơi giải trí… 

Đặc biệt, với sự kết hợp hài hòa
cảnh quan thiên nhiên hiện hữu
của dòng sông maspero và kênh
Nhân Lực, cùng với các mảng cây
xanh dọc theo các tuyến đường nội
bộ, công viên, quảng trường... giúp
cư dân có thể tận hưởng giá trị
đích thực của cuộc sống với môi
trường thiên nhiên trong lành. 

rõ dần hình hài đô thị
mới văn minh, hiện đại

chia sẻ về quá trình xây dựng
và phát triển khu đô thị 5a -
mekong centre, ông Dương Thế
Nghiêm, Tổng giám đốc PVcL
cho biết đơn vị gặp không ít khó
khăn. Ngay khi vừa thành lập thì
phải đối diện với cuộc khủng
hoảng tài chính, suy thoái kinh tế
toàn cầu, thị trường bất động sản
đóng băng trong suốt nhiều năm. 

“chặng đường 13 năm xây dựng
và phát triển khu đô thị 5a - mekong
centre không ít những thăng trầm.
Nhưng qua đó, chúng tôi rút ra được
nhiều bài học quý giá về sự nhạy bén
trong xây dựng chiến lược kinh
doanh, tinh thần đoàn kết nội bộ và
càng thêm trân quý sâu sắc sự giúp
đỡ, hỗ trợ tận tình của các cấp ủy,

pvcL

công ty cP Đầu tư & Phát triển
Đô thị Dầu khí cửu Long (PVcL)
được thành lập từ năm 2007 với
ngành nghề kinh doanh chính:
Xây dựng, kinh doanh bất động

sản, kinh doanh vật liệu xây dựng;
tư vấn thiết kế, giám sát công

trình… Những năm qua, thương
hiệu PVcL gắn liền với hoạt động
đầu tư phát triển dự án Khu đô thị
5a - mekong centre, khu đô thị có

vị trí đắc địa, tọa lạc ngay  trung
tâm thành phố Sóc Trăng. 

Ông Dương Thế Nghiêm, Tổng Giám đốc PVCL

Kiến Tạo KhônG Gian SốnG 
văn minh, hiện đại
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từ chàng trai phiên dịch…
Sinh ra và lớn lên tại Ba Đình, hà Nội, sau khi tốt nghiệp

phổ thông, Vũ Thái Sơn học tập tại Đại học Ngoại giao (nay
là học viện Ngoại giao) với định hướng trở thành một cán bộ
ngành ngoại giao. Năm 1984, sau khi hoàn thành chương
trình học tập và nhờ khả năng phân tích, nhìn nhận vấn đề
tốt anh được bố trí công tác tại một cơ quan nhà nước tại Thủ
đô hà Nội với nhiệm vụ chuyên phân tích và xử lý tin. 

Năm 1991, Vũ Thái Sơn chuyển sang làm phiên dịch viên
cho Tổ chức Lao động quốc tế (iLo) thuộc Liên hợp quốc tại
Việt Nam và công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hạt điều và hàng
nông sản thực phẩm TP.hồ chí minh (Vinalimex). công việc
này giúp anh dần hiểu hơn về nền kinh tế thị trường và hoạt
động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp cũng như
những kiến thức liên quan đến ngành điều. 

Nhạy bén với thị trường, am hiểu ngành điều, hiểu
phương thức kinh doanh quốc tế và giỏi tiếng anh nên khi
Nhà nước thực hiện chủ trương dần xoá bỏ sự độc quyền của
doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
ngoài quốc doanh và doanh nghiệp địa phương có cơ hội
tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, Vũ Thái Sơn được
nhiều tỉnh thành mời làm cố vấn, hỗ trợ các địa phương, các
doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. 

“Nhiều năm làm việc với đối tác nước ngoài và nhờ khả
năng tiếng anh, tôi  nhận thấy tập quán, phương thức kinh
doanh của người nước ngoài, đặc biệt từ các nước phát triển
như mỹ, châu Âu và Việt Nam khá khác nhau và vẫn còn có
khoảng cách, khi người nước ngoài coi trọng chữ tín và hợp
đồng thì người Việt Nam lại ít quan tâm hơn”, anh nhớ lại. 

...Đến chủ doanh nghiệp điều lớn nhất Việt Nam
Năm 1994, Vũ Thái Sơn có quyết định rất táo bạo khi mở

công ty TNhh Thạnh Sơn chuyên tư vấn môi giới hạt điều. Vào
thời điểm đó, dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đổi
mới nền kinh tế, nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn rất khó phát
triển, do chính sách vẫn ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước, ngân

doanh nhân Vũ thái sơn

thành công nhờ năng lực
tư duy biện chứng

chính quyền tỉnh Sóc Trăng, từ đó quyết tâm triển khai xây
dựng dự án đúng kế hoạch đề ra”, ông Nghiêm chia sẻ. 

Với quyết tâm đó, đến nay, Khu đô thị mới 5a -
mekong centre cơ bản đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật lẫn
hạ tầng xã hội. Đã hình thành được quần thể dân cư với
khoảng 1.300 hộ vào định cư và tái định cư. các hạng
mục nhà phố liền kề được xây dựng khang trang, đất nền
phân phối với giá cả phải chăng, pháp lý rõ ràng đã tạo
điều kiện cho người dân đến “an cư lạc nghiệp” ngày
càng đông, đô thị ngày càng sầm uất, văn minh, hiện đại. 

cùng với hạ tầng kỹ thuật, PVcL cũng quan tâm
hoàn thiện hạ tầng xã hội; các công trình phúc lợi công
cộng cũng đã được quan tâm đầu tư phát triển phục vụ
cuộc sống, tạo tiện ích cho cộng đồng dân cư như: cổng
chào Khu đô thị, hệ thống nhà hàng - khách sạn, trung
tâm hội nghị tiệc cưới hải Tượng, cầu đi bộ minh
Nguyệt, quảng trường văn hóa mekong và maspero, cung
đường lễ hội văn hóa cửu Long, chợ đầu mối, Trường
mẫu giáo Sơn ca,… và dự kiến sẽ đầu tư xây dựng công
viên nước mekong Water Park rộng đến 16.769 m2, khu
siêu thị, Trung tâm thương mại mekong centre mall…

Tổng giám đốc PVcL cho biết, định hướng trong
thời gian tới, PVcL sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn
thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn lại tại Khu đô thị 5a -
mekong centre. Đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè
kênh Nhân Lực, các công viên, đường và các công trình
kiến trúc khác, tạo không gian kiến trúc cảnh quan chính
cho toàn dự án. Đồng thời, hợp tác với các đối tác đầu tư
xây dựng và khai thác kinh doanh các dự án thành phần
còn lại như: Khu trung tâm chợ, siêu thị, nhà hàng -
khách sạn, y tế, giáo dục…; góp phần hoàn thiện và hình
thành một quần thể kiến trúc đô thị mới đáp ứng hiệu
quả nhu cầu định cư của người dân trên địa bàn TP.Sóc
Trăng cũng như các địa phương lân cận.n

Nhằm đưa Khu đô thị 5A - Mekong Centre tiệm
cận với khách hàng, góp phần gia tăng giá trị bền
vững, từ cuối năm 2019, PVCL và Công ty CP Dịch
vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS) đã chính thức
ký kết tiếp thị và phân phối sản phẩm của dự án. 

Ông Dương Thế Nghiêm, Tổng Giám đốc PVCL
cho biết, sau hơn 1 năm, cái “bắt tay chiến lược” đó
đã mang lại hiệu quả cao. Với quyết tâm của PVCL
và cách làm chuyên nghiệp của đối tác Danh Khôi,
thông tin dự án đã được lan toả tích cực, mang đến
cho khách hàng cơ hội đầu tư sinh lời cũng như nơi
"an cư lạc nghiệp" lý tưởng.

Nằm trong khu vực trung tâm đang phát triển
rất nhanh chóng về hạ tầng lẫn kinh tế - xã hội của
TP.Sóc Trăng, mặt bằng giá so với các tỉnh thành lân
cận còn thấp, đặc biệt với chiến lược quy hoạch phát
triển Sóc Trăng trở thành trung tâm logistic của cả
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sắp tới khu vực này
sẽ được tăng cường đầu tư thêm nhiều công trình hạ
tầng lẫn tiện ích dịch vụ và đây thực sự là thời điểm
"vàng" để đầu tư vào bất động sản Sóc Trăng”, ông
Dương Thế Nghiêm bày tỏ tin tưởng. 
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học hành bài bản, khả năng tiếng anh lưu
loát, năng lực tư duy biện chứng là những
phẩm chất giúp Vũ Thái Sơn, Tổng giám
đốc công ty cP Long Sơn từ một nhân viên
phiên dịch gây dựng và phát triển thành
công doanh nghiệp chế biến hạt điều xuất
khẩu lớn nhất Việt Nam.

Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực đổi
mới của Đảng, Nhà nước và sự điều
hành hiệu quả của Chính phủ. Như
lãnh đạo Chính phủ đã từng nhấn
mạnh, muốn ra biển lớn phải đóng tàu
lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung và Long Sơn nói riêng đã có hàng
chục năm phát triển, có kinh nghiệm,
thương hiệu luôn khát khao ra biển lớn
với những giá trị tốt đẹp. Nhưng, thẳng
thắn mà nói, đôi khi chúng ta muốn thế
nhưng cơ chế, chính sách lại không theo
kịp thực tiễn, không kịp với mô hình
quản trị của thế giới khiến doanh
nghiệp như bị trói chân. Cho nên, tôi
mong muốn Chính phủ cần quan tâm
nhiều hơn nữa việc tạo môi trường kinh

doanh và có chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.   Chính sách của Nhà
nước phải bắt kịp với thời đại, bắt kịp xu thế kinh doanh và sự tiến bộ của thế giới;
đề ra chính sách phù hợp là điều quan trọng nhất giúp doanh nghiệp phát triển. 

Doanh nhân Vũ Thái Sơn

hàng chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nước vay. Vì thế, chân
ướt chân ráo vào nghề, hoạt động của công ty Thạnh Sơn
chỉ dừng lại ở việc làm môi giới giúp các doanh nghiệp thực
hiện hợp đồng mua bán với nước ngoài và nhận hoa hồng.

Không hài lòng với công việc môi giới, năm 2000, một
lần nữa Vũ Thái Sơn có quyết định táo bạo và mang tính
bước ngoặt khi quyết định: Tách công ty Thạnh Sơn thành
hai doanh nghiệp kinh doanh hai mảng khác nhau, trong
đó Thạnh Sơn chuyên làm dịch vụ môi giới, còn công ty
Long Sơn hoạt động chế biến hạt điều xuất khẩu.  

Việc tách công ty thành hai mảng, thành lập thương
hiệu mới cũng nói lên tầm nhìn của Vũ Thái Sơn. “Lúc đó
tôi chọn tên công ty là Long Sơn vì tên này có thể đọc được
bằng tiếng anh. còn logo công ty, thay vì chọn hình ảnh
quả cầu - biểu tượng mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lúc
bấy giờ thường chọn, thì tôi dùng chữ LoNg SƠN cách
điệu để “tây hoá” thương hiệu, giúp dễ nhận diện hơn, dễ
nhớ hơn”, anh Vũ Thái Sơn chia sẻ. 

