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Bạn đọc thân mến!
Với quyết tâm mạnh mẽ và sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2022,

Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, đó là vừa kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, vừa phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với tích cực
hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu suy
giảm và gặp nhiều rủi ro, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều
so với kế hoạch 6 - 6,5% và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thu ngân
sách nhà nước tăng 14% so với năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ uSD, tăng 10% so với năm 2021. Kinh tế vĩ
mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ, các cân đối
lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp
tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo sức răn đe,
cảnh tỉnh rất lớn và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những thành công này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao. Quỹ tiền tệ
quốc tế (iMf) nhận định Việt Nam là điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu.

Năm 2023 là năm thứ ba, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết
Đại hội Xiii của Đảng. Do đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần chú trọng củng cố, tăng cường nền
tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế
trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín
dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
Đặc biệt, cần ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia,
phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... gắn với tăng cường quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát
triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc
phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại đa phương,
thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định
này có thể đem lại.

hòa chung khí thế tưng bừng của đất nước chào đón Xuân Quý Mão, liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCi) bước sang năm 2023

với niềm tin mới, động lực mới, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả
để đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt

Nam và các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện thực hóa các
mục tiêu phát triển của đất nước. hướng tới mục tiêu Việt

Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, VCCi
sẽ đẩy mạnh xây dựng, thực hành đạo đức doanh nhân

và văn hóa kinh doanh tương xứng với yêu cầu của
một quốc gia phát triển, văn minh, hiện đại. 

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Vietnam Business
forum xin kính chúc Quý độc giả, cộng đồng

doanh nghiệp, doanh nhân năm mới an khang
và thịnh vượng!

BaN BiÊN TẬP
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Khẳng định bản lĩnh và vị thế Việt Nam
Công tác ngoại giao của Việt Nam năm 2022 đã để lại dấu ấn đậm nét qua các chuyến
thăm cấp Nhà nước, tham dự các Diễn đàn cấp cao quốc tế của lãnh đạo Đảng và Nhà

nước. Vietnam Business forum trân trọng giới thiệu một số hoạt động nổi bật.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc 
có ý nghĩa đặc biệt

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng là sự kiện đặc biệt quan trọng đối
với Việt Nam và Trung Quốc, được dư luận hai nước
và quốc tế rất quan tâm. Chuyến thăm đã thành công
tốt đẹp trên tất cả phương diện.

Đây là hoạt động đối ngoại chính thức trực tiếp
đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai
nước sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, là chuyến
thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Xiii Đảng Cộng sản
Việt Nam.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố

chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy
mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. hai bên
cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng
tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí
tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận
mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất
nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát
triển của nhân loại.

Đồng thời, hai bên cũng đạt được nhất trí trong
nhiều nội dung hợp tác thực chất, như thúc đẩy kết nối
giữa Khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai” với Sáng
kiến “Vành đai và Con đường”, thúc đẩy tiến trình mở
cửa thị trường cho một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản
của Việt Nam, mở các văn phòng thương mại Việt Nam
tại Trung Quốc,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
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vị thế mới của việt Nam khi
tham dự Hội nghị Cấp cao
đặc biệt asEaN - Hoa Kỳ

Quan hệ song phương Việt Nam-hoa
Kỳ và quan hệ đa phương aSeaN-hoa Kỳ
đều đang có những bước đà để có một tầm
nhìn mới và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt
động hợp tác, trong đó hội nghị Cấp cao
đặc biệt aSeaN - hoa Kỳ diễn ra vào
tháng 5/2022 tại hoa Kỳ đúng vào dịp
aSeaN và hoa Kỳ kỷ niệm 45 năm thiết
lập quan hệ là dịp tái khẳng định cam kết
chính trị của đôi bên về tầm quan trọng của
việc tăng cường quan hệ aSeaN - hoa Kỳ.

Tham dự hội nghị cấp cao aSeaN -
hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
thể hiện được chính sách đối ngoại đó. Việt
Nam muốn đóng góp cho quan hệ aSeaN
- hoa Kỳ tốt đẹp hơn, mà thực chất là đóng
góp vào vai trò của aSeaN trong việc tạo
dựng hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển
ở châu Á - Thái Bình Dương. Đây là mục
tiêu và cũng là lợi ích chung của các bên.

việt Nam đóng góp chủ động, tích cực vào
các hoạt động của asEaN lần thứ 40, 41

Tham dự hội nghị Cấp cao aSeaN lần thứ 40, 41 và các
hội nghị cấp cao liên quan lần này, đoàn đại biểu Việt Nam do
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, tham dự
các hội nghị với tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng góp
thực chất cho hợp tác aSeaN và với các đối tác cũng như
thành công chung của các hội nghị.

Thủ tướng khẳng định quan điểm của Việt Nam về giữ
vững đoàn kết, phát huy sức mạnh nội tại, tinh thần 

trách nhiệm, cách tiếp cận cân bằng, khách quan và kiên định
các nguyên tắc của aSeaN; đồng thời đề nghị cần tăng cường
phối hợp với các đối tác trong nỗ lực chung đóng góp cho hòa
bình, an ninh và phát triển, củng cố gắn bó chiến lược nội khối
để các đối tác thực sự tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của
aSeaN, cam kết hợp tác lâu dài với aSeaN thông qua các cơ
chế do aSeaN dẫn dắt; cùng ứng phó thách thức mang tính
toàn cầu như phục hồi kinh tế sau đại dịch, đẩy mạnh giao
thương, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất, chuyển đổi số,
chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh an
toàn thông tin, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững,... F

Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước ASEAN
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Thủ tướng Phạm minh Chính và 
Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ
cùng thăm chính thức Campuchia

Nhân dịp đến Campuchia dự các hội nghị cấp cao của
khu vực aSeaN, cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình huệ đều thực hiện chuyến
thăm chính thức nước này.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng, hai bên đã ra
Tuyên bố chung, cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng,
không để thế lực thứ ba nào sử dụng lãnh thổ của nước này
để chống lại nước kia, xâm phạm lợi ích của nước kia. Đó
cũng là yếu tố rất quan trọng đảm bảo cho hai nước có thể
phối hợp cùng duy trì hòa bình, an ninh ổn định để phát
triển trong tương lai.

hai bên đã ký 11 văn kiện hợp tác trên rất nhiều lĩnh
vực như thương mại, tài chính - ngân hàng, giao thông vận
tải, nông nghiệp, lao động, thông tin truyền thông, dân tộc
và tôn giáo. Doanh nghiệp hai nước cũng ký kết một số
hợp đồng và thỏa thuận kinh doanh đã làm phong phú kết
quả chuyến thăm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước.

Còn trong chuyến thăm chính thức Campuchia của
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ, hai bên đã đề cập
đến những vấn đề vừa mang tính vĩ mô, vừa cụ thể của hai
nước như vấn đề bảo hộ người Việt Nam tại Campuchia,
việc di dời người Campuchia gốc Việt khỏi khu vực lòng
hồ và những hoạt động khác để hỗ trợ cho công dân của
Việt Nam ở nước ngoài. Chuyến thăm này cũng gợi mở
những mô hình liên kết mới giữa ngành nông nghiệp hai
nước, giúp ổn định sinh kế cho bà con và đặc biệt là kết
nối thị trường thủy sản giữa Việt Nam và Campuchia.

Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 55
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và
Campuchia, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Thúc đẩy mạnh mẽ,
nâng tầm quan hệ 
Đối tác Chiến lược 
việt Nam - singapore

Chuyến thăm cấp Nhà nước của
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đến Singapore vào đầu năm 2022
có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt
đối với cả hai bên. Diễn ra trong
bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ
niệm 50 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao và 10 năm Đối tác Chiến
lược vào năm 2023, chuyến thăm
đã góp phần triển khai đường lối
đối ngoại được đề ra tại Đại hội
Đảng lần thứ Xiii là ưu tiên phát
triển toàn diện quan hệ với các
nước láng giềng và hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (aSeaN),
trong đó có Singapore. 

hai bên đã thống nhất cao về
những phương hướng lớn nhằm
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp
tác trên tất cả các lĩnh vực, ra

Tuyên bố báo chí chung về “Tăng cường quan hệ Đối tác
Chiến lược và hợp tác cùng phục hồi sau đại dịch”, ký 5 văn
kiện hợp tác song phương ở cấp Trung ương về quốc phòng,
kinh tế-thương mại, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế số và giao
lưu nhân dân; nhất trí các biện pháp nhằm củng cố, phát huy
mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gia tăng nội hàm chiến
lược trong hợp tác song phương.

F

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin duyệt Đội danh dự



www.vccinews.com  7

Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ
thăm Hungary và vương quốc anh

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc
hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
huệ dẫn đầu đến hungary, liên hiệp Vương quốc
anh và Bắc ireland vào cuối tháng 6/2022 nhằm tiếp
tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần
thứ Xiii của Đảng, duy trì và làm sâu sắc quan hệ
hợp tác song phương; khẳng định sự coi trọng của
Việt Nam đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt
Nam - hungary và quan hệ Đối tác chiến lược Việt
Nam - liên hiệp Vương quốc anh và Bắc ireland.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt
Nam ở nước ngoài, triển khai Kết luận 12 của Bộ
Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
trong tình hình mới.

Tại hai nước, với gần 50 hoạt động, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình huệ đã hội đàm với các nhà lãnh đạo
cao nhất của các cơ quan lập pháp hungary, liên hiệp Vương
quốc anh và Bắc ireland.

việt Nam luôn có trách nhiệm cao, chủ
động, tích cực thúc đẩy aPEC kết nối
toàn diện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự aPeC 2022 diễn ra
vào tháng 11/2022 tại Thái lan với chủ đề: “rộng mở. Kết nối
và Cân bằng”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng là Chủ
tịch Nhóm aSeaN trong aPeC 2022, tích cực đề xuất nhiều
sáng kiến và nhấn mạnh, một châu Á - Thái Bình Dương 
hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững là mục
tiêu. Theo Chủ tịch nước, các thành viên aPeC cần hành

động vì lợi ích chung của cộng đồng, để bảo vệ những thành
quả và giá trị của aPeC trong ba thập kỷ qua. Châu Á – Thái
Bình Dương bước sang giai đoạn phát triển mới, aPeC cần đi
đầu thúc đẩy mô hình tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền
vững, hỗ trợ các nền kinh tế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số
thành công. Theo đó, cần bảo đảm môi trường thương mại và
đầu tư mở, minh bạch, không phân biệt đối xử; gắn kết
thương mại, đầu tư với các Mục tiêu phát triển bền vững 2030;
đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, nhất là lao động chất
lượng cao.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cùng
các thành viên aPeC nhất trí tạo thêm các các kênh trao đổi
để thu hẹp khác biệt nhằm duy trì đồng thuận cao trong
aPeC. Đây được coi là điểm có ý nghĩa quan trọng đóng góp
cho thành công của hội nghị.

F

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công và các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC 2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér
ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội cho giai đoạn tiếp theo



việt Nam - Hàn Quốc ký kết Đối tác 
chiến lược toàn diện

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới hàn Quốc của Chủ tịch
nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc từ 04-06/12/2022, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống yoon Suk yeol đã ra
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và hàn
Quốc lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia đầu
tiên thăm hàn Quốc ngay sau khi hàn Quốc công bố Chiến lược Ấn
Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết aSeaN, trong
thời gian Việt Nam là nước điều phối quan hệ aSeaN - hàn Quốc
đến năm 2024. Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc có cả ý nghĩa rất lớn ở tầm song phương và đa phương, trên cả
bình diện quốc gia và quốc tế. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và Tổng thống yoon Suk yeol đánh giá
cao sự phát triển nhanh chóng, hiệu
quả của quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong 30 năm qua, nhất là từ sau khi
nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
vào năm 2009. Trên cơ sở những thành
tựu quan trọng đã đạt được, với niềm
tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa
hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc và Tổng thống yoon Suk yeol đã
nhất trí ra Tuyên bố chung nâng cấp
quan hệ Việt Nam - hàn Quốc lên Đối
tác chiến lược toàn diện.

Tiếp tục làm sâu sắc hơn
nữa Quan hệ Đối tác 
chiến lược asEaN-EU 

Chuyến thăm của Thủ tướng 
Phạm Minh Chính tới Đại công quốc
luxembourg, Vương quốc hà lan,
Vương quốc Bỉ và tham dự hội nghị

Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ aSeaN-eu từ ngày 9 đến
15/12/2022 đã thành công về mọi mặt, là dấu mốc quan trọng,
gia tăng tin cậy chính trị, đẩy mạnh toàn diện quan hệ hợp tác
trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực,
đóng góp quan trọng và có trách nhiệm cho thành công chung
của hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ aSeaN-eu, cả
trong quá trình chuẩn bị tổ chức, tham gia thảo luận tại hội nghị
cũng như xây dựng văn kiện.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát
biểu đề cao ý nghĩa đặc biệt của hội nghị Cấp cao kỷ niệm lần
này và chia sẻ về một số định hướng như: hai bên cần kiên trì với
mục tiêu, đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy 
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Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen (phải) đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

F

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol



quan hệ Đối tác Chiến lược, hợp tác cân bằng, bình đẳng, hài hòa
lợi ích, chia sẻ rủi ro. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đồng
hành với doanh nghiệp eu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam,
đồng thời đề nghị eu khẩn trương gỡ bỏ “thẻ vàng” với thuỷ sản
Việt Nam và sớm phê chuẩn hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-
eu. Nhấn mạnh cách tiếp cận toàn cầu ứng phó các thách thức,
Thủ tướng nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chống
biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững,…

Chủ tịch Quốc hội thăm australia, New
zealand: Tăng cường tin cậy chiến lược

Chuyến thăm chính australia và New Zealand của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội
khép lại với hơn 40 hoạt động tại hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp
tác mới với các nước trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc
hội, giao lưu Nhân dân và các trụ cột của quan hệ kinh tế. 

Chuyến thăm chính thức australia và New Zealand của Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc
hội Việt Nam là bước triển khai thiết thực chủ trương Đối ngoại
quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ Xiii, đó là tăng cường
quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược đi vào
chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trong đó có australia và New
Zealand là những đối tác chủ chốt, quan trọng
trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu
vực Nam Thái Bình Dương.

Phát triển hơn nữa mối quan hệ
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và
hợp tác toàn diện việt Nam - Lào

Ngày 18/7, tại hà Nội, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ
tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam
- lào (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm Ngày
ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -
lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-lào đã
được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone
Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng,
được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và
xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước, thực sự trở thành
tài sản vô giá, mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tình đoàn kết, hợp tác
giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và lào là quy luật khách quan, là
nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là
tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong
các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và lào không chỉ là hai
nước láng giềng mà là hai nước anh em, đồng chí.

Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, lào, buổi lễ kỷ niệm
cũng được long trọng tổ chức. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước lào Thongloun Sisoulith; Ủy viên Bộ Chính trị Việt
Nam, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các lãnh
đạo Chính phủ, Quốc hội lào.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
lào Thongloun Sisoulith khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh
nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân lào luôn giữ gìn, vun đắp và
phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt lào-
Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả lĩnh
vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.n
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Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và
Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 



Chủ tịch VCCi khẳng định: Năm 2022, trong bối
cảnh đầy bất ổn từ môi trường bên ngoài, Việt
Nam vẫn là một điểm sáng trong bức tranh kinh
tế toàn cầu. Điều này có được nhờ sự nỗ lực cố
gắng, kiên cường, vượt khó để tồn tại qua thách

thức của cộng đồng doanh nghiệp. 

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại
hội vCCi lần thứ vii, nhiệm kỳ 2021- 2026, ông có thể
cho biết những kết quả bước đầu triển khai các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm cũng như các đột phá chiến lược mà
vCCi đã đề ra?

Đại hội lần thứ Vii của VCCi được tổ chức vào 02 ngày
cuối cùng của năm 2021 đã đưa ra tầm nhìn và chiến lược
mới trong thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nam. Năm 2022, VCCi đã quyết liệt triển khai ngay Chương
trình công tác toàn khóa 2021-2026, tập trung vào 06 nhiệm
vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược mà Đại hội đã đề ra,
hướng tới xây dựng “Doanh nghiệp vững mạnh, Quốc gia
thịnh vượng”. Kết quả công tác năm 2022 của VCCi đã có
những đột phá và đổi mới quan trọng cả về nội dung, phương
thức tổ chức và hiệu quả hoạt động, góp phần vào sự phục
hồi và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế đất
nước. Về thúc đẩy hoàn thiện môi trường kinh doanh, VCCi
đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong xây dựng
và thực thi chính sách, từ các dự thảo luật đến các chủ trương,
chính sách về phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn “hậu
Covid-19”, đề xuất các ý kiến về xử lý một loạt các vấn đề
nóng đối với doanh nghiệp và xã hội như lãi suất tín dụng, thị

trường bất động sản, xăng dầu, lao động và việc làm,… Đặc
biệt, Đảng đoàn VCCi đã tham mưu và trình Bộ Chính trị Đề
án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày
09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa Xi về "Xây dựng và phát
huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc
tế". Năm 2022 cũng là năm đánh dấu VCCi có rất nhiều nét
mới trong hoạt động, đem lại chuyển biến và hiệu quả rõ nét,
nổi bật như: Công bố bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt
Nam và phát động thực hiện trong toàn quốc; đổi mới toàn
diện việc bình chọn, trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt
Nam tiêu biểu, lần đầu tiên đưa các tiêu chí về đạo đức, văn
hoá kinh doanh là yếu tố cơ bản, bắt buộc trong bình xét;
triển khai sáng kiến “Kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông”,
gồm 04 địa phương hải Phòng, Quảng Ninh, hưng yên, hải
Dương. 

Bên cạnh đó, VCCi vẫn phát huy và thực hiện tốt các hoạt
động thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp đã trở
thành “thương hiệu” của VCCi như: Khảo sát, đánh giá và
công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi); Báo cáo
kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu long 2022; Diễn
đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2022 và
công bố TOP100 doanh nghiệp bền vững; giải thưởng Bông
hồng Vàng cho các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu,…

Trong công tác đối ngoại, VCCi đã triển khai trên 300 hoạt
động quốc tế, trong đó có những hoạt động quan trọng như:
Đăng cai tổ chức thành công Kỳ họp thứ ba của hội đồng tư
vấn kinh doanh aPeC năm 2022 (aBaC iii) tại thành phố hạ
long (Quảng Ninh); tham mưu và tháp tùng Chủ tịch nước,
Thủ tướng Chính phủ tham gia các hoạt động gặp gỡ, đối thoại
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Xây dựng chuẩn mực 
đạo đức, văn hóa kinh doanh mới

Ông Phạm tấn Công, Chủ tịch
Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn
mạnh: VCCI sẽ đẩy mạnh xây
dựng, thực hành đạo đức doanh
nhân và văn hóa kinh doanh tương
xứng với yêu cầu của một quốc gia
phát triển, văn minh, hiện đại.



cấp cao với cộng đồng doanh nghiệp khu vực trong khuôn khổ
Tuần lễ cấp cao aPeC tại Thái lan, hội nghị cấp cao aSeaN
tại Campuchia; các hoạt động hội nhập, xúc tiến thương mại
đầu tư trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực như
WTO, aPeC, aSeaN, CaCCi, gMS, aCMeCS, PeCC,...

với khả năng hội nhập ngày càng cao, độ mở nền kinh
tế ngày một lớn, điều này cũng sẽ tạo ra những thử thách
khó đoán định cho cộng đồng doanh nghiệp việt. Ông có
chia sẻ gì với cộng đồng doanh nghiệp để có thể ứng phó
linh hoạt trước biến đổi của nền kinh tế thế giới?

Nền kinh tế nước ta có độ mở cao, nên cái giá đánh đổi
là sự nhạy cảm với các biến động quốc tế, vì vậy để tồn tại và
phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam phải có
chiến lược xây dựng năng lực ứng phó với những biến động
của thị trường thế giới. 

Khi nói về khả năng ứng phó với biến động của thị
trường, nhiều người thường nghĩ ngay đến những năng lực
liên quan đến sự linh hoạt trong quản trị, đến thị trường
đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, đến công nghệ, quy trình
sản xuất kinh doanh,… nhưng theo tôi những điều đó đúng
nhưng chưa đủ. Quan sát năm 2021, 2022 đầy biến động vừa
qua, chúng ta thấy những doanh nghiệp vững vàng vượt qua
đều có đặc điểm chung là rất nổi trội về đạo đức, văn hoá
kinh doanh, và ngược lại, có không ít các doanh nhân,
doanh nghiệp tầm cỡ lại gục ngã đều có chung yếu tố là đạo
đức kinh doanh có vấn đề. 

Do vậy, tôi cho rằng để ứng phó với các biến động của thị
trường, thì “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, doanh nhân, doanh
nghiệp ngay từ khi khởi sự kinh doanh đã phải trang bị và
gìn giữ, vun đắp đạo đức, văn hoá kinh doanh chuẩn mực,

lấy đó là nguyên tắc, là điều “bất biến” để ứng phó với môi
trường kinh doanh luôn đầy biến động, sóng gió.

Chúng ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các
chuẩn mực văn minh, đạo đức trong kinh doanh là yêu cầu
bắt buộc trong giao thương, đặc biệt là với các đối tác đến từ
các quốc gia phát triển. Xu thế chung là ngày càng có nhiều
các chuẩn mực về trách nhiệm xã hội, kinh tế xanh, kinh tế
tuần hoàn được các quốc gia này thể chế hoá đưa vào luật,
hình thành các tiêu chuẩn thương mại mới, tạo rào cản thị
trường đối với các doanh nghiệp không thực hành các
chuẩn mực này.