Nhờ chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, sự năng
động của các ngân hàng qua việc mạnh dạn cho các doanh
nghiệp tư nhân vay vốn, nhiều doanh nghiệp như được chắp
thêm cánh. riêng với công ty Long Sơn, với cách làm bài
bản, kinh nghiệm và khả năng nhìn xa trông rộng của Vũ
Thái Sơn đã phát triển rất tốt. Khi ngôn ngữ không còn là

rào cản, Long Sơn có thể tiếp cận, hiểu và tạo niềm tin cho
khách hàng một cách nhanh chóng. Từ năm 2012, Long Sơn
đã trở thành doanh nghiệp chế biến hạt điều xuất khẩu lớn
nhất Việt Nam và tiếp tục duy trì vị thế đó cho đến nay với
kim ngạch xuất khẩu hạt điều bình quân 200 triệu uSD/năm,
qua 20 năm đem về cho đất nước nguồn ngoại tệ hàng tỷ
uSD. công ty Long Sơn hiện có 10 nhà máy tại nhiều tỉnh,
thành, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động.

chia sẻ về yếu tố tạo  nên thành công của Long Sơn và
cá nhân mình, Vũ Thái Sơn cho rằng, anh có lợi thế về
tiếng anh, có cơ hội làm việc trong ngành điều nhiều năm,
có khả năng tư duy biện chứng; đồng thời, may mắn được
học hành bài bản, được đào tạo trong những môi trường
giáo dục tốt như học viện Ngoại giao. Nhờ đó, nhìn nhận
thị trường tốt, tiếp cận nhanh mô hình quản trị hiện đại,
quốc tế đánh giá cao. 

Ngoài ra, Vũ Thái Sơn cho biết, trong hoạt động sản
xuất kinh doanh và quan hệ với đối tác, Long Sơn luôn
đảm bảo về uy tín, chất lượng và vệ sinh an toàn thực
phẩm. công ty có đầy đủ các chứng chỉ quốc tế và chứng
chỉ về trách nhiệm xã hội nên sản phẩm của công ty vào
được hệ thống siêu thị ở nước ngoài. công ty cũng duy trì
được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm hài lòng
khách hàng. n



các chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức
kế hoạch từ 0-48% (doanh thu trên 66 nghìn tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế gần 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
gần 8 nghìn tỷ đồng). Đặc biệt, lợi nhuận và nộp ngân sách về
đích trước kế hoạch 2-3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân
sách nhà nước và Petrovietnam (4,4 nghìn tỷ đồng), là Top
đầu các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong
Petrovietnam (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt
16%, trên vốn điều lệ đạt 41%, nợ phải trả/tổng tài sản 23%),
Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn, có tỷ lệ chia cổ tức
hàng năm bằng tiền mặt cao (30%/vốn điều lệ).

Đầu tư xây dựng có thể nói là một điểm sáng nổi bật của
PV gaS. Trong năm qua, mặc dù khối lượng các dự án triển
khai rất lớn, phức tạp, quá trình triển khai có nhiều phát sinh
phải xử lý, tiến độ gấp, lại chịu ảnh hưởng của đại dịch covid
– 19 đến việc huy động nhân sự, vật tư thiết bị để triển khai
các dự án nhưng PV gaS đã chủ động triển khai nhiều giải
pháp đột phá, hiệu quả để bù đắp, hạn chế, giảm thiểu ảnh
hưởng của dịch bệnh đến tiến độ của các dự án,... Kết quả PV
gaS đã hoàn thành và đưa vào vận hành toàn bộ chuỗi dự án
khí Nam côn Sơn 2 trong tháng 12/2020, dự án kho chứa
LNg 1 mmTPa tại Thị Vải vượt tiến độ kế hoạch đề ra, công
tác quyết toán có nhiều tiến triển. Tổng giá trị giải ngân cho
công tác đầu tư xây dựng công ty mẹ đạt 6.752 tỷ đồng, bằng
99% kế hoạch năm (nếu chỉ tính dự án do PV gaS trực tiếp
thực hiện/điều hành, tức không bao gồm dự án đường ống khí
Lô B-Ô môn thì PV gaS giải ngân vốn đầu tư đạt 128% kế
hoạch); toàn PV gaS 6.842 tỷ đồng; là năm có giá trị giải ngân
lớn nhất từ trước đến nay.

Với hiệu quả SXKD và năng lực vững mạnh, PV gaS được
đánh giá cao trên thị trường: Lần thứ 8 liên tiếp nhận vinh
danh của forbes Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
năm 2020; đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Profit500 doanh
nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Vietnam
report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố; một trong
124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm

2020 được Bộ công Thương công bố;…

Khí thế mới – Vận hội mới
Nghị quyết số 55-NQ/TW do Bộ chính trị ban hành ngày

11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng
quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045, trong đó quan điểm chủ đạo, mục tiêu, giải pháp liên
quan đến ngành công nghiệp khí là “ưu tiên khai thác, sử dụng
các nguồn năng lượng sạch”, “ưu tiên phát triển điện khí” đã
vạch ra hướng đi và tạo hành lang thúc đẩy ngành công
nghiệp khí nhanh chóng phát triển thành nguồn năng lượng
quan trọng của quốc gia. 

Được xác định là đơn vị tiên phong trong thực hiện chiến
lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam,
PV gaS định hướng chiến lược phát triển lớn mạnh, hiệu quả,
có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các
khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn
trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt
động đầu tư thượng nguồn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò
chủ lực, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển
nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. 

PV gaS hiện đang triển khai một loạt các dự án khí mới,
trong đó đặc biệt phát triển chuỗi giá trị LNg – sản phẩm khí
mới tại Việt Nam với các dự án LNg 1 mmTPa Thị Vải, LNg
Sơn mỹ, sẽ tiếp tục góp phần đa dạng nguồn cung cho thị
trường khí tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng
lượng, lương thực quốc gia trong tương lai.

Khép lại một năm cũ đầy khó khăn với những kết quả
đáng tự hào, chuẩn bị đón chào năm mới, với khí thế mới,
tiềm lực sẵn có, sự đồng tâm hiệp lực trong toàn thể đội ngũ
cBcNV, PV gaS sẽ luôn vững vàng vượt qua mọi thách thức,
trở ngại, thích nghi với xu thế mới để phát triển bền vững,
xứng đáng là một thành viên chủ lực trong Petrovietnam,
đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trẻ trung,
đầy tiềm năng.n
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Năm 2020, PV gaS cũng như các
doanh nghiệp triển khai kế hoạch SXKD
trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn
biến phức tạp, kéo dài, lan rộng đến hầu
hết các quốc gia, khu vực trên thế giới,
tác động, ảnh hưởng xấu đến nền kinh
tế toàn cầu. giá dầu và giá cP giảm từ
tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3,
4/2020 và duy trì mức thấp so với giá kế
hoạch. giá dầu Brent trung bình năm
khoảng 41 uSD/thùng (bằng 68% giá kế
hoạch 60 uSD/thùng). Sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm, dịch vụ trong nước đều đình
đốn, nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, đặc
biệt là sản phẩm khí của PV gaS cung
cấp cho sản xuất điện và công nghiệp
giảm đáng kể;…

mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với
phương châm “Đoàn kết - Đổi mới -
chuyên nghiệp - hành động”, Ban Lãnh
đạo PV gaS đã cùng toàn thể cBcNV
luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và
chuyên nghiệp trong hành động, tận
dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt
đồng bộ và hiệu quả 5 nhóm giải pháp
(về công tác quản trị, đầu tư, tài chính,

thị trường, cơ chế chính sách). Bên cạnh
đó, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các
cấp, đơn vị trong và ngoài ngành, sự
phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ các khâu
từ thượng nguồn đến hạ nguồn, với các
nhà thầu triển khai dự án, đặc biệt là sự
chỉ đạo và ủng hộ tích cực từ  chính
phủ, các bộ ngành, Petrovietnam… PV
gaS đã thực hiện thành công nhiệm vụ,
chỉ tiêu kế hoạch với những kết quả rất
đáng ghi nhận.

Tất cả hệ thống, công trình khí của
PV gaS vận hành an toàn và hiệu quả,
cấp khí liên tục. PV gaS thực hiện tốt
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
covid-19, toàn Tổng công ty không có
ca nhiễm bệnh. công tác bảo dưỡng sửa
chữa (BDSc), kiểm định hiệu chuẩn các
công trình khí luôn được quan tâm,
triển khai theo kế hoạch, đúng quy
trình, chất lượng. Đặc biệt đã hoàn
thành công tác BDSc dừng khí định kỳ
hàng năm vào tháng 8, tháng 9, đưa các
hệ thống khí vào vận hành trước tiến độ
kế hoạch. Từ cuối tháng 3/2020, PV
gaS đã thực hiện tăng lượng khí Thiên
Ưng đưa vào bờ và từ giữa tháng 4/2020
hoàn thành nâng công suất vận chuyển
khí đường ống Pm3 - cà mau lên 6,5
triệu m3 khí/ngày, góp phần gia tăng
doanh thu/lợi nhuận khoảng 200 tỷ
đồng/tháng. 

Với các giải pháp hữu hiệu đó, PV
gaS đã thực hiện kế hoạch sản lượng ở
mức cao mặc dù gặp nhiều khó khăn
do sự cố phía thượng nguồn, cũng như
việc huy động khí thấp của các hộ tiêu
thụ, cạnh tranh gay gắt của thị trường
kinh doanh LPg. cụ thể: Đã tiếp nhận
gần 9,1 tỷ m3 khí ẩm, bằng 93% kế
hoạch; cung cấp 8,9 tỷ m3 khí khô,
bằng 96% kế hoạch; sản xuất và kinh
doanh 1,9 triệu tấn LPg về đích trước
kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp
trên 58 nghìn tấn condensate, vượt kế
hoạch 6%. PV gaS tiếp tục duy trì
cung cấp khí ổn định để sản xuất gần
20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng
trên 62% thị phần LPg cả nước.
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2020 là một năm rất đặc
biệt của cả thế giới khi đại
dịch covid -19 xuất hiện,

ảnh hưởng sâu sắc đến mọi
mặt đời sống kinh tế - xã

hội. Ngành dầu khí còn đối
mặt với cuộc khủng hoảng
giá dầu khi giá dầu lao dốc,
duy trì ở mức thấp kéo dài,
cá biệt có thời điểm xuống
mức âm (-37 uSD/thùng).
Trong bối cảnh khó khăn
chồng chất đó, Tổng công
ty Khí Việt Nam (PV gaS)
đã khẳng định năng lực và
sự nỗ lực vượt bậc, tiếp tục
duy trì ổn định hoạt động

sản xuất kinh doanh
(SXKD), đạt kết quả tích

cực và có nhiều điểm sáng. 

pv GaS
Gặt hái nhiều thành công trong 
một năm “đặc biệt”



lòng người tiêu dùng Việt. Trong hành trình nửa thế kỷ dựng xây và
phát triển ấy, Vissan trải qua các cột mốc quan trọng đánh dấu sự
thay đổi cơ bản về cơ chế hoạt động để bắt kịp xu hướng phát triển
kinh tế đất nước cùng sự đồng lòng gánh vác của tập thể người lao
động để vượt qua muôn trùng sóng gió. Điều quan trọng là vượt lên
trên mọi thách thức, chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi sứ mệnh cung
ứng cho thị trường những sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng
và dinh dưỡng; không ngừng cải tiến để có được những sản phẩm
tốt nhất, mang đến những trải nghiệm thú vị cùng sự hài lòng cho
cộng đồng và toàn xã hội”. 