Bên cạnh đó, với tầm nhìn chỉ hơn 20 năm nữa Việt Nam
phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thì rõ ràng việc xây
dựng và thực hành đạo đức, văn hoá kinh doanh chuẩn mực,
vừa mang đậm giá trị Việt Nam vừa hội tụ tinh hoa của thế giới
đã trở thành yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đối với các doanh
nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Và VCCi đã đưa đây là nhiệm
vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày
19/5/2022, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch hồ Chí Minh,
VCCi đã công bố bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam
gồm 06 điều cơ bản nhất. Ngày 11/10/2022, nhân kỷ niệm
Ngày Doanh nhân Việt Nam, VCCi đã phối hợp với học viện
Chính trị Quốc gia hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học
“Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong
bối cảnh mới”. VCCi cũng sẽ chính thức áp dụng các Quy tắc
đạo đức doanh nhân Việt Nam trong xem xét, tuyên dương các
doanh nhân và trong thời gian tới VCCi tiếp tục có nhiều hoạt
động để xây dựng và thúc đẩy thực hành các chuẩn mực đạo
đức, văn hoá kinh doanh, tiến tới xây dựng nền tảng sức mạnh
văn hoá để doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển
bền vững, thành công trong hội nhập quốc tế.
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch VCCI kiêm Chủ tịch ABAC Việt Nam Phạm Tấn Công và các đồng chủ trì khác tại Kỳ họp thứ 3 
Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), tổ chức tại Hạ Long vào tháng 7/2022



Năm 2023 đánh dấu chặng đường 60 năm (27/4/1963 -
27/4/2023) phát triển của vCCi. mới đây, Thủ tướng
Chính phủ  đã ký Quyết định phê duyệt Điều lệ vCCi và
đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam
thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp việt Nam.
Ông có thể cho biết những hoạt động trọng tâm của vCCi
trong năm 2023?

Phát huy truyền thống 60 năm, VCCi sẽ luôn nỗ lực đóng
góp tích cực, hiệu quả để đồng hành cùng cộng đồng doanh
nhân, doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan của Đảng, Nhà
nước trong hiện thực hoá các mục tiêu phát triển của đất nước.

Những diễn biến trong quý iV/2022 đang chỉ báo cho thấy
năm 2023 sẽ là một năm đầy khó khăn, thách thức với kinh tế
Việt Nam và thế giới, các doanh nghiệp cần phải sẵn sàng ứng
phó. Với VCCi, ưu tiên hàng đầu sẽ là việc nắm chắc tình hình,
kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua các khó khăn của
năm 2023, tiếp tục phục hồi và phát triển. Ngoài ra, năm 2023,
VCCi sẽ chủ động xây dựng, triển khai chương trình hành
động của VCCi và cộng đồng doanh nghiệp tham gia triển
khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển
các vùng kinh tế, xã hội, cũng như triển khai các chủ trương,
định hướng mới của Bộ Chính trị trong xây dựng và phát huy
vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, sau khi hoàn thành
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

VCCi cũng tiếp tục đề xuất, xây dựng, triển khai các
chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ quốc gia về cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh
nghiệp. VCCi sẽ chú trọng đề xuất và triển khai các giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp; tận dụng các cơ hội của các hiệp định
thương mại tự do và xu hướng dịch chuyển các chuỗi sản xuất
và cung ứng fDi mang lại.

Năm 2023, VCCi sẽ có một số hoạt động mới, quan trọng, đó
là khảo sát, công bố Chỉ số Xanh (green index) về bảo vệ môi
trường gắn với phát triển kinh tế tại các địa phương, qua đó
thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. VCCi sẽ phối hợp cùng hội
Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt
động thúc đẩy xây dựng môi trường báo chí truyền cảm hứng,
thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đồng thời xây dựng quan hệ
đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp. hoạt động quốc tế
năm 2023 sẽ rất sôi động, đặc biệt là VCCi sẽ mở ra thể thức
mới phối hợp và hỗ trợ các địa phương mở rộng xúc tiến
thương mại và đầu tư quốc tế thông qua khai thác, phát huy
các quan hệ và vị thế của VCCi với cộng đồng doanh nghiệp
quốc tế. Bên cạnh đó, cùng với việc được đổi tên thành liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, công tác hội viên
của VCCi sẽ có những đổi mới quan trọng, được thiết kế lại để
phù hợp và phục vụ tốt hơn theo yêu cầu khác biệt của các
nhóm hội viên như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và
nhỏ, các hiệp hội doanh nghiệp,… Đặc biệt, sẽ thí điểm hình
thành các VietCham tại các nước để kết nối cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác xây dựng, lan tỏa đạo đức, văn hoá kinh doanh
cũng sẽ có nhiều hoạt động mới, quan trọng trong năm 2023.
Về lâu dài, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia
phát triển vào năm 2045, VCCi sẽ đẩy mạnh xây dựng, thực
hành đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh tương xứng
với yêu cầu của một quốc gia phát triển, văn minh, hiện đại.
Đây là nền tảng quan trọng, vừa có ý nghĩa quốc gia, vừa có ý
nghĩa với doanh nghiệp, đồng thời vừa là nhiệm vụ cấp bách,
chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh
nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Trân trọng cảm ơn ông!
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Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công và 
các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022



in the context of external uncertainties, Vietnam
remained a bright spot in the global economic picture in
2022, he said. This comes from the hard work, resilience
and effort of the Vietnamese business community to
overcome difficulties and challenges..

2022 was the first year to execute the resolution of the
7th vCCi Congress (2021-2026 term). Could you tell us
about the initial results of implementing key tasks and
solutions as well as strategic breakthroughs set by vCCi?

The 7th VCCi Congress that took place on the last two days
of 2021 set forth a new vision and strategy for the development
of the Vietnamese business community. in 2022, VCCi
aggressively executed the full-term working program (2021-
2026), with a focus on six key tasks and three strategic
breakthrough stages set out by the 7th VCCi Congress toward
building “a strong business community, and a prosperous
nation”. in 2022, VCCi innovatively changed contents, methods
and performance, to give a helping hand to the country’s
business and economic recovery and development. With respect
to promoting the business environment, VCCi actively
contributed many important ideas in policy making and
enforcement, from draft laws to guidelines and policies on post-
COViD-19 economic recovery and development, proposed
ideas for handling a series of hot issues to the business

community and society like credit interest rates, real estate
market, petroleum supply, labor and employment. Specially,
VCCi advised and submitted to the Politburo a summary
project on the 10-year implementation of resolution 09-
NQ/TW dated December 9, 2011 of the 11th Politburo on
“Building and promoting the role of Vietnamese entrepreneurs
in the period of accelerating industrialization, modernization
and international integration”. 2022 also marked VCCi’s new
remarkable and effective activities like announcing and
implementing the Vietnamese code of business ethics
nationwide, completing changing the voting and awarding of
the title of outstanding Vietnamese entrepreneurs with the
criteria on business ethics and culture added as a fundamental
and mandatory element in this event for the first time; and
implementing the “eastern highway economic Connectivity''
initiative with four localities: hai Phong, Quang Ninh, hung
yen and hai Duong.

in addition, VCCi promoted and implemented VCCi-
branded business development activities like the Provincial
Competitiveness index (PCi), annual Mekong Delta economic
report 2022, Vietnam Corporate Sustainability forum (VCSf)
2022 and Top 100 sustainable businesses, and golden rose
award for outstanding Vietnamese businesswomen.

in external affairs, VCCi launched more than 300
international activities, with important ones like successfully
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Building new Business ethics 
and culture

Mr. Pham Tan Cong, President of the Vietnam Chamber of Commerce and
industry (VCCi), emphasized that VCCi will speed up the construction and

practice of business ethics and business culture, commensurate with the
requirements of a developed and modern country.
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hosting the third meeting of the aPeC Business advisory
Council in 2022 (aBaC iii) in ha long City, advising and
escorting the President and the Prime Minister in high-level
meetings and dialogues with the regional business community
within the framework of the aPeC Summit Week in Thailand
and the aSeaN Summit in Cambodia; launching integration,
trade and investment promotion activities within the
framework of international and regional organizations such as
WTO, aPeC, aSeaN, CaCCi, gMS, aCMeCS and PeCC.

growing integration and increasing economic openness
will also pose unpredictable challenges to the vietnamese
business community. How should the business community
flexibly respond to changes in the world economy?

Our country's economy is highly open and its trade-off is
high sensitivity to international fluctuations. So, in order to
survive and develop sustainably, Vietnamese enterprises
must be able to build strategies in response to fluctuations in
world markets.

When we talk about how to cope with market
fluctuations, we often think of competencies pertaining to
flexible administration, to input and output markets, to
technology and business processes. But in my opinion, these
are correct but not enough. Observing the tumultuous years
of 2021 and 2022, we saw that businesses that managed to
live through these all shared the common characteristic of
being outstanding in ethics and business culture.
Meanwhile, many entrepreneurs and big businesses that
failed have the same element of problematic business ethics.

Therefore, i think that, to cope with market fluctuations, we
must have ultimate goals and flexible actions. Since they start
doing business, entrepreneurs and enterprises have to equip,
preserve and cultivate standard business ethics and business
culture and take them as "ultimate goals" to deal with the ever-
changing and turbulent business environment.

We are increasingly integrating into the world and cultured
ethical standards in business are mandatory, especially to
partners from developed countries. in general, more and more
standards of social responsibility, green economy and circular
economy are institutionalized in these countries and made into
law to form new trade standards and erect market barriers to
companies that do not practice these standards.

Besides, on a 20-year vision at which Vietnam will
become a developed country, it is clear that building and
practicing standard business ethics and culture imbued with
both Vietnamese values and blended with global elites has
become an urgent requirement and task for Vietnamese
entrepreneurs and businesses.

and, VCCi made this a key and breakthrough task for the
2021 - 2026 term. On May 19, 2022, on the occasion of President
ho Chi Minh's birthday, VCCi announced the Code of ethics for
Vietnamese entrepreneurs that consists of the six most
fundamental values. On October 11, 2022, on the occasion of
Vietnam entrepreneurs Day, VCCi cooperated with ho Chi
Minh National academy of Politics to open a scientific conference
on "Business ethics and Vietnamese business culture in the new
context”. from now on, VCCi has also officially applied the
Vietnamese Code of Business ethics to review and commend
entrepreneurs. in the coming time, VCCi will continue to have
many activities to build and promote the practice of standard
business ethics and culture toward building a strong cultural

foundation for Vietnamese entrepreneurs and enterprises to
develop sustainably and succeed in international integration.

The year 2023 marks the 60th year of vCCi’s
development (april 27, 1963 - april 27, 2023). recently,
the Prime minister signed a decision to ratify the vCCi
Charter. What are vCCi's key activities in 2023?

upholding the 60-year tradition, VCCi will always make
active and effective contributions to support the Vietnamese
business community, enterprises and Party and State agencies
to realize the nation's development goals.

Developments in the fourth quarter of 2022 indicated that
2023 will be a tough and challenging year for Vietnam’s
economy and the world, and businesses need to be ready to
cope with it. for VCCi, the top priority will be firmly grasping
actual developments and promptly supporting businesses to
overcome difficulties to keep on continued recovery and
development. in addition, in 2023, VCCi will actively develop
and implement the VCCi action Plan and the business
community will follow the Politburo's resolutions on the
development of socioeconomic regions as well as the Politburo's
new policies and orientations on building and promoting the
role of Vietnamese entrepreneurs after completing the 10-year
review on the implementation of the Politburo's resolution 09.