Kiên định khát vọng dẫn đầu
có thể thấy tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế, thu

nhập và chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Từ "ăn no", nhu cầu người dân dần nâng cấp thành "ăn ngon, ăn
sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”; qua đó mang đến cơ
hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp
thực phẩm trong nước nói chung - Vissan nói riêng. Tuy nhiên với
quyết tâm đi theo con đường đã lựa chọn, 50 năm phát triển là
chừng đó thời gian Vissan bền bỉ đồng hành mang đến những bữa
ăn ngon, giàu dinh dưỡng và đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu gia đình
Việt; luôn lấy sức khỏe và quyền lợi của người
tiêu dùng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt
động, từ đó dốc tận cùng sức lực và tâm huyết
để trao đến tận tay khách hàng những sản
phẩm chất lượng nhất. 

Với vai trò “người anh cả” trong ngành
chế biến thực phẩm, để bảo vệ sức khỏe của
người tiêu dùng trong bối cảnh thực phẩm
bẩn đang lan tràn, Vissan dành ưu tiên hàng
đầu cho cải tiến quy trình để nâng cao hiệu
quả, chất lượng sản phẩm. Tất cả các sản
phẩm của công ty đều được sản xuất theo quy
trình liên kết khép kín bằng hệ thống máy móc
- trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến;
hướng đến hoàn thiện chuỗi cung ứng thực
phẩm sạch, an toàn bền vững "từ trang trại đến
bàn ăn" (3f), đảm bảo chất lượng ở cả ba khâu
quan trọng của quá trình tạo ra thực phẩm bao
gồm: thức ăn chăn nuôi (feed), môi trường -
kỹ thuật chăm sóc (farm), chế biến (food).
Thông qua mô hình này đã giúp Vissan kiểm
soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào
cho đến thành phẩm ra thị trường, góp phần
phục vụ lợi ích cộng đồng và bảo vệ sức khỏe

người tiêu dùng. Đặc biệt đối với thực phẩm
chế biến, công ty không ngừng nghiên cứu,
phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm
mới; thường xuyên khảo sát xu hướng ăn
uống của người tiêu dùng để phát triển các
sản phẩm tiện lợi song vẫn đảm bảo các tiêu
chí chất lượng, dinh dưỡng, an toàn, phù hợp
với thị hiếu của người tiêu dùng. Nhận được
sự tin yêu hết mực của người tiêu dùng, hiện
sản phẩm của Vissan đã có mặt tại hầu hết các
hệ thống siêu siêu thị lớn trong cả nước như:

co.op, Bigc, Lotte… Bên cạnh đó, Vissan cũng đang sở hữu hệ
thống phân phối rộng khắp gồm: 130.000 điểm bán trên kênh
truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc và
gần 50 hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Với nỗ lực không ngừng tự hoàn thiện, không ngừng nâng cao
chất lượng sản phẩm hướng đến sức khỏe người tiêu dùng, mới
đây Vissan vinh dự được trao danh hiệu "Thương hiệu quốc gia
Việt Nam năm 2020" do hội đồng Thương hiệu quốc gia và Bộ
công Thương công nhận. Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất và chế
biến thực phẩm hàng đầu này còn là chủ nhân của hàng loạt giải
thưởng uy tín. cụ thể tháng 6/2020, Vissan đạt chứng nhận "hàng
Việt Nam chất lượng cao năm 2020" và đây cũng là năm thứ 24 liên
tiếp công ty nhận giải thưởng này. Ngoài ra Vissan còn vào Top 30
doanh nghiệp được bình chọn "Thương hiệu Việt yêu thích nhất
năm 2020"; được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp TP.hồ
chí minh tiêu biểu năm 2020”; Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc an
được trao danh hiệu "Doanh nhân TP.hồ chí minh tiêu biểu năm
2020". các giải thưởng vinh danh này không chỉ giúp khẳng định
vị thế của thương hiệu Vissan trên thị trường mà đây còn là những
bảo chứng "vàng" cho thấy Vissan hoàn toàn xứng đáng với niềm

tin yêu của khách hàng, xứng đáng với vị thế
“người anh cả” trong ngành sản xuất - chế
biến thực phẩm và là "điểm sáng" trong triển
khai thực hiện các chương trình, mục tiêu
kinh tế - xã hội của TP.hồ chí minh nói riêng
- cả nước nói chung.

Nhìn lại những bước tiến thần tốc trong
chặng đường vừa qua, có thể khẳng định
thành công của Vissan hôm nay nhờ có đội
ngũ lãnh đạo có Tâm, có Tầm, dám nghĩ dám
làm, dám đương đầu với thử thách cùng một
tập thể lao động luôn nhiệt tâm cống hiến hết
mình cho sự phát triển đi lên của công ty. Đây
cũng chính là hành trang quý báu để Vissan
bước vào kỷ nguyên mới, hướng đến mục tiêu
trở thành thương hiệu thực phẩm hàng đầu tại
Việt Nam và vươn tầm quốc tế…“Dù gian nan
đến đâu chúng tôi vẫn sẽ kiên định vững bước
trên con đường trở thành nhà sản xuất - chế
biến - phân phối thực phẩm lớn nhất cả nước
với khát vọng vươn ra khu vực và thế giới.
hành trình 50 năm chí bền sức vững với con
đường đã chọn ấy vẫn sẽ luôn là niềm tự hào
của thương hiệu, của tất cả thế hệ Vissan hôm
qua, hôm nay và mai sau” - Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc an khẳng định. n
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Nỗ lực phát huy giá trị của bữa ăn gia đình Việt
trong đời sống hiện đại 

hành trình 50 năm thành lập và gần 10 năm phát triển mô hình
khép kín "từ trang trại đến bàn ăn", Vissan đã tạo được tiếng vang
lớn và ghi dấu ấn thành công trong thực hiện chiến lược tiếp cận thị
trường bằng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển các
sản phẩm thực phẩm sạch, đồng hành cùng sức khỏe người tiêu
dùng. Để cảm nhận chân thực nhất từng bước đi, trưởng thành và
lớn mạnh của thương hiệu sản xuất - chế biến thực phẩm hàng đầu

này, phải quay ngược dòng lịch sử về ngày 20/11/1970, thời điểm
Vissan chính thức "phôi thai" từ Lò sát sinh Tân Tiến Đô Thành -
đặt nền móng đầu tiên cho ngành công nghiệp giết mổ gia súc, chế
biến thịt hiện đại tại Việt Nam. Những ngày đầu đi vào hoạt động,
dù phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức (năng lực
tài chính hạn hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn, sức ép cạnh tranh của
thị trường…) song với bản lĩnh "thép", sự năng động, sáng tạo cùng
tinh thần đoàn kết gắn bó của tập thể người lao động đã nâng bước
đưa Vissan vượt qua mọi trở lực, từng bước khẳng định uy tín và vị
thế thương hiệu trên thị trường. 

Nhịp sống đô thị hối hả, thay cho những bữa ăn truyền thống
được chăm chút, tỉ mỉ là những bữa ăn công nghiệp với tiêu chí
nhanh chóng, tiện lợi những vẫn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng.
Trên cơ sở bám sát xu hướng thị trường, Vissan đặt lên vai mình sứ
mệnh mới: bảo tồn và phát huy giá trị của bữa ăn gia đình Việt
trong đời sống hiện đại. Đây cũng chính là động lực thôi thúc
doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu này đẩy mạnh nghiên cứu, sáng
tạo và cho ra thị trường các sản phẩm thực phẩm có hương vị thơm
ngon, giàu dinh dưỡng và đa dạng về mẫu mã (lạp xưởng, chả giò,
đồ hộp, thịt kho trứng, thịt heo ướp gia vị, há cảo, hoành thánh...),
đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu của người tiêu dùng

Nửa thế kỷ đã trôi qua với biết bao cung bậc cảm xúc, bao sự
kiện đáng nhớ của các thế hệ người lao động đã cống hiến toàn bộ
đam mê, tuổi trẻ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của mái nhà
chung Vissan. Vì lẽ đó, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc an đã không
giấu nổi niềm tự hào, sự xúc động khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50
năm thành lập Vissan: “Trải qua một hành trình dài, Vissan của
ngày hôm nay đã có những đổi thay lớn lao về tầm vóc cũng như
định vị được chỗ đứng của mình trong ngành thực phẩm và trong
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công ty cP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản
(Vissan) vừa đánh dấu chặng đường 50
năm hoạt động (1970 - 2020) bằng một
buổi lễ hết sức đầm ấm nhưng cũng
không kém phần trang trọng với sự góp
mặt của tập thể cán bộ công nhân viên
(cBcNV) qua các thời kỳ cùng các đối
tác, khách hàng đã gắn bó với Vissan
trong suốt chặng đường vừa qua. Nửa
thế kỷ phát triển, Vissan không ngừng
trưởng thành và lớn mạnh, vươn lên trở
thành một trong những thương hiệu
thực phẩm hàng đầu Việt Nam và là
"điểm sáng" trong triển khai thực hiện
các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã
hội của TP.hồ chí minh nói riêng - cả
nước nói chung. Thành tích đáng trân
trọng và rất đỗi tự hào này cũng đồng
thời đặt lên vai Ban lãnh đạo và toàn thể
cBcNV Vissan nhiệm vụ nặng nề hơn
cùng kỳ vọng lớn lao vào những mục
tiêu dài hạn phía trước.

Văn Lượng 

tự hào hành trình 
nửa thế kỷ chinh phục
người tiêu dùng Việt

Với tầm nhìn trở thành
thương hiệu thực phẩm hàng
đầu tại Việt Nam và vươn tầm
quốc tế, thời gian tới Vissan xác
định những chiến lược trọng tâm
tiếp theo với các tiêu chí: nâng
cao năng lực quản trị, năng lực
cạnh tranh, vững vàng trước mọi
thử thách, vun đắp thương hiệu
Việt, đổi mới sáng tạo, phát
triển bền vững. 

Để làm được điều này,
Vissan tập trung hoàn thiện và
đưa vào hoạt động Cụm công
nghiệp chế biến thực phẩm với
quy mô lớn tại huyện Bến Lức,
tỉnh Long An; tiếp tục phát
triển kênh phân phối; xây
dựng vùng chăn nuôi gia súc
chất lượng cao, có thể truy
xuất nguồn gốc để tăng cường
kiểm soát được vấn đề vệ sinh
an toàn thực phẩm cho toàn
bộ sản phẩm của Công ty.

v i s s a n  

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc 



Prime location
Trang an residential area is

invested by Trang an consulting and
investment company (referred to as
Trang an company), an enterprise
established in 2004, headquartered in ho
chi minh city. in 2009, Trang an
company established a branch in Bac
Lieu to implement an investment project
to build a new residential area adjacent
to the resettlement area of Bus Station -
Border guard to the National highway
1a bypass, located at the cluster 1, Ward
7, Bac Lieu city. The project has an area
of 68 hectares with a total investment of
VND 1,000 billion.

Located in a prime location, the
gateway of Bac Lieu city to the mekong
Delta provinces with the advantage of
being between two key traffic routes, Tran
Phu Street and National highway 1a
bypass, Trang an residential area is very
convenient for the linkage between other
urban clusters in the whole province as
well as neighboring provinces. in
particular, the project is planned
synchronously, ensuring the needs of
social infrastructure such as schools,
hospitals, shopping centers, commercial
houses, social houses, condominiums,
meeting all needs of the local people.

mr. Nguyen Van Qua, general
Director of Trang an company, said the
new residential planning project had more
than 2,000 commercial land lots, 277 on-
site resettlement land lots and 288 social

houses. it will transfer to the Provincial
People's committee 499 land lots (a part
of 20% of the land fund handed over to the
province, 193 lots expected to be handed
over in phase 2) to arrange resettlement of
the Bo Ke embellishment and ground
clearance project as well as other projects
of province for local people, contributing
to building the common landscape and
implementing the urbanization policy in
Bac Lieu city.

a convenient and desirable
residential area

With the effort of building Trang
an residential area into a convenient
and desirable living environment, from
the beginning, the investor advocated
building technical infrastructure
(traffic, water supply and drainage,
electricity supply) and synchronous
social infrastructure. The investor has
coordinated with local authorities and
secondary investors to form a number
of items such as schools, hospitals and
services.

currently, in Trang an residential
area, a number of typical construction
works have been formed such as: Tam
Tam Private Primary School is
operating with more than 800 students.
The general hospital has been
constructed and put into operation by
the investor Thanh Vu hospital since
2015, with a scale of about 500 beds,
with full facilities to meet the medical
examination and treatment needs of
local people.

at the same time, since 2017, Truong
hai auto joint Stock company has
invested in a workshop for assembling,
repairing and trading cars in a commercial
area of more than 28,095 square meters in
the commercial zone of the Trang an
project, located right around the
intersection of 5 gateways into Bac Lieu
city and going to ca mau province.

"These are good results and in the plan,
our desire is to build a complete and
synchronous residential area, a civilized
living environment for people," mr.
Nguyen Van Qua shared.n
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Vị trí đắc địa
Khu dân cư Tràng an được đầu tư bởi

công ty Tư vấn và Đầu tư Tràng an
(Sau đây gọi là công ty Tràng an),
doanh nghiệp được thành lập từ
2004, có trụ sở tại TP.hồ chí
minh. Năm 2009, công ty Tràng
an thành lập chi nhánh tại Bạc
Liêu để triển khai dự án đầu tư
xây dựng khu dân cư mới giáp
khu tái định cư Bến xe - Bộ
đội biên phòng đến đường
tránh quốc lộ 1a, tọa lạc tại
khóm 1, phường 7, Thành phố
Bạc Liêu. Dự án có quy mô
diện tích 68 ha với tổng vốn đầu
tư là 1000 tỷ đồng.

Nằm tại vị trí đắc địa, cửa
ngõ của Thành phố Bạc Liêu ra
các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long
với lợi thế nằm giữa 2 tuyến giao
thông trọng điểm là đường Trần Phú và
đường tránh Quốc lộ 1a, Khu dân cư Tràng
an rất thuận lợi cho việc liên thông giữa các cụm đô
thị khác trong toàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Đặc
biệt, dự án được quy hoạch đồng bộ, đảm bảo các nhu cầu
về hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm
mua sắm, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, chung cư, đáp
ứng mọi nhu cầu của người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Quá, Tổng giám đốc
công ty Tràng an cho biết, dự án quy
hoạch khu dân cư mới với hơn 2.000 lô đất
nền thương mại - 277 đất nền tái định cư
tại chỗ và 288 căn nhà ở xã hội. chuyển
giao cho uBND tỉnh 499 nền đất (một
phần trong 20% quỹ đất giao lại cho tỉnh,
dự kiến giai đoạn 2 là 193 nền) để bố trí tái
định cư dự án giải tỏa chỉnh trang Bờ Kè và
các dự án khác của tỉnh cho người dân địa
phương, góp phần xây dựng cảnh quan
chung và thực hiện chủ trương đô thị hóa
tại Thành phố Bạc Liêu.

Khu dân cư tiện ích và 
đáng sống

Với nỗ lực xây dựng Khu dân cư Tràng
an trở thành môi trường sống tiện ích, đáng
sống, ngay từ đầu chủ đầu tư đã chủ trương
xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp

thoát nước, cấp điện.) và hạ tầng xã hội đồng
bộ. chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền

địa phương và các nhà đầu tư thứ cấp
hình thành một số hạng mục như:
trường học, bệnh viện, dịch vụ. 

hiện trong Khu dân cư
Tràng an đã hình thành được
một số công trình tiêu biểu
như: Trường tiểu học tư thục
Tâm Tâm đang hoạt động
với hơn 800 học sinh đang
theo học. Bệnh viện đa khoa
được chủ đầu tư Bệnh viện
Thanh Vũ khởi công xây
dựng và đưa vào hoạt động
từ năm 2015, có quy mô
khoảng 500 giường bệnh, đầy
đủ các khoa nhằm đáp ứng

nhu cầu khám chữa bệnh của
người dân địa phương. 
Đồng thời, từ năm 2017, công ty cổ

phần Ô tô Trường hải đã triển khai đầu tư
nhà xưởng lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh xe

ô tô tại khu thương mại có diện tích hơn 28.095m2
tại khu thương mại trong dự án Tràng an, vị trí ngay vòng

xuyến ngã 5 cửa ngõ vào Thành phố Bạc Liêu và đi tỉnh cà mau.
“Đây là những kết quả đáng mừng và nằm trong tính

toán, mong muốn của chúng tôi là xây dựng cho địa phương
một khu dân cư hoàn chỉnh, đồng bộ, một môi trường sống
văn minh cho người dân”, ông Nguyễn Văn Quá chia sẻ. n

khu dân cư tràng an

nơi an tâm an cư và đầu tư

Though born in the
context of economic
downturn and frozen
real estate market,
compared with many
other residential
projects, Trang an
residential area (Bac
Lieu city) is still one of
the residential projects
having high investment
and development speed.
invested in
construction with
synchronous technical
and social
infrastructure, Trang
an residential area has
quickly attracted people
who have both
residential and
investment needs.

QuoC hung

ra đời trong bối
cảnh nền kinh tế suy thoái,
thị trường bất động sản đóng

băng song so với nhiều dự án khu
dân cư khác, Khu dân cư Tràng an

(Thành phố Bạc Liêu) vẫn là một trong
những dự án khu dân cư có tốc độ đầu tư,
phát triển khá nhanh. Được đầu tư xây
dựng với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã
hội đồng bộ, Khu dân cư Tràng an đã
nhanh chóng thu hút được người dân

có nhu cầu an cư lẫn đầu tư. 

QuốC hưng

Ông Nguyễn Văn Quá, Tổng Giám đốc Công ty Tràng An 



nhưng chất lượng ngày càng tốt hơn. Kết quả là, 5 năm
qua, trong bối cảnh chi phí đầu vào cho hoạt động sản
xuất, cấp nước đều tăng nhưng giá nước không tăng (giá
nước hiện nay được áp dụng từ 2017) mà doanh thu, lợi
nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động đều tăng. 

Để làm được điều đó, Công ty có giải pháp gì, 
thưa ông? 

Sau cổ phần hoá, cơ sở vật chất, hạ tầng cấp nước, công
nghệ... được quan tâm đầu tư. Song song đó, công ty thực
hiện các giải pháp về nâng cao năng lực điều hành, quản
trị, tiết kiệm chi phí. Ví dụ, về chống thất thoát, đường ống
cấp nước của công ty đã được đầu tư trên 20 năm nhưng
tỷ lệ thất thoát nước được công ty duy trì dưới 10%, góp
phần giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. 

trong những năm qua, ngành cấp nước cả nước đã
có nhiều nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, riêng BaWaCo
có sự quan tâm như thế nào đối với vấn đề này? 

hiện công ty cấp nước cho hơn 30.000 khách hàng tại
Thành phố Bạc Liêu. Trước đây, hàng tháng công ty phải
cử cán bộ đến tận nhà để ghi, rồi chuyển về văn phòng
nhập dữ liệu, in hoá đơn, sau đó lại phải quay lại nhà
khách hàng để thu tiền. cách làm này rất mất thời gian,
phiền khách hàng, tốn kém rất nhiều chi phí. Do đó,
công ty đã và đang thí điểm lắp đồng hồ có thiết bị đo,
đọc và truyền dữ liệu từ đồng hồ của khách hàng về công
ty. công ty chỉ cần in thông báo gửi khách hàng và khách
hàng có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc qua các dịch
vụ của các đối tác mà công ty liên kết, tạo thuận lợi để

khách hàng có thể thanh toán mọi lúc mọi
nơi, chính xác đồng thời công ty tiết kiệm
được chi phí. hiện công ty đang thí điểm
tại 3 khu vực: khu dân cư địa ốc, khu dân
cư hoàng Phát, Khu dân cư Tràng an và sẽ
nhân rộng trong thời gian tới. 

dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến
phức tạp. Với BaWaCo, dịch bệnh ảnh
hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh
và đầu tư?

chúng tôi nhận thấy rằng nước sạch là
mặt hàng thiết yếu của người dân, dù dịch
bệnh vẫn phải sử dụng nên ảnh hưởng trực
tiếp tới hoạt động của công ty là không
nhiều. Song, xét trên bình diện lớn hơn, do
tác động bởi covid-19 nguy cơ một số dự
án đầu tư được triển khai chậm lại, doanh
nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất dẫn
đến tiêu thụ nước ít hơn. 

Theo đà phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, nhu cầu nước sạch sinh hoạt, sản xuất
ngày càng tăng. Và theo chủ trương thu hút
đầu tư của tỉnh, thời gian qua trên địa bàn
tỉnh đã thu hút được một số dự án. Trong đó,
đáng chú ý là dự án Nhà máy nhiệt điện khí
tự nhiên hóa lỏng (LNg) 3.200mW. Đây là
dự án quy mô lớn và chúng tôi đánh giá nhu
cầu sử dụng nước rất lớn. công ty đã làm
việc với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn để xác định
lượng nước sử dụng của nhà máy sau khi đi
vào hoạt động từ đó có kế hoạch đầu tư thêm
nhà máy cấp nước sạch để doanh nghiệp yên
tâm sản xuất kinh doanh và phát triển. Với
các dự án khác cũng vậy, với vai trò là doanh
nghiệp cấp nước, chúng tôi cố gắng làm sao
để khi các nhà đầu tư đến với địa phương có
thể đáp ứng ngay nguồn nước.

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông có thể cho biết những nét khái quát về quá
trình phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh
của BaWaCo?

công ty cP cấp nước Bạc Liêu tiền thân là công
quản nhà máy nước Bạc Liêu được thành lập vào năm
1950. Dưới thời Pháp thuộc, hệ thống nước Bạc Liêu còn
nhỏ bé và chỉ tập trung tại trung tâm thị xã Bạc Liêu. 

Từ sau năm 1975 đến nay, công ty đã trải qua nhiều
giai đoạn phát triển với nhiều lần thay đổi tên gọi, mô
hình hoạt động, cơ quan quản lý khác nhau. Trong đó, cột
mốc quan trọng là Quyết định số 367/QĐ-uBND ngày 14
tháng 3 năm 2014 của chủ tịch uBND tỉnh Bạc Liêu về
việc cổ phần hóa công ty TNhh mTV cấp nước Bạc Liêu
và Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cP cấp nước
Bạc Liêu đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2015
là một bước ngoặt lớn đối với công ty, mở ra giai đoạn
phát triển mới. Và đến tháng 7/2019, thực hiện chủ
trương của chính phủ, uBND tỉnh Bạc Liêu đã chuyển
giao phần vốn nhà nước do tỉnh sở hữu về Tổng công ty
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Scic). 

Trải qua nhiều tên gọi, nhiều đơn vị chủ quản do yêu
cầu thực tế nhưng toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân
viên của công ty trong quá trình lâu dài từ ngày thành
lập đến nay luôn phấn đấu tận tụy phục vụ nước sạch cho
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thành phố Bạc Liêu. 

Đến nay, công ty đã xây dựng hệ thống cấp nước
tương đối hoàn chỉnh với 2 nhà máy xử lý nước công
suất 22.000 m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế
phục vụ cho trên 30.000 hộ gia đình và cơ quan, doanh
nghiệp. Trong những năm qua, công ty đã mở rộng địa
bàn cung cấp nước, nâng tỷ lệ số người được dùng nước
sạch hiện nay lên hơn 95%, đáp ứng đủ nhu cầu nước
cho sản xuất công nghiệp, kinh doanh, góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung
và Thành phố Bạc Liêu nói riêng. 