VCCi also continues to propose, develop and implement
national programs, projects, schemes and tasks on improving
the business environment, enhancing corporate
competitiveness and supporting enterprises, business
households and business associations. VCCi will focus on
proposing and implementing business support solutions; take
advantage of fTa-generated opportunities as well as the
redirection of fDi-driven production and supply chains.

in 2023, VCCi will have some new and important activities,
including surveying and releasing the green index on
environmental protection linked to local economic
development, thus promoting green economic development.
VCCi will coordinate with the Vietnam Journalists association
and related agencies for an inspiring press environment, foster
business development, and build close media-business
companionship. international affairs in 2023 will be very vibrant.
VCCi will especially open a new mode of coordinating with and
supporting localities in expanding international trade and
investment promotion by bolstering international relations and
VCCi's position in the international business community. With
its new name, VCCi membership will be significantly reformed
and redesigned to match and better serve the different needs of
its members that consist of large firms, small and medium-sized
companies and business associations. in particular, VCCi will
pilot establishing VietChams in other countries to connect the
Vietnamese business community abroad.

There will be many new and important activities to build
and spread business ethics and culture in 2023. in the long term
to 2045 when Vietnam is projected to become a developed
country, VCCi will foster the construction and practice of
business ethics and business culture commensurate with those
of a developed, cultured and modern country. This is an
important foundation for both the nation and for businesses
and, at the same time, both an urgent task and a long-term
strategic task in building and promoting Vietnamese
entrepreneurs and enterprises in the new context.

Thank you very much!
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Theo số liệu thống kê của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
tính đến ngày 20/12/2022,
ước tính các dự án đầu tư
nước ngoài (fDi) đã giải

ngân được khoảng gần 22,4 tỷ uSD,
tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó
khăn, Việt Nam vẫn được các tổ chức
nước ngoài đánh giá là điểm đến hấp
dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài,
bởi đây là địa bàn quan trọng để thực
hiện các dự án chế biến, chế tạo cung
cấp cho thị trường khu vực aSeaN và
thế giới. Những quyết sách kịp thời
của Đảng, Nhà nước và Chính phủ,

đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 đã
tạo niềm tin vững chắc cho các nhà
đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn đầu
tư vào Việt Nam.

Ông Niels B. Christiansen - Tổng
giám đốc điều hành Tập đoàn legO
cho biết: “legO đã đầu tư xây dựng
nhà máy thứ 06 tại Việt Nam và cũng là
nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của
Tập đoàn. Nhà máy này sẽ tham gia vào
chuỗi cung ứng với vai trò ngang hàng
với 05 nhà máy còn lại. Chúng tôi sẽ
cung cấp tất cả các sản phẩm sản xuất
tại Việt Nam cho khách hàng toàn khu
vực Đông Nam Á. Sự phục hồi kinh tế
của Việt Nam sau đại dịch đã tạo

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào
môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Bất chấp ảnh hưởng của
dịch bệnh, bất ổn chính
trị, lạm phát trên thế giới,
các nhà đầu tư nước
ngoài vẫn tiếp tục đặt
niềm tin vào nền kinh tế
và môi trường đầu tư
kinh doanh tại Việt Nam.

GianG Tú

Ngày 3/11/2022, Tập đoàn LEGO đã làm lễ động thổ - khởi công xây dựng nhà máy lớn và quan trọng bậc nhất của LEGO tại Việt Nam
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niềm tin cho legO phát triển lâu dài tại Việt Nam”.
Tuy nhiên, sự sụt giảm của dòng vốn fDi đăng ký

mới vào Việt Nam vẫn đáng lo, đặc biệt trong bối cảnh
các chính sách nới lỏng tài chính và gói kích thích tại mỗi
quốc gia đang là động lực thúc đẩy dòng vốn fDi toàn
cầu. Số liệu thống kê tính đến ngày 20/12/2022 cho thấy,
tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ
phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt
gần 27,72 tỷ uSD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt
Nam alain Cany khẳng định: “Cộng đồng doanh nghiệp
châu Âu đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam,
đặc biệt sau những cam kết và định hướng rõ ràng từ hội
nghị COP 26 về thu hút đầu tư chất lượng cao, tăng
trưởng xanh. Việt Nam đang trên hành trình hướng tới
hiện thực hóa cam kết đi đôi với hành động, tạo môi
trường thuận lợi cả về pháp lý và tài chính để hỗ trợ quá
trình chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền
vững, chuyển giao công nghệ. Theo tôi, Việt Nam không
nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới, mà nên nhìn vào
con số giải ngân đang ở mức cao”.

Thêm vào đó, vị thế thương mại với các hiệp định
thương mại tự do đã ký kết đang giúp kết nối Việt Nam
với khu vực aSeaN và toàn cầu là một lợi thế cạnh tranh.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12 đã có
108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong
năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu
tư gần 6,46 tỷ uSD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư vào
Việt Nam; hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ uSD;
Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn
4,78 tỷ uSD, chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư. 

Vốn fDi thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp chế
biến, chế tạo chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Đặc biệt, năm 2022 đã xuất hiện nhiều dự án đầu tư
trong lĩnh vực và hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn,
làm cho dòng vốn fDi của Việt Nam ngày càng chất
lượng. lượng vốn này tập trung vào những dự án chất
lượng cao, hướng đến phát triển bền vững từ các tập
đoàn lớn như apple, lego, Samsung,... Các dự án này
đang dần thay thế các dự án nhỏ.

Tổng giám đốc Zamil Steel Việt Nam (ZSV)
Krishnakanth Kodukula khẳng định: “Với vị trí địa lý
thuận tiện cho giao thương, nguồn nhân công lao động
dồi dào và một nền chính trị ổn định, Việt Nam đã và
đang vươn lên trở thành một trong những công xưởng
mới của thế giới và sẽ trở thành điểm đến lý tưởng khi
chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển. Tầm nhìn của Tập
đoàn Zamil Steel và Tập đoàn Đầu tư & Công nghiệp
Zamil industrial tại Việt Nam là dài hạn và chúng tôi luôn
coi Việt Nam là cửa ngõ để vươn đến các thị trường khác
trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”. 

“Việt Nam mang lại cơ hội đầu tư lớn cho các
doanh nghiệp châu Âu và chúng tôi rất vui mừng về
triển vọng của đất nước trong trung và ngắn hạn. Việt
Nam chắc chắn sẽ có vị thế tốt hơn trong hai hoặc ba
năm tới và sẽ chứng tỏ được vị thế là một trong các
điểm đến đầu tư và kinh doanh năng động nhất”- ông
alain Cany bày tỏ sự tin tưởng.

F ÔNg sHimizU aKira
Trưởng đại diện Cơ quan Hợp TáC quốC Tế nHậT Bản (JiCa) Tại
ViệT nam

Năm 2023,
Việt Nam và
Nhật Bản kỷ
niệm 50 năm
thiết lập quan hệ
ngoại giao, tôi tin
rằng các hoạt
động giao lưu
văn hóa, kết nối
giữa hai nước sẽ
sôi động hơn bao
giờ hết. hướng
tới dấu mốc quan
trọng này, JiCa
sẽ tiếp tục nỗ lực
để đóng góp
nhiều hơn nữa
vào sự phát triển

của Việt Nam thông qua ODa, đồng thời tăng cường kết
nối người dân, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu
nghị 50 năm giữa hai nước, để quan hệ Nhật Bản - Việt
Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thứ nhất, về hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng chất
lượng cao nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế: Trong
4 năm trở lại đây, các khoản vay của Việt Nam từ các tổ
chức quốc tế, trong đó có JiCa đã giảm 16-20% so với trước
đây. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy nền kinh tế Việt
Nam tiếp tục tăng trưởng và có ảnh hưởng trên trường quốc
tế. Tuy nhiên, để có thể phát triển bền vững, một quốc gia
cần phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam hoàn
toàn có thể sử dụng khoản vay ODa cho phép hoàn trả
trong dài hạn (từ 30 năm đến 40 năm), với lãi suất thấp và
cố định để làm công cụ huy động vốn trong phát triển cơ sở
hạ tầng.

Đặc biệt, trong các dự án, Việt Nam có thể tận dụng
công nghệ nước ngoài. Trong suốt thời gian thực hiện dự án
luôn có sự tham gia của các công ty Việt Nam, nhờ vậy có
thể nhận chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm trong xây
dựng hay quản lý, bảo trì sau khi dự án kết thúc. Qua đó
hiệu quả của dự án sẽ được tăng cường.

Thời gian tới, nguồn vốn ODa vẫn sẽ tiếp tục đóng vai
trò quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng - động lực tăng
trưởng của Việt Nam. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ tiếp tục
sử dụng ODa một cách hiệu quả và coi đây là một phương
thức huy động vốn thuận tiện, đưa công nghệ tiên tiến của
nước ngoài áp dụng tại Việt Nam.

Thứ hai là về phát triển nguồn nhân lực, JiCa tiếp tục
hợp tác thông qua hình thức hợp tác kỹ thuật và vốn vay
nhằm hỗ trợ Trường Đại học Việt Nhật mở thêm chương
trình đào tạo tiến sĩ, thiết lập cơ sở mới tại hòa lạc từ năm
2023 với mục tiêu đưa Trường Đại học Việt Nhật trở thành
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trường đại học tổng hợp với quy mô 6.000 sinh viên.
Ngoài ra, JiCa dự kiến triển khai hợp tác kỹ thuật tăng
cường kết nối việc làm cho thực tập sinh. Dự án nhằm tạo
môi trường làm việc tốt hơn cho lao động Việt Nam làm
việc tại Nhật Bản thông qua việc xóa bỏ môi giới việc làm
bất hợp pháp, vốn là vấn đề tồn tại trong những năm gần
đây.

Thứ ba là trong lĩnh vực y tế, JiCa đã đưa ra "Sáng
kiến y tế toàn cầu", ngay cả khi dịch Covid-19 vừa lắng
xuống, JiCa cam kết hợp tác hơn nữa trong công cuộc
xây dựng một xã hội với khả năng ứng phó mạnh mẽ với
các mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Trong
đó, Việt Nam là quốc gia kiểu mẫu trong sáng kiến này. 

Nội dung cuối cùng là về trung hòa carbon, tức là đưa
lượng phát thải khí nhà kính xuống bằng “0”. Bên cạnh
đó, ngoài Thỏa thuận cho vay phát triển Dự án điện gió
tại tỉnh Quảng Trị, JiCa cũng đang xem xét cho vay mới
đối với một số dự án sản xuất điện mặt trời và điện gió
khác. Không chỉ vậy, JiCa đang triển khai hợp tác trong
một số vấn đề phù hợp với nhu cầu của Việt Nam như:
hỗ trợ ban hành và sửa đổi luật bảo vệ môi trường; tiếp
tục cử chuyên gia về tăng trưởng xanh và chuyên gia về
chính sách thoát nước; triển khai dự án khu công nghiệp
thông minh sinh thái tại tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu; thúc đẩy
kinh tế tuần hoàn; các biện pháp đối phó với biến đổi khí
hậu hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050,... đúng
như mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới.

ÔNg Kim Ki mUN
CHủ TịCH Hiệp Hội doanH ngHiệp nHỏ Và Vừa Hàn quốC

hàn Quốc là
một trong các
đối tác thương
mại và đầu tư
hàng đầu của
Việt Nam. hiện
có khoảng
8.000 doanh
nghiệp hàn
Quốc đang hoạt
động tại Việt
Nam. Điều này
khiến Việt Nam
ngày càng trở
thành đối tác
quan trọng đối
với hàn Quốc.

Việc ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam –
hàn Quốc đã khiến số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
hàn Quốc giao dịch với Việt Nam tăng 20% và hơn 90%
trong số 8.000 công ty gia nhập thị trường Việt Nam cũng
là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Đặc biệt, do lĩnh vực sản xuất chiếm 76,4% tổng số
công ty hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, trong tương lai

sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
trong việc thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam có dân số lớn thứ 15 thế giới với truyền
thống hiếu học. giao lưu nhân dân cũng diễn ra sôi nổi,
với khoảng 170.000 người hàn Quốc sinh sống tại Việt
Nam và 4 triệu người hàn Quốc đến thăm Việt Nam hàng
năm, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thân thiện.

Ngoài ra, các điều kiện phát triển thị trường trong
nước, cơ sở hạ tầng sản xuất, nguồn nhân lực, chính sách
của Chính phủ và sự gần gũi về văn hóa,... là những thuận
lợi so với các quốc gia khác. 

Chính phủ Việt Nam đã công bố tầm nhìn đến năm
2045 hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đặt mục
tiêu trở thành một trong những nước tiên tiến có thu
nhập cao với mức gDP bình quân đầu người là 10.000
uSD dựa trên những lợi thế kể trên. 

hai nước đang tăng cường hợp tác lẫn nhau thông qua
các cuộc gặp thượng đỉnh nhằm nâng kim ngạch thương
mại lên 100 tỷ uSD vào năm 2023 và 150 tỷ uSD vào năm
2030. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng, cùng với sự tăng
trưởng liên tục của thương mại hai nước, sẽ có ngày càng
nhiều công ty hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho các
ngành.

Thêm vào đó, vì hàn Quốc và Việt Nam đang tham gia
Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự
thịnh vượng (iPef) gần đây, hợp tác chuỗi cung ứng có
thể được đẩy mạnh, đầu tư công nghệ cao có thể tăng lên
và đây có thể là điểm khởi đầu.

ÔNg simoN FrasEr
giám đốC điều HànH pHòng THương mại ÚC Tại ViệT nam

Năm 2022,
các hiệp định
thương mại tự
do giữa
australia và
Việt Nam đã bổ
trợ mạnh mẽ
cho quan hệ
thương mại,
đầu tư giữa hai
nước. Với các
hợp tác kinh tế
đã ký kết trước
đây, cộng với
hiệp định Đối
tác Toàn diện
và Tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hiệp định Đối tác Kinh
tế Toàn diện Khu vực (rCeP) có hiệu lực, đây là thời điểm
rất thích hợp để tìm ra những cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Tôi cho rằng, CPTPP mang lại cơ hội tăng cường
thương mại, xây dựng niềm tin giữa hai nước để gia tăng
đầu tư. Về đầu tư fDi, vốn khá thấp hiện nay, thương mại F
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a ccording to statistics of the Ministry of Planning and
investment, as of December 20, 2022, it is estimated that
foreign investment projects (fDi) have disbursed nearly
uS$ 22.4 billion, up 13.5 % over the same period in 2021.
in the context of many difficulties in the world, foreign

organizations still consider Vietnam an attractive destination for
foreign investment flows, because this is an important area to carry out
processing and manufacturing projects to supply aSeaN and world
markets. Timely decisions of the Party, State and government,
especially during the COViD-19 period have created a firm belief for
foreign investors to continue pouring investment capital into Vietnam.

Mr. Niels B. Christiansen, CeO of legO group, said: “legO has
invested in building the 6th factory in Vietnam and also the first carbon
neutral factory of the group. This factory will participate in the supply
chain as an equal to the other 5 factories. We will supply all products
made in Vietnam to customers throughout Southeast asia. Vietnam's
economic recovery after the pandemic has created confidence for
legO's long-term development in Vietnam.”

however, the decrease of newly registered fDi inflows into Vietnam
is still worrying, especially in the context that fiscal easing policies and
stimulus packages in each country are the driving force behind global
fDi inflows. Statistics as of December 20, 2022 show that the total
newly registered capital, adjusted and contributed capital to buy shares
and buy capital contributions from foreign investors reached nearly uS$
27.72 billion, decreased by 11% from the same period in 2021.

Chairman of the european Business association in Vietnam alain
Cany affirmed: “The european business community appreciates the

Foreign investors
remain confident in
Vietnam’s Business
environment

Despite the impact of the pandemic, political
instability, and inflation, foreign investors
continue to put their faith in Vietnam’s economy
and business investment environment.

GianG Tu 

Số lượng doanh nghiệp Đan Mạch
tại Việt Nam nhiều gấp đôi số doanh
nghiệp các nước Bắc Âu khác cộng lại.
Các doanh nghiệp đang ngày càng
hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng
và Việt Nam là một trong những lựa
chọn mở rộng tại châu Á.

Việt Nam đang ngày càng nâng cao
vị thế trong chuỗi giá trị gia tăng và
đang nhanh chóng trở thành trung
tâm sản xuất công nghệ quan trọng.

Một điểm hấp dẫn khác đối với các
doanh nghiệp Đan Mạch là Việt Nam
đang hướng tới năng lượng tái tạo.
Đây là một trong những yếu tố chính
để quyết định đầu tư vào Việt Nam.

F
gia tăng sẽ giúp tăng cường đầu tư
giữa hai nước. 

Với chiến lược Trung Quốc + 1
của chúng tôi, Việt Nam là thị trường
thay thế tuyệt vời cho rất nhiều công
ty Australia tìm hiểu cơ hội hợp tác,
đầu tư. Việt Nam đang tăng trưởng
mạnh mẽ và cũng đang là môi trường
đầu tư ổn định cho các nhà đầu tư
Australia. Kinh tế Việt Nam hiện rất
ổn định. Ngoài ra, Việt Nam có lực
lượng lao động dồi dào, trình độ cao,
rất phù hợp cho các doanh nghiệp
Australia đang tìm kiếm cơ hội ngoài
Australia.

ÔNG TROELS JAKOBSEN

Tham Tán Thương mại kiêm quyền Phó
Đại sứ Đan mạch Tại ViệT nam
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investment environment in Vietnam, especially after the
clear commitments and orientations from COP26 on
attracting high-quality investment and green growth.
Vietnam is on a journey towards realizing its
commitment to go hand in hand with action, creating a
favorable legal and financial environment to support the
energy transition, promote sustainable growth, and
transform technology. in my opinion, Vietnam should
not look at the number of new investments, but should
look at the high disbursement rate.”

in addition, its trade position with signed free Trade
agreements is helping to connect Vietnam with the
aSeaN region and the world, which is a competitive
advantage. according to the Ministry of Planning and
investment, as of December 20, there have been 108
countries and territories investing in Vietnam in 2022. in
which, Singapore ranks first with a total investment of
nearly uS$ 6.46 billion, accounting for 23.3% of total
investment capital in Vietnam; Korea ranks second with
nearly uS$ 4.88 billion; and Japan ranks third with a total
registered investment capital of more than uS$ 4.78
billion, accounting for nearly 17.3% of total investment
capital.

realized fDi in the processing and manufacturing
industry accounts for 60.6% of the total registered

investment capital. in particular, in 2022, many
semiconductor manufacturing investment projects have
appeared, raising the quality of Vietnam's fDi flow. This
amount of capital focuses on high-quality, sustainable
development projects from large corporations such as
apple, lego, Samsung, etc. These projects are gradually
replacing small projects.

general Director of Zamil Steel Vietnam (ZSV)
Krishnakanth Kodukula affirmed: “With a convenient
geographical position for trade, abundant labor resources
and a stable political background, Vietnam has been
rising to become one of the new factories of the world and
will become the ideal destination when the global supply
chain moves. The vision of Zamil Steel Corporation and
Zamil industrial investment & industry group in
Vietnam is long-term and we always consider Vietnam as
the gateway to reach other markets throughout the asia-
Pacific region."

“Vietnam offers great investment opportunities for
european businesses and we are excited about the
country's prospects in the medium to short term.
Vietnam will certainly be in a better position in the next
two or three years and will prove to be one of the most
dynamic business and investment destinations,” affirmed
alain Cany.

F



mr. sHimizU aKira 
CHief represenTaTiVe of JiCa VieTnam

in 2023, Vietnam and Japan will celebrate the 50th
anniversary of diplomatic relations, so i believe that
cultural exchanges and people-to-people connections
between the two countries will be more exciting than ever.
Towards this important milestone, JiCa will continue to
make efforts to contribute more to Vietnam's development
through official development assistance (ODa) while
fostering people-to-people connections to reinforce and
develop the 50-year friendship and take long strides in the
bilateral relationship in the coming time.

The first is cooperation in high-quality infrastructure
development to support Vietnam's economic
development. in the past four years, Vietnam's loans
granted by international donors, including JiCa, were 16-
20% lower than before. This is a good sign that Vietnam's
economy has kept growing and influencing the
international market. however, to develop sustainably, a
country needs to invest in infrastructure development. i
believe that Vietnam can completely use ODa loans with
a long repayment majority of 30-40 years and low, fixed
interest rates as a tool to mobilize capital for
infrastructure development.

especially, in ODa-funded infrastructure
development projects, Vietnam can grasp foreign
technologies and Vietnamese companies can be present
there for a long time of project implementation. as a
result, Vietnam can take technology and experience in
construction or maintenance management after projects
end, thus enhancing projects' effectiveness.

So far, Vietnam has always maintained a stable
economic growth rate, but the driving force behind this
growth is export and investment expansion. i hope that
Vietnam will continue to use ODa effectively and regard
this as a convenient way of raising capital as well as an
effective way to bring advanced foreign technologies to be
applied in Vietnam.

The second is human resource development. JiCa
continues to advance technical cooperation and loans for
Vietnam Japan university to open more doctoral training
programs and establish a new campus in hoa lac from
2023 to make Vietnam Japan university a general
university for 6,000 students to study at a time. in
addition, JiCa plans to deploy technical cooperation to
enhance job opportunities for technical interns. The
project aims to create a better working environment for
Vietnamese workers in Japan by eliminating illegal job
brokerage, which has been a problem in recent years.