Có thể nhận thấy rằng, sau cổ phần hoá hoạt
động của Công ty có nhiều bước đột phá và hiệu quả
hơn, thưa ông? 

mới đây, Bộ Xây dựng có yêu cầu công ty báo cáo
kết quả sau 5 năm cổ phần hoá. công ty đã có báo cáo
gửi Bộ và rất vui mừng là tất cả các chỉ tiêu Bộ yêu cầu
báo cáo thì công ty đều đạt và vượt. Điều này thể hiện
sự phát triển toàn diện của BaWaco sau 5 năm cổ
phần hoá. Đáng nói hơn là sau cổ phần hoá, với sự tham
gia của nhà đầu tư nhân, vốn luôn đòi hỏi cổ tức rất cao,
trong khi đó ngành cấp nước đặc thù lợi nhuận không
cao, Ban điều hành công ty hiểu được câu chuyện này
và luôn nỗ lực để làm sao đảm bảo hài hoà lợi ích của
nhà đầu tư đồng thời phải duy trì mức giá nước vừa phải
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công ty cP cấP nước bạc liêu

Phát triển toàn diện sau cổ phần hoá 

Sau 5 năm hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần, hoạt động
của công ty cP cấp nước Bạc

Liêu (BaWaco) ngày càng phát
huy hiệu quả. Ông Võ minh

trang, Tổng giám đốc công ty
cho biết, 5 năm qua, công ty luôn
làm tốt nhiệm vụ cung cấp nước
sạch phục vụ sinh hoạt và sản

xuất trên địa bàn. Đồng thời, các
chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức cho
cổ đông luôn đạt và vượt kế

hoạch đề ra, đời sống của người
lao động được nâng cao. 
Hoàng Ngọc thực hiện.



From a reputable rubber
producer

Binh Duong rubber joint Stock
company, formerly known as cay
Truong farm established by Song Be
Provincial People's committee in 1977,
has undergone various development
stages and changed its name many times;
since 2009 it has been changed to Binh
Duong rubber Limited company under
the decision of Binh Duong Provincial
People's committee. Since 2015, the
company has operated under the model
of a joint stock company called Binh
Duong rubber joint Stock company.

currently, Binh Duong rubber joint
Stock company is managing and exploiting
more than 1,500 hectares of rubber with 4
production teams. The company’s rubber
plantations are assessed to have high
productivity, the annual average output of
latex exploited and processed by the
company is more than 7,500 tons, the
output of SVr 10 latex reaches 357 tons and
SVr3L latex reaches more than 5,200 tons.

Binh Duong rubber joint Stock
company owns a rubber latex processing factory with a capacity
of 6,000 tons / year, providing the market with natural rubber
products such as: SVr 10, SVr 3L with high quality and nice
colors. Thanks to that, Binh Duong rubber brand has created a
reputation among domestic and foreign customers.

to a potential real estate brand
mr. Tran Quyet Thang, general Director of Binh Duong

rubber joint Stock company shared, the company's tradition
was a rubber planting, processing and exporting enterprise.
currently, the rubber area of the company is still quite large
and it is still an important business segment. however, the fact
that rubber latex prices have remained low for many
consecutive years has greatly affected the business efficiency
and the life of employees of the company.

facing this situation, after the equitization, the Board of
management and Board of Directors of Binh Duong rubber joint
Stock company decided to expand their business operations to a
number of areas where the company has potential, advantages and
in accordance with the development orientation of Binh Duong
province which are: real estate investment and business,
construction, industrial park development.

it has not been a long time since it joined the real estate

market, but Binh Duong rubber joint
Stock company has quickly made its
mark through the Worker housing -
Trade - Service Project in 5D residential
area, in Lai uyen commune, Bau Bang.
The project has been implemented since
2017 and has brought high economic
efficiency from selling and leasing.

Thanks to the successful development
of the 5D residential project and the
consolidation of the rubber segment, the
company recorded a breakthrough in
revenue and profit in 2017: its profit
reached more than VND 31 billion, after
deducting accumulated loss of VND 19
billion, the remaining profit after tax was
more than VND 9.7 billion. This is also the
first year after many years that the
company started to have profits and
dividends for its shareholders (5%). after
that, in 2018, the company's after-tax
profit reached more than VND 19.5 billion
and in 2019, it was VND 18.7 billion.

"in the context of low rubber prices,
most of the profits come from the real estate
business," said mr. Tran Quyet Thang.

owning a large land fund located in the new urban and
industrial development planning area of Binh Duong province
and standing next to it is Becamex group (a company with a lot
of experience in real estate development and industrial parks),
the Board of management and Board of Directors are
experienced and responsive, while the development opportunity
of Binh Duong rubber joint Stock company in residential real
estate and industrial real estate is very big.

Ensuring the interests of shareholders and
employees

Thanks to effective business, the interests of shareholders are
guaranteed. in recent years, the company has annually paid a
dividend at 6-7%. Their employees' incomes have also been
improved. The company currently has about 450 people, with an
average income of 8.5 million / person / month.

in particular, the company always pays attention to
employees’ spiritual life and creates conditions for Party and
union activities, facilitating conditions for professional
improvement, attachment and promotion.

in addition, thanks to the flourishing business results, the
company also accompanies the local implementation of social
security policies in the area with the amount of hundreds of
millions VND/year.n
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effective aND SuStaiNaBle StePS

từ đơn vị sản xuất cao su uy tín
công ty cP cao su Bình Dương tiền thân là Nông trường

cây Trường do uBND tỉnh Sông Bé thành lập từ năm 1977;
trải qua các giai đoạn phát triển và nhiều lần thay đổi tên gọi,
từ năm 2009 đổi tên thành công ty TNhh một thành viên
cao su Bình Dương theo quyết định của uBND tỉnh Bình
Dương. Từ năm 2015, công ty hoạt động theo mô hình công
ty cổ phần với tên gọi là công ty cP cao su Bình Dương. 

hiện nay, công ty cP cao su Bình Dương đang quản lý
và khai thác hơn 1.500 ha cao su với 4 đội sản xuất. Vườn cây
cao su của công ty được đánh giá có năng suất cao, hàng
năm sản lượng mủ nước do công ty khai thác, chế biến trung
bình đạt hơn 7.500 tấn, sản lượng mủ SVr 10 đạt 357 tấn và
mủ SVr3L đạt hơn 5.200 tấn. 

công ty cP cao su Bình Dương sở hữu nhà máy chế biến mủ
cao su với công suất 6.000 tấn/năm, cung cấp cho thị trường các
dòng sản phẩm cao su thiên nhiên như: SVr 10, SVr 3L với chất
lượng cao, màu sắc đẹp. Nhờ đó, thương hiệu cao su Bình Dương
đã tạo được uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước.

Đến thương hiệu bất động sản tiềm năng
Ông Trần Quyết Thắng, Tổng giám đốc công ty cP cao su

Bình Dương chia sẻ, truyền thống của công ty là doanh nghiệp
hoạt động trồng, chế biến và xuất khẩu cao su. hiện nay diện tích
cao su của công ty còn khá lớn và đó vẫn là mảng kinh doanh
quan trọng. Nhưng thực trạng giá mủ cao su duy trì mức thấp
trong nhiều năm liền đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh,
đời sống của người lao động trong công ty. 

Trước thực trạng đó, sau khi cổ phần hoá, hội đồng quản trị
và Ban giám đốc công ty đã quyết định mở rộng hoạt động kinh
doanh sang một số lĩnh vực mà công ty có tiềm năng, lợi thế và
đúng định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương đó là: đầu tư
kinh doanh bất động sản, xây dựng, phát triển khu công nghiệp. 

Tham gia vào thị trường bất động sản chưa lâu, nhưng công ty
cP cao su Bình Dương đã nhanh chóng ghi dấu ấn của mình qua

Dự án khu nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại khu dân cư
5D, thuộc xã Lai uyên, Bàu Bàng. Dự án được triển khai từ năm
2017 và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao từ việc bán và cho thuê. 

Nhờ phát triển thành công dự án khu dân cư 5D và kiện
toàn lại mảng cao su, 2017 công ty ghi nhận đột phá về
doanh thu và lợi nhuận: lợi nhuận đạt hơn 31 tỷ đồng, sau
khi trừ lỗ lũy kế 19 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau thuế hơn
9,7 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm công
ty bắt đầu có lợi nhuận và cổ tức chia cho cổ đông (5%). Tiếp
đó, năm 2018 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 19,5 tỷ
đồng và năm 2019 lợi nhuận sau thuế là 18,7 tỷ đồng. 

“Trong bối cảnh giá cao su duy trì ở mức thấp, đa phần
nguồn lợi nhuận đến từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản”,
ông Trần Quyết Thắng chia sẻ.

Sở hữu quỹ đất lớn nằm trong vùng quy hoạch phát triển
công nghiệp, đô thị mới của tỉnh Bình Dương và đứng bên
cạnh là Tập đoàn Becamex (đơn vị có nhiều kinh nghiệm
phát triển bất động sản, khu công nghiệp), hội đồng Quản trị
và Ban giám đốc là những người có kinh nghiệm, nhạy bén,
tiềm năng và cơ hội phát triển ở phía trước của công ty cP
cao su Bình Dương trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, bất
động sản công nghiệp là rất lớn. 

Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động 
Nhờ kinh doanh hiệu quả nên quyền lợi của cổ đông

được đảm bảo. Những năm gần đây hàng năm công ty chia
cổ tức từ 6-7%. Thu nhập của người lao động cũng được cải
thiện. công ty hiện có khoảng 450 người, thu nhập bình
quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. 

Đặc biệt, công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và tạo
điều kiện cho hoạt động Đảng, Đoàn, tạo điều kiện để người lao
động nâng cao chuyên môn, gắn bó và thăng tiến. 

Ngoài ra, nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, công ty còn đồng
hành với địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên
địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm. n
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giá cao su duy trì mức thấp, dịch covid-19
tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh
bất động sản, song nhờ nhạy bén trong điều
hành sản xuất kinh doanh và mạnh dạn trong
đầu tư phát triển, công ty cP cao su Bình
Dương vẫn duy trì hoạt động khá hiệu quả,
đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao
động và cổ tức cho cổ đông. 

hương Sa

rubber prices remain low,
the coViD-19 epidemic
has a direct impact on the
real estate business, but
thanks to its acumen in
operating production and
business and boldness in

investment and
development, Binh Duong

rubber joint Stock
company still maintains
quite effective operations,
ensuring jobs and income

for employees, and
dividends for shareholders.

huong Sa

công ty cP cao su bình dương

những bước đi hiệu quả và và bền vững

Ông Trần Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty



rộng được triển khai đầu tư đúng kế
hoạch đề ra? 

hiện chúng tôi đã triển khai các
bước đo đạc địa hình, địa chính; cắm
mốc ranh giới; chuẩn bị làm công tác
triển khai quy hoạch, đánh giá tác động
môi trường... tích cực làm việc với các
bộ, ngành, chính quyền địa phương
hoàn thiện hồ sơ để sớm có chủ trương
đầu tư chính thức.