The third is the health sector. JiCa launched the
"global health initiative" as soon as the COViD-19
epidemic subsided. JiCa is committed to further

cooperation in building a resilient society with strong
response to emerging infectious disease threats. Vietnam
is a model country in this initiative.

finally, i would like to introduce carbon neutrality,
that is to say, bringing greenhouse gas emissions down to
“zero”. in addition to the loan agreement for Wind
Power Project Development in Quang Tri province, JiCa
is also considering new loans for various wind power and
solar power generation projects. Moreover, JiCa is
advancing cooperation in various issues suitable to
Vietnam's needs, like supporting introducing and
amending the law on environmental Protection; sending
more experts on green growth and experts on drainage
policy; implementing eco-smart industrial parks in Ba ria
- Vung Tau province; promoting circular economy; and
adopting climate change countermeasures towards carbon
neutrality by 2050 as the target that the government of
Vietnam is aiming for. 

mr. Kim Ki mUN
CHairman of korea federaTion of small and medium
Business

South Korea is currently Vietnam's leading trade and
investment partner. Currently, about 8,000 South Korean
companies in Vietnam are making Vietnam increasingly
important to South Korea.

The signing of the Korea-Vietnam free Trade
agreement between South Korea and Vietnam has made
transactions by SMes grow by 20%, and more than 90% of
8,000 South Korean companies in Vietnam are SMes.

in particular, as the manufacturing sector accounts for
76.4% of total South Korean companies in Vietnam, there
will be more opportunities for good cooperation between
the two countries in establishing global supply chains in
the future.

Vietnam has the 15th largest population in the world
and Vietnamese students are typically enthusiastic and
diligent. Population exchanges are also active, with about
170,000 Koreans living in Vietnam and 4 million Koreans
visiting Vietnam every year, making Vietnam a friendlier
country than other countries.

Domestic market development, manufacturing
infrastructure development, excellent human resources,
business-friendly government policies and cultural
familiarities are advantageous relative to other countries.

in addition, the Vietnamese government announced a
plan to reach even higher by 2045, on the 100th
anniversary of the nation’s founding, becoming an
advanced high-income country with a gDP per capita of
uS$10,000 given above advantages.

Before these prospects, the two countries are
strengthening mutual cooperation through summit
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meetings to increase the bilateral trade value to uS$100
billion by 2023 and uS$150 billion by 2030. 

We can expect that there will be more companies
collaborating in increasingly advanced industries with the
continued growth of trade driven by cooperation between
the governments, market entry hopes of enterprises and
supplements of industries.

in addition, as South Korea and Vietnam are
participating in iPef, supply chain cooperation is likely
to be accelerated and high-tech investment may increase
naturally; these could be a starting point.

mr. simoN FrasEr
exeCuTiVe direCTor of THe ausTralian CHamBer of
CommerCe VieTnam  

i think after 2022, the free trade agreements between
australia and Vietnam have never been stronger. Talking
about economic cooperation strategy, which has been
signed for quite some time, also the CPTPP and now
rCeP, which has just recently signed within the last 18
months come into play. it's very important at this time as
we also explore the opportunities between the two
countries with the enhanced economic engagement
strategy, which was signed recently within the past 18
months as well. 

i think with the fTa, CPTPP is give us the
opportunity to explore, explore opportunities in trade
with those opportunities
in trade increasing
between the two
countries that gives
confidence between the
two countries to further
invest. and when we talk
about fDi, which is quite
low between the two
countries at this time, i
think that through
increased trade you'll
find that sort of
confidence between the
two countries to make
further investments. 

i think for 2022, what
we've seen is a lot of
companies exploring
opportunities outside of
traditional markets and a
very strong traditional
market for australia has
been China. We see
Vietnam as a China plus one.

it's a great alternative to a lot of australian companies
wishing to take root and explore. Should be something to
asia and Vietnam is certainly a very strong vehicle for us
entering 2023. There are very strong signs of growth for
Vietnam and it also makes for a very strong environment
for bidding for australian investors to set up through
stable government. The economy's very stable at this
time. also there's a ready workforce and a very well
educated workforce, which lends itself very much to
australian industries looking to explore outside of
australia. 

mr. TroELs JaKoBsEN
CommerCial Counselor Cum aCTing depuTy amBassador of
denmark To VieTnam  

The number of Danish companies in Vietnam is
double that of the other Nordic countries combined.
Companies are increasingly moving towards supply chain
diversification, and Vietnam is high on their list of
options for expansion in asia.

Vietnam is moving up the value-added ladder and is
rapidly becoming an important hub for technology
manufacturing.

another attraction for Danish businesses is Vietnam's
move towards renewable energy. energy is a key
determinant of investment in Vietnam.n
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Ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn, thách
thức của các DN trong giai đoạn hiện nay, nhất là các DN
hoạt động xuất nhập khẩu?

Cho đến nay, Việt Nam đã có gần 900 nghìn DN đang
hoạt động; khoảng 14,4 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ
kinh doanh. Khu vực DN tuy đông về số lượng nhưng quy
mô, tiềm lực không mạnh, sức chống chịu và khả năng
cạnh tranh còn hạn chế. Thống kê cho thấy bình quân một
tháng có 18,1 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt
động thì có 12,5 nghìn DN rút lui khỏi thị trường. Nói
cách khác, trong nền kinh tế cứ 10 DN thành lập mới và
quay trở lại thị trường thì có đến 7 DN tạm thời hoặc vĩnh
viễn rút lui khỏi thị trường. Điều này phản ánh khu vực
DN vẫn bị tổn thương nghiêm trọng trước những khó khăn
của nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới ẩn chứa nhiều rủi ro và
khó đoán định như hiện nay, cộng đồng DN đang bị rất
nhiều thách thức bủa vây, trong đó nổi bật là “điểm nghẽn”
về việc tiếp cận công bằng các nguồn lực phát triển (vốn,
đất đai, cơ hội kinh doanh,…). 

Cùng với đó, các DN mới khôi phục lại sản xuất trong thời
gian ngắn sau Covid-19 lại đang đối mặt với những khó khăn về
thị trường cũng như về tình hình khu vực và quốc tế. Bên cạnh
đó là sự điều chỉnh cơ cấu, tái cơ cấu lại của các DN đối tác, đứt
gãy các đơn hàng, nên những biến động về thị trường,  đối tác,

thậm chí có cả khả năng suy giảm về những thỏa thuận hợp
đồng trong thời gian tới có ảnh hưởng lớn đến sự sống còn và
phát triển của DN. Số liệu thống kê cho thấy, việc giảm đơn đặt
hàng mới (bao gồm cả đơn đặt hàng xuất khẩu) trong cuối năm
và đầu năm sau dẫn đến tồn kho thành phẩm tăng. Kéo theo đó
là khối lượng sản xuất giảm, đồng thời hiệu suất sử dụng máy
móc thiết bị ảnh hưởng. Nhiều DN đang rất “đau đầu” tìm kiếm
nguồn cung đầu vào do thị trường trong nước và quốc tế
thường trực trong tình trạng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu,… 

Bước sang năm 2023, nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế
thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Trong khi đó, các vấn đề về cạnh
tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, khủng hoảng
năng lượng ở châu Âu, xung khắc kinh tế Trung Quốc - Mỹ và
phương Tây, xung đột Nga - ukraine khả năng còn diễn biến
phức tạp và khó lường. Việc điều chỉnh chính sách của các nước
lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường hàng hóa dịch vụ, thị
trường tài chính, tiền tệ, an ninh lương thực, an ninh năng
lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. 

Trong giai đoạn này, cộng đồng DN rất cần sự chung tay
vào cuộc của cơ quan quản lý. Qua đó, đảm bảo cộng đồng DN,
các thành phần kinh tế được tiếp cận một cách bình đẳng tất cả
các nguồn lực phát triển của xã hội từ nguồn vốn, đất đai, cơ
hội phát triển cũng như cơ hội tiếp cận, tiếp xúc mở rộng thị
trường trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp vượt khó, hướng tới 
tương lai tươi sáng
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng
cao. Năm 2022, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại
dịch Covid-19 và bối cảnh tình hình thế giới đang có
những biến động phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì được tăng
trưởng kinh tế. Đóng góp vào những thành công đó
phải kể đến sự nỗ lực to lớn của cộng đồng doanh
nghiệp (DN). Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ
tịch VCCi đã có những chia sẻ với Vietnam Business
forum xung quanh vấn đề này. 

Lan anh 

22 viETNam BUsiNEss ForUm JaN 15 – 31, 2023

BUSINESS 



mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cuộc
xung đột trên thế giới, lạm phát diễn ra trên toàn cầu,
nhưng niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế và môi
trường đầu tư kinh doanh của việt Nam tiếp tục tăng lên
trong năm qua. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

Số liệu thống kê cho thấy, 11 tháng đầu năm 2022, tổng
vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp
vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ uSD, bằng 95% so với
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa
hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp
chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu
song cũng đang dần được cải thiện. Đặc biệt, tổng số vốn
fDi thực hiện tại Việt Nam lại tăng trên 15%. Điều này đã
khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với
nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. 

Trong cơ cấu vốn đầu tư các dự án, lĩnh vực công
nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp điện, điện tử ngày
càng tăng, chiếm gần 60%, đặc biệt là năm qua xuất hiện
nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực và hệ sinh thái của sản
xuất chất bán dẫn, làm cho dòng vốn đầu tư nước ngoài
vào Việt Nam ngày càng chất lượng hơn. Các dự án quy
mô lớn chất lượng đang dần thay thế các dự án nhỏ.

Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ còn rất nhiều
khó khăn trong bối cảnh thế giới khó đoán định, nhưng về
dài hạn, Việt Nam được các tổ chức nước ngoài đánh giá
vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài,
bởi đây là địa bàn quan trọng mà các nước hướng tới để
thực hiện các hoạt động chế biến, chế tạo cung cấp cho thị
trường khu vực aSeaN và thế giới.

Bởi vậy, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ
khó khăn về nhân lực, logistic, khả năng hấp thụ công nghệ và
giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là an
toàn dịch bệnh sẽ là những vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết
hiệu quả hơn nữa để thu hút được dòng vốn fDi.

Thưa ông, để DN vượt qua được những thách thức, khó
khăn, hiện nay, cần phải giải quyết những tồn tại gì?

Điều đầu tiên chính là cần tăng cường khả năng tiếp cận
và tận dụng tốt các gói hỗ trợ của nhà nước, ví dụ như giảm
thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu,
giảm tiền điện,… những chi phí đầu vào quan trọng của
nhiều ngành sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần có biện pháp để tháo gỡ vướng mắc
trong điều kiện tiếp cận các khoản vốn vay ưu đãi của DN để
các chính sách hỗ trợ DN phục hồi thực sự phát huy hiệu quả.
Có giải pháp kịp thời hỗ trợ một số ngành đang phục hồi
mạnh mẽ như du lịch, dịch vụ hiện đang đối mặt với tình
trạng thiếu hụt nhân lực.

Đồng thời, cần hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận
lợi cho sự ra đời và phát triển của các mô hình kinh doanh
dựa trên đổi mới, sáng tạo. Cần xây dựng luật riêng về kinh
tế tuần hoàn, gắn với các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát
triển mô hình kinh tế tuần hoàn thực hiện mục tiêu phát
triển kinh tế bền vững.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh chương trình phát triển DN, cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia. Có chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm
nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan fTa để xuất
khẩu, nhập khẩu hàng hoá và xử lý các vướng mắc về chính
sách liên quan tới quy tắc xuất xứ trong các fTa.

Đặc biệt, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi của bộ
máy chính quyền các cấp; có giải pháp kiểm tra quá trình
triển khai thực hiện, quan tâm nâng cao hiệu quả thực thi của
các bộ, ngành và chính quyền các địa phương.

Bên cạnh các giải pháp trên, vCCi đã có những giải
pháp hỗ trợ gì để nâng cao sức cạnh tranh cho DN,
hướng tới phát triển bền vững, thưa ông? 

Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về một
số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động
thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm
2025 nhằm xây dựng DN Việt Nam mạnh cả về số lượng và
chất lượng, trở thành lực lượng quan trọng đảm bảo tính
tự chủ của nền kinh tế.

Thời gian qua, VCCi cũng đã thực hiện nhiều hoạt
động hỗ trợ cộng đồng DN Việt Nam, đồng thời triển
khai nghiên cứu, xây dựng các quy tắc đạo đức doanh
nhân với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn cao cấp,
các đơn vị nghiên cứu khoa học và đại diện doanh nhân,
DN; cũng như tham khảo nhiều tài liệu, mô hình quốc tế
và trong nước. 

VCCi đã chính thức thông qua bộ “Quy tắc đạo đức
doanh nhân Việt Nam”; trong đó, quy định 6 điều về đạo
đức doanh nhân Việt Nam gồm: Tạo giá trị kinh tế cho xã
hội; tuân thủ pháp luật; minh bạch, công bằng, liêm
chính; sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; tôn trọng thiên
nhiên, bảo vệ môi trường; yêu nước, có trách nhiệm với
xã hội và gia đình. Có thể nói, đạo đức doanh nhân, đạo
đức người đứng đầu DN sẽ góp phần định hướng cho DN
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Những DN nào có văn hoá kinh doanh tốt, có sự quan
tâm cụ thể, đầy đủ tới người lao động,... thì chắc chắn DN
ấy sẽ có được nguồn lực mạnh, đủ khả năng chống đỡ với
các sức ép từ bên ngoài.

Mục tiêu của VCCi là mong muốn các DN tư nhân -
những đơn vị đã đăng ký chính thức theo luật DN, đến năm
2025 sẽ có đóng góp 15% gDP, năm 2030 đóng góp 20% của
gDP. hiện tại, con số đóng góp mới khoảng 9% gDP. Cùng
với đó, có ít nhất 10 tập đoàn tư nhân trong nước quy mô
lớn trong lĩnh vực công nghiệp và 10 tập đoàn tư nhân trong
nước quy mô lớn trong lĩnh vực dịch vụ. Tỷ lệ lao động có
kỹ năng tăng 10 bậc so với hiện tại. Tỷ lệ lao động có bằng
cấp, chứng chỉ đạt 35%. Đây là những mục tiêu lớn mà để
biến nó thành hiện thực không phải là điều đơn giản, nhưng
VCCi sẵn sàng nỗ lực, đồng hành cùng cộng đồng DN Việt
Nam vượt qua thách thức, hướng đến tương lai tươi sáng
hơn cho sự phát triển DN và phát triển kinh tế nước nhà.

Trân trọng cảm ơn ông!
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What do you think about difficulties and challenges
faced by enterprises in the current period, especially
importers and exporters?

Vietnam presently has nearly 900,000 companies, 14,400

cooperatives and more than 5 million business households.
Vietnamese companies largely have small scale, weak capacity,
and limited resilience and competitiveness. according to
statistics, on average, 18,100 companies were established and
resumed to normal operations a month while 12,500
companies went bankrupt in the given period. in other words,
seven out of 10 new companies went bankrupt. This reflects
that the business sector is still seriously vulnerable to global
economic difficulties that are prone to our country.

against the current backdrop where the world economy
is facing risks and uncertainties, the business community is
surrounded by numerous challenges, particularly equitable
access to resources development (capital, land and business
opportunities among others).

Shortly after they resumed normal from COViD-19
epidemic, companies are facing difficulties in market and
regional and international development in addition to
structural adjustment, partner restructuring and order
disruption. Therefore, market volatility, changes in partners
and even a likely decline in contractual agreements in the
coming time will exert a strong impact on existence and
development of enterprises. according to statistics, the
decrease in new orders (including export orders) towards
the end of this year and the beginning of the next year
resulted in an increase in finished goods inventories. as a
result, manufacturing will be contracted. Many businesses
are finding it very hard to search for input supplies because
domestic and international markets are constantly falling
short of raw inputs, fuels and materials.

Firms weathering 
the storm For Bright Future

Vietnam is entering a new stage of
development with its increasingly enhanced
potential, position and international
reputation. Despite the negative impacts of the
COViD-19 pandemic and the complicated
and unpredictable changes in global settings,
Vietnam still ensured macroeconomic stability
and maintained economic growth in the past
year. These successes come from the great
efforts of the Vietnamese business community.
Mr. Hoang Quang Phong, Vice President of
the Vietnam Chamber of Commerce and
industry (VCCi), speaks with Vietnam
Business forum in an interview on this matter. 

Lan anh 
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entering 2023, many international organizations
forecast that the world economy would fall into recession.
Meanwhile, strategic geopolitical competition among major
powers, energy crisis in europe, China-uS and Western
economic conflicts, russia-ukraine conflict are likely to
develop complicatedly and unpredictably. Policy changes in
major countries has risked the stability of goods and
services, financial and currency markets, food security, and
global energy security, including Vietnam.

During this period, the business community desperately
needs the participation of authorities. Therefore, the
business community and economic sectors have equal
access to all development resources of the society, from
capital, land, development opportunities and domestic and
international market expansion.

Despite being affected by the CoviD-19 pandemic,
conflicts in the world and global inflation, investor
confidence in vietnam's economy and business
investment environment continue to grow in the past
year. What do you think about this issue?

in the first 11 months of 2022, foreign investors
registered to invest over uS$25.1 billion in their projects
and share purchases, down 5% year on year. although
newly registered capital has not fully recovered after the
disruption of epidemic prevention measures in 2021 and
global geopolitical fluctuations, the fund is also gradually
looking up. in particular, the total amount of fDi fund
realized in Vietnam increased by more than 15%. This has
confirmed foreign investors' confidence in Vietnam's
economy and investment environment.

in the investment capital structure, the electronics
processing and manufacturing sector is increasing,
accounting for nearly 60%, especially in the past year
when there were many electronic and semiconductor
investment projects, making foreign investment flows into
Vietnam grow in quality. large-scale projects are
gradually replacing smaller ones.

Vietnam's economy is forecast to face numerous
difficulties in the context of unpredictable global setting
but Vietnam is still regarded by foreign organizations as
an attractive destination for foreign investment capital
flows in the long term because countries aim this market
to locate their processing and manufacturing for aSeaN
and for the world market.

hence, further improving the investment environment,
removing difficulties in human resources, logistics,
technology absorption and added value in global supply
chains will be important issues that Vietnam needs to
solve more effectively to attract fDi inflows.

What shortcomings need to be solved for enterprises
to overcome current difficult challenges?

first of all, it is necessary to increase accessibility and make
good use of government-backed support packages like
reducing value-added tax and special consumption tax on
gasoline, reducing electricity bills, and important input costs
of many manufacturing industries.

in addition, it is necessary to take measures to remove

obstacles to access to preferential loans for enterprises,
enabling business recovery support policies to work really
effectively. and, there is a need for timely support solutions
for strongly recovering industries like tourism and services,
which are currently facing a shortage of human resources.

at the same time, it is necessary to improve the legal
framework to facilitate the formation and development of
innovation-driven business models. it is necessary to develop a
separate law on circular economy.

Moreover, it is necessary to speed up programs for
enterprise development, business environment improvement
and national competitiveness enhancement. There are specific
and practical action plans to take advantage of fTa tariff
preferences to boost exports and imports and handle policy
matters in connection with rules of origin in fTas.

in particular, it is necessary to further enhance the
performance of the government apparatus at all levels; have
solutions to check the implementation process and pay
attention to improving the performance of central and local
agencies.

Besides the above solutions, what support solutions
did vCCi adopt to improve competitiveness for
enterprises toward sustainable development?

The government is finalizing a draft resolution on key
policies and solutions to support enterprises to adapt
proactively, recover quickly and develop sustainably by 2025
in order to build strong Vietnamese enterprises into an
important force to ensure economic autonomy.

Over the past time, VCCi has carried out many support
activities for the Vietnamese business community; conducted
research and development of Vietnamese business ethics rules,
attended by senior consultants, scientific researchers and
entrepreneurs; and referred to many international and
domestic documents and models.

VCCi officially approved the "Code of Business ethics in
Vietnam" with six articles on business ethics in Vietnam:
economic value creation for society; regulatory compliance;
Transparency, fairness, integrity; Creativity, cooperation,
mutual development; respect for nature and environmental
protection; and Patriotism and responsibility to society and
family. Perhaps, entrepreneurial ethics will help lead
enterprises to improve competitiveness and sustainable
development. if companies have a good business culture and
have good care of employees, they will certainly have strong
resources and resilience to external pressures.

VCCi hopes that private companies - which officially
registered for establishment under the law on enterprises -
will account for 15% of the nation’s gDP by 2025 and 20% by
2030 from the current 9%. Besides, Vietnam will have at least
10 giant domestic private industrial corporations and 10 giant
domestic private service corporations. The percentage of
skilled workers will increase by 10 steps from the current
standing. 35% of workers will be professionally certified. These
big goals are not easy to accomplish, but VCCi is willing to go
with the Vietnamese business community to deal with
challenges to move towards a brighter future for business
development and national economic development.

Thank you very much!
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Dấu ấn xuất khẩu và áp lực mới
Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 dự kiến tăng khoảng

10,5%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc
hội và Chính phủ giao (kế hoạch tăng 8%). Có 39 mặt hàng
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 01 tỷ uSD, tăng 04 mặt hàng
so với năm 2021, trong đó có 09 mặt hàng đạt kim ngạch
xuất khẩu trên 10 tỷ uSD. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp
tục được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Kim ngạch
nhập khẩu hàng hóa năm 2022 dự kiến tăng khoảng 8,5%
so với năm 2021 và cơ bản được kiểm soát tốt.

Kết quả tăng trưởng xuất khẩu năm 2022 chính là
điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô, thể hiện sự nỗ
lực, chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp trong tổ
chức sản xuất, nắm bắt cơ hội, cũng như khai thác hiệu
quả các fTa để đẩy mạnh xuất khẩu. 

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Công Thương, bối cảnh
mới đã xuất hiện nhiều khó khăn và ẩn số khó đoán định.
Theo thông tin sơ bộ, tình trạng đơn hàng đầu năm 2023
của một số ngành hàng như tiêu dùng, dệt may, da giày
đang gặp nhiều khó khăn.

Trong các ngành xuất khẩu mũi nhọn, dệt may có kim
ngạch đạt 44 tỷ uSD, trong khi mục tiêu đề ra là 47 tỷ
uSD. Ông Vũ Đức giang - Chủ tịch hiệp hội Dệt May

Việt Nam (ViTaS) cho biết, 6 tháng cuối năm 2022, các
thị trường chính của dệt may Việt Nam rơi vào lạm phát,
sức mua suy giảm mạnh. Đến quý iV, đơn hàng đã giảm
đến 30%, có doanh nghiệp giảm đến 70% đơn hàng ở thị
trường châu Âu.