Dự án được chính phủ, các bộ,
ngành, chính quyền địa phương ủng
hộ, trong điều kiện dù phải đối mặt
nhiều khó khăn nhưng năm 2020 tỉnh
Bình Phước vẫn là một điểm sáng trong
hoàn thành mục tiêu kép: phòng,
chống dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã
hội và thu hút đầu tư khi nằm trong
Top 5 các tỉnh/thành có tốc độ grDP
cao nhất cả nước. Đồng thời, với kinh
nghiệm tích luỹ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng
và quyết tâm cao của công ty, tôi tin
tưởng rằng việc triển khai dự án đúng
kế hoạch như đã đề ra. 

dù đứng chân trên địa bàn còn
nhiều khó khăn nhưng hoạt động
kinh doanh và thu hút đầu tư vào
các dự án KCN của BĐP đang diễn
ra rất tốt. Điều gì đã giúp Công ty có
được thành công đó? 

Về vấn đề này, tôi nghĩ rằng có cả
yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Về
khách quan, chúng ta thấy rằng, nền
kinh tế đất nước ta thời gian qua phát
triển rất tốt. Việt Nam vẫn là một
điểm sáng trong thu hút đầu tư, được
các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.
Sự hỗ trợ của chính phủ, bộ, ngành và
chính quyền tỉnh Bình Phước cho các
doanh nghiệp nói chung và BĐP nói
riêng cũng rất tốt, môi trường đầu tư
kinh doanh có nhiều cải thiện giúp các
nhà đầu tư yên tâm hơn để thực hiện
các dự án đầu tư. 

Về chủ quan, công ty có quan hệ
rất rốt với các nhà đầu tư, các hoạt
động xúc tiến đầu tư được triển khai
hiệu quả. Đặc biệt, chúng tôi thực hiện
nghiêm túc cam kết, sẵn sàng đồng
hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu
tư ngay khi họ bắt đầu có ý tưởng đầu
tư cho đến khi triển khai và khi dự án
đi vào hoạt động. 

Phát triển dự án đầu tư mở rộng
quy mô lớn trong bối cảnh quỹ đất
dành cho KCN các vùng lân cận
không còn nhiều có lẽ sẽ tạo cơ hội
cho BĐP giành lợi thế đón đầu làn
sóng đầu tư mới và thu hút những
nhà đầu tư lớn trong thời gian tới?

Việc thu hút các nhà đầu tư lớn,
diện tích thuê đất lớn, công nghệ cao
mà chúng ta hay gọi nôm na là “đón
đại bàng về làm tổ” là niềm mong ước
của Nhà nước, của các địa phương và
các nhà đầu tư hạ tầng KcN. chúng
tôi đã sẵn sàng các nguồn lực để làm
hạ tầng và phát triển các dịch vụ khác
đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư. Nhưng
theo tôi Nhà nước cũng cần phải quan
tâm đầu tư thêm kết cấu hạ tầng giao
thông kết nối một cách thuận lợi giữa
các vùng kinh tế với nhau, đặc biệt là
kết nối với các vùng kinh tế trọng
điểm. Đồng thời, cũng phải chuẩn bị
về nhân lực, bởi nhà đầu tư lớn, công
nghệ cao đòi hỏi chất lượng nguồn
nhân lực cũng cao hơn. 

Tôi được biết, hiện nay tỉnh Bình
Phước cũng hết sức quan tâm và đã có
chủ trương đầu tư những tuyến đường
kết nối các KcN với hệ thống giao
thông hiện hữu cũng như đầu tư thêm
tuyến đường nối Đồng Xoài với Sân
bay Long Thành. Đó là những tín hiệu
hết sức tích cực tạo tiền đề để có thể
thu hút các nhà đầu tư lớn. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Được biết, thủ tướng Chính
phủ vừa ký văn bản chấp thuận chủ
trương về bổ sung quy hoạch mở
rộng các KCN trên địa bàn tỉnh
Bình Phước, trong đó có các dự án
do BĐP hiện làm chủ đầu tư. Ông
có thể cho biết một số thông tin
xung quanh vấn đề này? 

Như bạn đã biết, công ty cP
KcN Bắc Đồng Phú là chủ đầu tư 2
dự án KcN: Bắc Đồng Phú và Nam
Đồng Phú. Về kết quả thu hút đầu
tư, tính đến hết năm 2020, KcN Bắc Đồng Phú tổng diện
tích 189 ha đã được lấp đầy 81%; còn KcN Nam Đồng Phú
diện tích 69 ha dù chỉ mới được đầu tư cách nay chưa lâu
song cũng đã lấp đầy 100% diện tích. Do đó, thực hiện chiến
lược phát triển công ty theo định hướng của Tập đoàn công
nghiệp cao su Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà
đầu tư và theo chủ trương phát triển công nghiệp của tỉnh
Bình Phước, chúng tôi đã lập hồ sơ xin chủ trương quy
hoạch mở rộng cho cả hai KcN và được Thủ tướng chấp
thuận. Quy mô diện tích mở rộng thêm KcN Bắc Đồng Phú
là 317 ha và KcN Nam Đồng Phú là 480 ha. 

chúng tôi rất vui mừng vì chính phủ, các bộ, ngành và
chính quyền tỉnh Bình Phước rất ủng hộ chủ trương phát
triển các KcN trên địa bàn nói chung và mở rộng các dự án
do BĐP hiện làm chủ đầu tư nói riêng.

Được Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung
quy hoạch đầu tư mở rộng với quy mô diện tích khá lớn
có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của
BĐP thời gian tới, thưa ông? 

Đây có thể nói là một bước ngoặt phát triển rất lớn đối
với BĐP, vì diện tích được mở rộng có quy mô khá lớn.
Điều này sẽ tạo tiền đề để công ty phát triển trong bối cảnh
tỉnh Bình Phước cũng đã xác định định hướng là đẩy mạnh
phát triển công nghiệp - dịch vụ. Đồng thời, các dự án mở
rộng này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Bình Phước khi có thêm nhiều nhà đầu tư
đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại đây. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp.
Công ty sẽ có những nỗ lực như thế nào để các dự án mở
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Công ty CP KCN Bắc Đồng
Phú (BĐP) được thành lập từ năm
2009 trên cơ sở hợp tác giữa Công
ty CP cao su Đồng Phú, Bình
Phước và Công ty CP KCN Nam
Tân Uyên, Bình Dương. Cả hai
công ty đều thuộc Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Đây là sự kết hợp nhằm tận dụng
những ưu thế về vốn và kinh
nghiệm của hai cổ đông lớn. 

BĐP đã đầu tư KCN Bắc Đồng
Phú (189 ha) và KCN Nam Đồng
Phú (69 ha). Với vị trí gần trung tâm
thị xã Đồng Xoài, cách TP.Hồ Chí
Minh 89 km, gần các trục giao thông
huyết mạch như Quốc lộ 14, ĐT 741,
khu vực đông dân cư, nguồn nguyên
liệu dồi dào, phong phú và là cửa ngõ
phía Tây Bắc của vùng kinh tế trọng
điểm Đông Nam Bộ, KCN Bắc Đồng
Phú và Nam Đồng Phú đã nhanh
chóng trở thành điểm đến được các
nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa
chọn và sớm được lấp đầy với tỷ lệ
cao. Hai KCN này đã thu hút nhiều
nhà đầu tư trong nước và các nhà
đầu tư đến từ Đài Loan, Ấn Độ,
Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản...
góp phần giải quyết việc làm cho
hàng chục ngàn lao động, đóng góp
quan trọng vào phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Bình Phước.

Ngoài đầu tư, kinh doanh hạ
tầng dự án KCN, BĐP cũng đầu tư
Khu dân cư Cao su Đồng Phú - thuộc
phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài,
tỉnh Bình Phước; Khu dân cư Tiến
Hưng - thuộc xã Tiến Hưng, thị xã
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giải
quyết nơi an cư cho các chuyên gia,
người lao động trong các KCN và
người dân trên địa bàn. 

Với phương châm “đầu tư phát
triển bền vững”, Công ty luôn nỗ
lực tạo ra lợi ích tối đa cho các nhà
đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật các KCN
được đầu tư đồng bộ, hệ thống xử
lý nước thải tập trung đạt cột A
trước khi thải ra môi trường. Ngoài
chính sách ưu đãi hiện nay của
tỉnh Bình Phước, Công ty mang tới
các nhà đầu tư những ưu đãi hấp
dẫn về giá thuê đất, các dịch vụ
kèm theo nhằm đáp ứng tối đa nhu
cầu phục vụ sản xuất lâu dài và
đời sống của người lao động. 

công ty cP kcn bắc Đồng Phú

năm mới 
đón Vận hội mới
Ngày 14/01/2021, Thủ tướng chính phủ đã ký
văn bản đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch
đầu tư mở rộng các khu công nghiệp (KcN) trên
địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có dự án đầu
tư mở rộng KcN Bắc Đồng Phú và KcN Nam
Đồng Phú hiện do công ty cP KcN Bắc Đồng
Phú (BĐP) làm chủ đầu tư. Sự kiện này tiếp thêm
nguồn năng lượng mới, mở ra cơ hội để BĐP đón
làn sóng đầu tư mới đến với Bình Phước. Ông
Phạm Phi Điểu, Tổng giám đốc BĐP đã có cuộc
trò chuyện với Vietnam Business forum xung
quanh sự kiện này. duy Hạnh thực hiện.



tập trung vào thị trường gần 100
triệu dân

Tại Việt Nam, đóng góp về doanh thu
của du lịch nội địa chiếm khoảng 40% đến
45%, khá cân đối so với doanh thu từ du
lịch quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch nội
địa năm 2018 là 254 nghìn tỷ đồng (chiếm
39,9%), năm 2019 là 334 nghìn tỷ đồng
(chiếm 44,2%), năm 2020 khách nội địa đạt
56 triệu lượt, giảm 34,1%. 

Theo ông Nguyễn Văn hùng, Thứ
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, từ
tháng 3/2020, Việt Nam dừng đón khách
quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch nội địa.
Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm
2020 chỉ đạt 3,8 triệu lượt người, giảm
78,7% so với năm 2019. Trong đó, hơn 96%
là khách quốc tế đến trong quý i/2020. Từ
quý ii đến nay, Việt Nam chưa mở cửa du
lịch quốc tế nên lượng khách chủ yếu là các
chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài
làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam nhấn mạnh, cần tập trung vào thị
trường nội địa tiềm năng với 100 triệu dân, số
người có thu nhập khá (trung lưu) phát triển
nhanh. Nhiều người Việt đi du lịch nước
ngoài trong khi chưa đi hết các điểm đến tại
Việt Nam. Đó là câu hỏi lớn với các cấp, các
ngành, doanh nghiệp để làm sao thu hút thêm
nhiều khách nội địa hơn nữa, để người Việt
trải nghiệm dịch vụ cao cấp mà trước đây vốn

dành cho khách nước ngoài.
Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng là

cần giữ an toàn như hiện tại, chưa vội mở các
đường bay quốc tế đón khách nước ngoài, chú
trọng phát triển du lịch nội địa, vì việc phát
triển những cái sẵn có để phục vụ cho khách
du lịch trong nước sẽ tốt hơn nhiều so với
việc mở cửa với những rủi ro khó lường.

Theo Ban Tiếp thị Vietnam airlines,
ngành du lịch khó phục hồi trong ngắn
hạn, mà phải mất 2-3 năm, thậm chí dài
hơn. Trước covid-19, mỗi năm Việt Nam
có khoảng 9 – 10 triệu lượt người Việt Nam
ra nước ngoài du lịch. Đây là một trong
những nguồn khách đầy tiềm năng cho du
lịch nội địa.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, thị trường du
lịch nội địa Việt Nam bắt đầu hồi sinh ngay
khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới
lỏng. Điều này thể hiện rõ nhất qua các kỳ
nghỉ lễ vừa qua. Nhiều điểm đến đã đón
hàng ngàn lượt khách thăm quan, trải
nghiệm đã cho thấy nhu cầu du lịch của du
khách Việt là vô cùng lớn và sẽ còn tiếp tục
gia tăng nếu ngành du lịch có những giải
pháp kích cầu phù hợp.

Giải pháp nào để thu hút du
khách nội địa?

có thể nói, với nhiều tiềm năng còn
chưa khai thác, du lịch nội địa chính là
điểm tựa để du lịch Việt Nam phục hồi và

thu hút khách du lịch thời coVid

Tiềm năng lớn từ khách nội địa
Đại dịch covid-19
diễn biến khó lường
đã ảnh hưởng lớn
đến nền kinh tế Việt
Nam, trong đó du
lịch là ngành bị ảnh
hưởng nghiêm trọng,
có giai đoạn gần như
“đóng băng”. Trước
tình hình đóng cửa
đường bay, du lịch
nội địa được xác

định là điểm tựa giúp
duy trì hoạt động
ngành du lịch vượt
qua giai đoạn khó
khăn để phát triển.   
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mộT năm kiên cường vượT "bão"
bidriCo 

2020 là một năm
quá nhiều khó khăn,
thách thức với sự tàn
phá nặng nề của đại
dịch Covid -19, thiên
tai lũ lụt, hạn hán xâm
nhập mặn… trong bối
cảnh đó, Bidrico đã
năng động vượt "bão"
ra sao, thưa ông?

Năm 2020 thực sự là
một năm hết sức khó
khăn đối với các doanh
nghiệp nói chung, doanh
nghiệp ngành hàng nước
giải khát nói riêng do tác
động nhiều mặt từ dịch
bệnh covid-19. Khi tiền
lương của người lao động
bị ảnh hưởng thì chi tiêu
cũng sẽ bị cắt giảm, trong

đó có chi tiêu dành cho nước giải khát khiến
nhu cầu tiêu thụ trên thị trường sụt giảm
mạnh tới 40%. Thêm vào đó do ảnh hưởng
của dịch bệnh, nguồn nguyên vật liệu nhập
khẩu nước ngoài bị đứt gãy, giá nguyên liệu
đầu vào tăng, chính vì vậy việc lập lại hệ
thống cung cấp còn nhiều nan giải…

Để ứng phó với tác động này, Bidrico tập
trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp,
trong đó chú trọng hợp lý hóa lại tất cả các
phòng ban, tiết kiệm chi phí hành chính, chi
phí sản xuất gắn với hoàn thiện hệ thống máy
móc, nâng cao năng suất, giảm giá thành để
ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đơn cử là dây
chuyền sản xuất nước tinh khiết, nếu trước
đây công suất đạt 1.300 bình/giờ thì bây giờ
chúng tôi tập trung tiết giảm chi phí, tăng
công suất  lên 2.400 bình/ giờ; tương tự dây
chuyền sản xuất nước yến tăng công suất từ
8.000 lon/giờ lên 14.000lon/giờ; qua đó góp
phần giảm giá thành sản phẩm, gia tăng sức
cạnh tranh trên thị trường.

Thời điểm đại dịch bùng phát, Bidrico
cũng đã triển khai giải pháp thống kê, nắm lại
thị phần, thông tin thị trường từ các kênh
phân phối, kênh du lịch, nhà hàng, khách
sạn… để từ đó có kế hoạch tung hàng ra đáp
ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Ngay sau khi
dịch đợt 1 được kiểm soát, Bidrico đã sớm
khôi phục hoạt động kinh doanh và tiếp tục
đạt kết quả tích cực sau dịch đợt 2. chúng tôi
cũng chủ động thích ứng với các khó khăn do
dịch bệnh gây ra thông qua việc tìm nguồn
nguyên liệu trong nước thay thế; đa dạng hóa
sản phẩm, tập trung vào dòng sản phẩm dinh

dưỡng, gần gũi với thiên nhiên như các sản
phẩm nước uống củ quả, nước chanh muối…

chính những nỗ lực này đã giúp giá thành
sản phẩm cũng như sản lượng tiêu thụ của
Bidrico vẫn giữ mức ổn định trong thời điểm
dịch bệnh khó khăn nhất.

trong năm qua do ảnh hưởng của
dịch bệnh nên nhiều doanh nghiệp buộc
phải sa thải người lao động. Với Bidrico
thì sao, thưa ông?

Bản thân tôi luôn xem công nhân viên
như những người anh em trong gia đình và
chúng tôi phải có trách nhiệm chăm lo cho họ
cả khi công ty ở trên đỉnh cao hay dưới vực
sâu. Đó là động lực đưa Bidrico trở thành
doanh nghiệp hiếm hoi không sa thải bất kỳ
nhân viên nào trong mùa dịch. cụ thể chúng
tôi tập trung củng cố lại tất cả các khâu sản
xuất, sắp xếp lại toàn bộ nhân lực và ở những
giai đoạn cao điểm của dịch, chúng tôi chỉ cho
nhân viên nghỉ luân phiên 2 buổi một tuần
chứ không sa thải bất kỳ nhân viên nào.

Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực
sản xuất và kinh doanh nước giải khát,
Bidrico có những chiến lược nào để tận
dụng hiệu quả các cơ hội  vươn ra thế giới
trong bối cảnh các hiệp định thương mại
tự do mới đang đi vào thực thi? 

Trong gần 30 năm qua, mỗi năm chúng
tôi đều không ngừng nỗ lực cải tiến, nâng
cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ cung ứng
để mạnh mẽ vươn ra toàn cầu.  Đặc biệt
trong thời điểm dịch covid-19 hoành hành,
Bidrico đã tập trung củng cố lại toàn bộ hệ
thống sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược
xuất khẩu ra thế giới sau khi dịch bệnh được
khống chế, nền kinh tế dần hồi phục. chúng
tôi đang hướng tới một mô hình chuỗi giá trị
gia tăng, trong đó khách hàng và cộng đồng
sẽ là những đối tượng được hưởng lợi cao
nhất. chủ động áp dụng và thực hiện
nghiêm các tiêu chuẩn toàn cầu.

Song song đó để bắt kịp với xu thế thời
đại, khi Việt Nam đã ký kết một loạt các
hiệp định thương mại tự do quan trọng như
cPTPP, EVfTa, rcEP, uKVfTa,…
Bidrico cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện chiến
lược chuyển đổi số. Đây cũng chính là bệ
phóng giúp Bidrico nhanh chóng bắt nhịp
được với xu hướng của thị trường toàn cầu
cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh, góp
phần làm tỏa sáng hơn thương hiệu nước
giải khát Việt trên trường quốc tế.

trân trọng cảm ơn ông!

Trong năm vừa qua,
công ty Tân Quang
minh- thương hiệu

(Bidrico), doanh
nghiệp hàng đầu

ngành giải khát đã đẩy
mạnh thực hiện

chuyển đổi số, chuyển
đổi công nghệ, chuyển
đổi phương pháp quản
trị, hợp lý hóa sản xuất

gắn với chủ động
nguồn nguyên liệu, đa
dạng hóa sản phẩm,
phát triển kênh tiêu

thụ… Theo Tổng giám
đốc Nguyễn Đặng

Hiến, chính hướng đi
chiến lược này đã giúp

giá thành sản phẩm
cũng như sản lượng
tiêu thụ của Bidrico
vẫn giữ mức ổn định
trong thời điểm dịch
bệnh khó khăn nhất.
anh Đào thực hiện.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc, 
Công ty TNHH SX TM Tân Quang Minh nhận Cup  

sản phẩm công nghiệp tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2020
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or even longer to recover. Before covid-19 outbreak, each year,
Vietnam had about 9-10 million citizens traveling abroad. This is
one of potential sources of tourists for domestic tourism.

By effectively controlling the epidemic, Vietnam's domestic
tourism market began to revive as soon as social distancing
measures were relaxed. This was most evident through recent
holidays. many destinations welcomed thousands of visitors to
explore and experience, showing that the Vietnamese tourism
demand is extremely huge and will continue to increase if the
tourism industry has appropriate stimulus solutions.

What solution to attract domestic tourists?
it is certain that, with numerous untapped potential, domestic

tourism is the fulcrum for Vietnam's tourism to recover and
maintain stability. however, after the social distancing period and
serious influences from the covid-19 epidemic, Vietnamese and
global tourism trends have changed a lot.

mr. Nguyen Quoc Ky, general Director of Vietravel, said that
the domestic tourism market is gradually recovering with
changing trends, requiring travel businesses to move up to adapt.
Tourists mainly choose near destinations, usually within 300 km.
Small group or individual travelling is most popular.

Because tourism trends have changed, it is very
important to understand tourists’ needs and preferences. To
do so, tourism authorities and travel businesses should have
specific solutions to survey to give the most objective and
correct assessment on domestic tourism. Building right
products, targeting right customers and giving them best
experiences are urgent measures and a foundation for the
tourism industry to develop steadily in the later stages, even
after accessing the international tourism market.

ms. Tran Thi Nguyen, Business Director of Sun World,
said, the tourism industry needs to invest in new products,
upgrade services for specific market segments; research and
deploy isolated tours, and develop travel bubble program.

Besides, digital transformation is considered
a vital requirement. at the conference on tourist
market restructuring, Ngo minh Duc, President of hg
holding, said, digital transformation is a must for the time
being. To do well, we must have good products, platforms,
sharing and linkage of ecosystems developed by the
Vietnamese people. authorities must have protection
policies to ensure fairness. We also need to focus on
communications.

Digital transformation not only helps authorities to better
manage tourism but also brings many benefits to businesses.
applying information technology to tourism helps
businesses manage customer data, operate quickly and
economically. most importantly, digital transformation
makes it easier for them to reach customers, provide best
customer conveniences and experiences.

furthermore, the linkage of localities, travel firms,
airlines and service providers should be strengthened to
reduce product costs, ease tour booking for domestic
tourists, especially small groups. incentives and promotions
will also help stimulate tourism demand. Programs such as
“Vietnamese travel Vietnam” and "i love Vietnam" should be
launched to boost domestic tourism.

indeed, with great potential for domestic tourism
development, tourism firms should turn risks into opportunities
and take advantage of this chance to fully tap domestic tourists.
They need to actively create attractive products, suitable to
Vietnamese tastes, speed up digital transformation, and broadly
promote tourism to attract Vietnamese to travel Vietnam. This is
not only a necessary action to stabilize the tourism industry in the
context of complicated covid-19 outbreak but also a solution for
the tourism industry to pursue sustainable development, reduce
much dependence on foreign markets, and stay ready to respond
to any fluctuations in the world.n
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duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, sau thời gian giãn cách và
những ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch covid-19, xu hướng
du lịch của thế giới và người Việt đã có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Vietravel cho biết,
thị trường du lịch nội địa đang dần phục hồi với những xu
hướng thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển động
mạnh mẽ để thích ứng. Khách du lịch chủ yếu lựa chọn các
điểm đến quãng gần, khoảng dưới 300 km. Du lịch theo nhóm
nhỏ hoặc cá nhân được yêu thích hơn cả. 

Do xu thế du lịch đã thay đổi, vì vậy, nắm bắt được nhu
cầu, sở thích của du khách là điều vô cùng quan trọng. Để làm
được điều đó, các cơ quan quản lý về du lịch, doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành nên có những giải pháp cụ thể nhằm khảo
sát để đưa ra những đánh giá khách quan và xác thực nhất về
thị trường du lịch trong nước thời gian này. Qua đó, xây dựng
những sản phẩm du lịch phù hợp, hướng đúng đối tượng
khách hàng mục tiêu và đem đến cho họ những trải nghiệm
khách hàng tốt nhất. Đây không chỉ là giải pháp cấp bách
trước tình thế hiện tại mà còn là nền tảng giúp ngành du lịch
phát triển bền vững cho những giai đoạn sau này, kể cả sau khi
tiếp cận được với thị trường du lịch quốc tế.

Bà Trần Thị Nguyện, giám đốc Kinh doanh Sun World
cho rằng, ngành du lịch cần đầu tư làm mới sản phẩm, nâng
cấp dịch vụ, hướng đến khai thác từng phân khúc thị trường
cụ thể; nghiên cứu triển khai tour cách ly, xây dựng chương
trình bong bóng du lịch.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng được coi là yêu cầu sống
còn. Tại hội nghị về cơ cấu lại thị trường khách du lịch, chủ tịch
hg holding Ngô minh Đức cho rằng, giai đoạn hiện nay, chuyển
đổi số là bắt buộc. Để làm tốt cần có sản phẩm tốt, có nền tảng;
phải có sự chia sẻ, liên kết các hệ sinh thái được phát triển bởi
người Việt Nam; phải có chính sách bảo hộ từ phía cơ quan quản
lý nhà nước để đảm bảo công bằng; tập trung truyền thông.

chuyển đổi số không chỉ giúp cơ quan quản lý nhà nước
quản lý hoạt động du lịch tốt hơn mà còn đem lại nhiều lợi ích
cho doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
du lịch giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng, vận hành
nhanh gọn, tiết kiệm. Quan trọng hơn cả, chuyển đổi số giúp
doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn, mang đến
sự tiện lợi cũng như trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Song song với đó, hoạt động liên kết giữa địa phương,
doanh nghiệp lữ hành, hàng không, dịch vụ cần được đẩy
mạnh để giảm giá thành sản phẩm, tạo sự thuận tiện trong
việc đặt tour sẽ giúp thu hút du khách nội địa, đặc biệt với
những nhóm du khách nhỏ. Bên cạnh hoạt động quảng bá, ưu
đãi, khuyến mãi góp phần kích cầu du lịch, cũng cần đẩy
mạnh các phong trào như “Người Việt Nam du lịch Việt
Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”… để quảng bá du lịch trong nước.

Thiết nghĩ, với tiềm năng lớn để phát triển du lịch nội địa,
các doanh nghiệp du lịch nên biến nguy thành cơ, tận dụng cơ
hội này để khai thác triệt để du khách trong nước. Tích cực xây
dựng sản phẩm hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu người Việt, đẩy
nhanh và mạnh quá trình chuyển đổi số, quảng bá du lịch rầm
rộ để từ đó thu hút đông đảo người Việt Nam đi du lịch Việt
Nam. Đây không chỉ là hành động nhất thiết để duy trì sự ổn
định của ngành trong bối cảnh covid-19 đang diễn biến phức
tạp trên toàn thế giới mà còn là giải pháp để ngành du lịch phát
triển bền vững, không phụ thuộc nhiều vào thị trường nước
ngoài, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến động nào của thế giới.n

tourism during coVid time

Great Potential from
Domestic Tourists
The unpredictable covid-19 epidemic
exerted an adverse impact on the
Vietnamese economy, with tourism
hardest hit by the contagion. in the face
of closing flight routes, domestic tourism
has been defined as a "lifesaver" for the
tourism industry to live through this
difficult period for development.

giang Tu

Focus on the domestic market
in Vietnam, domestic tourism accounts for 40-45% of

revenue. The total domestic tourism revenue was VND254
trillion in in 2018 (accounting for 39.9%) and VND334
trillion in 2019 (accounting for 44.2%). Domestic tourist
arrivals reached 56 million, down 34.1%.

according to mr. Nguyen Văn hung, Deputy minister
of culture, Sports and Tourism, Vietnam stopped receiving
international visitors from march 2020, leaving only
domestic tourism active. international tourist arrivals to
Vietnam were only 3.8 million in 2020, down 78.7% year on
year. of the sum, more than 96% of international visitors
arrived in Vietnam in the first quarter of 2020. Since the
second quarter, Vietnam has not resumed international
tourism. So, tourists will be mainly foreign experts and
technical workers working for projects in Vietnam.

in that context, Deputy Prime minister Vu Duc Dam
emphasized that it is necessary to focus on the potential
domestic market with 100 million people. The middle-class
people have grown rapidly. many Vietnamese travelled
abroad while they have not visited all destinations in
Vietnam. This is a big question for all levels, sectors and
businesses to attract more domestic customers, enabling
Vietnamese people to experience high-end services
previously designed for foreign visitors.

Dam said, it is important to keep the current safety
rather than rush to open international routes to welcome
foreign visitors. Travel firms should focus on developing
domestic tourism because developing available services for
domestic tourists is much better than opening up the door
with unpredictable risks.

according to Vietnam airlines, the tourism industry will
be unlikely to recover in the short term. it will take 2-3 years
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Nợ quê 

Ta nợ quê từ thuở mới lọt lòng
Nợ tiếng à ơi nợ bú nhờ dòng sữa
Nợ đôi bờ con sông đào quanh năm phù sa mầu mỡ
Nợ đám cỏ lau đánh trận giả năm nào.

Những cây cỏ gà mọc cạnh bờ ao
Nợ cái đói cồn cào bữa rau bữa cháo
Nợ manh áo phơi sương, nợ con đường hiu hắt
Nợ ánh mắt ai mòn mỏi đợi chờ.

Những đêm rằm trăng sáng lung linh
Nợ mái đình, cây đa câu hò đêm ấy
Nợ lúng liếng môi cười đêm vui trẩy hội
Nợ những đêm đông nợ ngọn lửa hồng.

Ta trở về quê sau bao năm xa cách
mong trả nợ cho những người còn người mất
Bàn tay cụ già tuổi 90 vẫn nắm chặt
ánh mắt yêu thương vẫn nồng ấm năm nào.

Ta lần tìm bờ ao mùi thơm cây cỏ mực
Để giấu vào trang giấy trắng làm thơ
Để ước rằng mình ngu ngơ trẻ lại
Để trả nợ em để trả nợ đời

Ta thẩn thơ đi tìm kỷ niệm
Ta tìm ta giữa muôn vàn dấu cũ
Ta về đây và luôn tự nhủ
Ta trở về để trả nợ tình quê

Quê hương ơi một đời nhung nhớ
Tổ tiên ơi một đời nặng nợ
cho ta về tạ tội với quê hương
cho ta về được sống với quê hương

Lê Xuân Thơm
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con trâu gắn liền với làng quê Việt Nam và cuộc sống
của những người nông dân với hình tượng: “con
trâu đi trước, cái cày theo sau”. Bản chất hiền lành,
chăm chỉ, hòa đồng, con trâu đã trở nên phổ biến,
gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người, từ già trẻ,

lớn bé ở các vùng quê. 
Không chỉ vậy, trâu cũng là một trong những con vật được

tôn sùng trong tín ngưỡng dân gian. Việt Nam có tục dùng trâu
để tế lễ. Từ xưa, vào đầu xuân, từ cung đình đến vùng quê đều
mở hội rước long trọng, cầu mong mùa màng bội thu, gia súc
đầy đàn, nhà nhà no ấm. Người Thái (yên Bái) có tục cúng vía
(tạ ơn) trâu vào ngày Tết 14/7 âm lịch, khi cấy lúa xong. Ở một
số địa phương như Bắc giang có tục thờ hình tượng con trâu
trong những dịp lễ hội truyền thống. Tết trâu được làm ở một
số vùng nông thôn như hoằng hóa, Nga Sơn (Thanh hóa),
Vĩnh Linh (Quảng Trị)… Ở nhiều đình chùa hình ảnh con trâu
cũng được các nghệ nhân điêu khắc bằng nhiều chất liệu khác
nhau như ở chùa Kim Ngưu, Phật Tích (Bắc Ninh); chùa cảnh
Phúc (Nam Định)…

Đặc biệt, đã có một thời hình ảnh con trâu trở thành biểu
tượng ngự trị trên nhiều lĩnh vực văn thơ, hội họa, tín ngưỡng
của người Việt. Thật khó lòng thống kê hết các tác phẩm nghệ

thuật có liên quan đến hình tượng con trâu. Những câu tục ngữ,
thành ngữ như: "con trâu là đầu cơ nghiệp", "tậu trâu cưới vợ,
làm nhà…", "ruộng sâu, trâu nái", "chín đụn mười trâu"… là
những câu quá đỗi quen thuộc với bất cứ người Việt nào. hình
ảnh con trâu cũng xuất hiện đậm nét trong tranh Tết, có ở các
dòng tranh khác nhau nhưng đặc biệt ở tranh Đông hồ như
bức “Nghỉ ngơi sau buổi cày bừa” hay “Em bé chăn trâu”…

Trâu cũng xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác của đời sống.
Trong lịch sử, Trâu Vàng (còn gọi là Kim Ngưu) gắn với sự tích
hồ Tây của Thủ đô hà Nội. Trâu Vàng tượng trưng cho ước vọng
về mùa màng tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc, sức mạnh và tinh thần
thượng võ của người Việt. Đây cũng là hình ảnh được chọn làm
linh vật của SEa games 22 tổ chức năm 2003. Lễ hội chọi trâu ở
Đồ Sơn được tổ chức linh đình như biểu tượng về sức mạnh của
nhân dân… Đặc biệt, trong thời đại phát triển như hiện nay, biểu
tượng con trâu rất thích hợp với xu hướng phát triển "chậm mà
chắc", với xu hướng coi trọng những giá trị tinh thần làm nền tảng
của đạo đức xã hội như: hiền lành, hài hòa, chất phác, chăm chỉ,
cần cù lao động, tình nghĩa thủy chung, kiên cường…

Không chỉ là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, con trâu cũng
là một biểu tượng phong thủy mạnh mẽ. Trong văn hóa phương
Tây, loài trâu tượng trưng cho sức mạnh và tài lộc. cặp sừng dài
to, chắc khỏe của loài trâu xuất hiện nhiều trong thần thoại hy
Lạp hay ai cập, biểu tượng cho các vị thần bảo trợ với sự mạnh
mẽ, sức mạnh khiến bao người phải sợ hãi.

Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt ở Việt Nam, loài
trâu biểu tượng cho sự hiền lành, cần cù, thật thà giống như
bản chất tốt đẹp của con trâu. Qua hàng ngàn năm thay đổi
và phát triển, sự quan trọng và ý nghĩa của con trâu vẫn
không hề thay đổi.

Bên cạnh đó, con trâu còn biểu tượng cho sự mưu trí,
thông minh. Đây cũng là một hình tượng trong mô típ trang
trí truyền thống hay cầu may. Trâu mang ý nghĩa tâm linh
kết nối với thần linh, thể hiện ước vọng của con người. Trâu
còn mang biểu tượng của niềm hy vọng sung túc, giàu có,
mong ước đến cuộc sống an lành. 

Năm 2021 theo lịch học là năm Tân Sửu, cũng là năm hình
tượng con trâu được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Khép lại
năm 2020 với nhiều khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, hy vọng
năm mới Tân Sửu sẽ mang đến cho mọi người sức khỏe dồi dào
và luôn gặp điều may mắn, thành đạt trong cuộc sống.n

Đầu năm Tân Sửu,
nói chuyện con trâu

Là con vật gần gũi nhất với người nông
dân, con trâu từ lâu đã trở thành một
biểu tượng của nền văn minh nông
nghiệp lúa nước nói chung và văn hóa
Việt Nam nói riêng.

hà Thu
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