Đối với ngành thủy sản, kim ngạch xuất khẩu năm
2022 ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ uSD, tăng 23,8% so với
cùng kỳ năm 2021 và 22,2% so với kế hoạch. Trong đó:
Kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đạt 4,1-4,2 tỷ uSD, tăng
khoảng 13%; cá tra đạt 2,35 tỷ uSD, tăng 70%. Mặc dù các
chỉ tiêu xuất khẩu của ngành thủy sản đều đạt và vượt mức
Chiến lược xây dựng và phát triển ngành thủy sản đề ra,
tuy nhiên, hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VaSeP) cho rằng, năm 2023, doanh nghiệp vẫn phải đối
mặt với những bài toán về chậm, hoãn giao hàng, chi phí
bảo quản, lưu kho cao, thiếu vốn,… Những thách thức này
sẽ tác động đến việc thu mua nguyên liệu cho nông dân,
người dân cũng “khát” vốn cho việc đầu tư nuôi trồng vụ
mới. Khó khăn chồng chất khó khăn có thể tạo ra hiệu ứng
domino kéo lùi tăng trưởng của ngành thủy sản.

Bên cạnh khó khăn về đơn hàng, theo Bộ Công
Thương, tốc độ đa dạng hoá thị trường ở một số sản phẩm
còn chậm nên chưa có khả năng đáp ứng các yêu cầu về
tiêu chuẩn, chất lượng của thị trường, tận dụng tốt ưu đãi

dấu ấn xuấT kHẩu

Kỷ lục mới - Thách thức mới

Tổng kim ngạch xuất
khẩu năm 2022 dự kiến
cán mốc 732 tỷ uSD,
tăng 10% so với năm
trước, đây là mốc kỷ lục
mới được ghi nhận. Đặc
biệt, cán cân thương
mại năm 2022 tiếp tục
ghi nhận xuất siêu năm
thứ 7 liên tiếp với thặng
dư gần 11 tỷ uSD, gấp
gần 3 lần năm trước.

hươnG Ly
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thuế quan từ các fTa đã ký kết. Việc chuyển từ hoạt động
xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch còn chậm,...

Hướng tới tăng trưởng xuất khẩu 6% năm
2023

Theo ông Trần Thanh hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất
Nhập khẩu (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cần chủ
động nắm bắt xu hướng theo yêu cầu từ thị trường nhập
khẩu. Theo đó, hiện nay bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp
thiết, ngay trong các sản phẩm về tiêu dùng cũng đặt ra
tiêu chuẩn xanh và yêu cầu xanh hóa rất cao. Điều này sẽ
tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng, ảnh hưởng không
những đến các doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp
gia công, sản xuất, xuất khẩu quy mô vừa và nhỏ.

Ngoài ra, một số thị trường hiện nay như eu dự kiến
áp thêm các dòng thuế mới liên quan đến môi trường, gọi
là thuế carbon - sản phẩm nào tiêu tốn nhiều năng lượng,
hoặc không có giải pháp trung hòa phát thải thì chịu
thêm sắc thuế. Đây là yếu tố rất mới, các doanh nghiệp
cần lưu ý, nghiên cứu và có giải pháp xử lý.

Về vấn đề này, ông lê Tiến Trường - Chủ tịch hĐQT
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, nguyên
liệu luôn là khâu đầu trong thực hiện "xanh hóa" như yêu
cầu của Mỹ và châu Âu đặt ra. Do vậy, Vinatex đã tổ chức
sản xuất các mặt hàng sợi từ nguồn nguyên liệu tái chế
hoặc nguồn nguyên liệu organic. Tỷ lệ sản xuất ra sợi từ
thành phần organic trong bông chiếm từ 30-35% trong

tổng sản lượng. Đồng thời các nhà máy sản xuất nguyên
liệu được trang bị điện mặt trời để đáp ứng tiêu chuẩn
20% năng lượng sử dụng trong nhà máy là năng lượng
xanh.

Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm
Tổng thư ký hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam
(lefaso), để đáp ứng quy định chứng minh quy tắc xuất
xứ, doanh nghiệp cũng cần phải tham gia đào tạo, thực
thi. Ngoài ra, đối với các điều kiện liên quan đến phát
triển bền vững (môi trường, an toàn lao động,…), các
doanh nghiệp cũng phải cải tiến, đổi mới chất lượng
nguồn nhân lực cũng như hệ thống cơ sở sản xuất, đặc
biệt là sử dụng năng lượng sạch, công nghệ xanh mới đáp
ứng được tiêu chuẩn của eu. 

Với những mục tiêu đã đề ra cùng quyết tâm khắc
phục hạn chế, yếu kém, Bộ Công Thương cũng đưa ra
nhiều giải pháp như: Chủ động rà soát, tham mưu các cấp
có thẩm quyền đàm phán, ký kết cơ chế hợp tác song
phương và đa phương mới; tiếp tục phát huy vai trò của
hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, hỗ
trợ các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp khai thác hiệu
quả các fTa đã ký kết để mở rộng, đa dạng hóa thị
trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất khẩu. Tranh
thủ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, đẩy mạnh thu
hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào các ngành, lĩnh
vực phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, nhất là kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng,
bán dẫn và các ngành có giá trị gia tăng cao.n
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Export mark and new pressure
The export turnover in 2022 is expected to increase by

10.5%, exceeding the planned target assigned by the
National assembly and the government (the plan is to
increase by 8%). There are 39 items with an export turnover
of over uS$1 billion, an increase of 4 items compared to
2021, of which 9 items have achieved export turnover of
over uS$10 billion. The structure of export goods has
continued to improve in a positive direction. The import
turnover of goods in 2022 is expected to increase by about
8.5% compared to 2021 and is basically well controlled.

The export growth result in 2022 is a bright spot in the
macroeconomic picture, demonstrating the efforts,
initiative and flexibility of enterprises in organizing

production, seizing opportunities, as well as exploiting
fTas effectively to boost exports.

however, according to a representative of the Ministry of
industry and Trade, the new context has witnessed many
difficulties and uncertainties. according to preliminary
information, the order status in the beginning of 2023 of some
industries such as consumer goods, textile and apparel, leather
and footwear is facing many difficulties.

in the key export industries, textile and apparel have a
turnover of uS$44 billion, while the planned target is uS$47
billion. Mr. Vu Duc giang, Chairman of the Vietnam Textile
and apparel association (ViTaS), said that in the last 6
months of 2022, the main markets of Vietnam's textile and
apparel industry had fallen into inflation and demand had

The total export turnover in 2022 is expected to reach uS$732 billion, up 10%
compared to the previous year, which is a new record. in particular, the trade balance
in 2022 has continued to record a trade surplus for the 7th consecutive year with a
surplus of nearly uS$11 billion, nearly 3 times higher than the previous year. 

huonG Ly
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declined sharply. By the fourth quarter, orders have decreased
by 30%, some businesses have had order reduction of 70% in
the european market.

for the seafood industry, the export turnover in 2022 is
estimated to reach a record of about uS$11 billion, up 23.8%
over the same period in 2021 and 22.2% compared to the plan.
in particular: an export turnover of brackish water shrimps has
reached uS$4.1-4.2 billion, up about 13%; Pangasius’s export
turnover has reached uS$2.35 billion, up 70%. although the
export targets of the seafood industry have all met and
exceeded the Strategy for Seafood industry Development and
Construction, the Vietnam association of Seafood exporters
and Producers (VaSeP) believes that in 2023, enterprises will
still face problems of slowness, delay in delivery, high cost of
preservation, storage, and lack of capital. These challenges will
affect the procurement of raw materials for farmers, while
people are also "thirsty” for capital to invest in new crop
cultivation. Piling up difficulties can create a domino effect that
slows down the growth of the seafood industry.

Beside the difficulties in orders, according to the Ministry
of industry and Trade, the speed of market diversification in
some products is still slow, so it is not able to meet the
requirements of standards and quality of the market, and
make good use of tariff preferences from signed fTas. The
transition from unofficial export to official one is still slow.

aiming towards export growth of 6% in 2023
according to Mr. Tran Thanh hai, Deputy Director of the

import and export Department (Ministry of industry and
Trade), businesses need to actively grasp trends according to
requirements from the import market. accordingly, now
environmental protection is an urgent requirement, even
consumer products have very high
green standards and greening
requirements. This will affect the
entire supply chain, affecting not
only large enterprises but also small
and medium-sized processing,
manufacturing and exporting ones.

in addition, some current
markets such as the eu are expected
to impose new tax lines related to
the environment, called a carbon tax
- products that consume a lot of
energy, or do not have solutions for
emission neutrality are subject to
additional taxes. This is a very new
factor, businesses need to pay
attention, research and have
solutions to handle.

in this regard, Mr. le Tien
Truong, Chairman of the Board of
Directors of Vietnam National
Textile and garment group
(Vinatex), said that raw materials
were always the first step to
implement "greening" as required

by the uS and europe. Therefore, Vinatex has organized the
production of yarn products from recycled materials or
organic materials. The percentage of fiber production from
organic ingredients in cotton accounts for 30-35% of the total
output. at the same time, raw material factories are equipped
with solar power to meet the standard that 20% of the energy
used in the factory is green energy.

according to Ms. Phan Thi Thanh Xuan, Vice President
and general Secretary of the Vietnam leather, footwear and
handbag association (lefaso), in order to meet the
regulations on proving the rules of origin, enterprises also
need to participate in training and practice. in addition, for
conditions related to sustainable development (environment,
occupational safety), enterprises must also improve and renew
the quality of human resources as well as the system of
production facilities, especially using clean energy and new
green technology meeting eu standards. 

With the determined goals and determination to overcome
limitations and weaknesses, the Ministry of industry and
Trade also offers many solutions such as: actively reviewing
and advising competent authorities to negotiate and sign new
bilateral and multilateral cooperation mechanisms; continuing
to promote the role of the Vietnam's trade promotion agency
system abroad, supporting localities and business associations
to effectively exploit signed fTas to expand and diversify
markets, supply chains and export products. it is important to
take advantage of the trend of supply chain shifting,
promoting the attraction of large corporations and enterprises
into industries and fields consistent with socio-economic
development orientations and planning, especially green
economy, transforming energy, semiconductor and high
value-added industries.n
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Vii của liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCi) đã đề ra định hướng “Tiên phong xây
dựng VhKD Việt Nam trở thành nền tảng phát
triển bền vững, đem lại giá trị cho từng doanh

nghiệp, doanh nhân, cho xã hội, hôm nay và cho các thế hệ mai
sau; thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam văn
minh, hội nhập và ngang tầm với thế giới” và xác định xây
dựng VhKD Việt Nam là một trong ba đột phá chiến lược của
VCCi trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Lựa chọn duy nhất
VhKD được cấu thành từ đạo đức doanh nhân, niềm tin

kinh doanh, triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn
hóa doanh nhân, văn hóa truyền thông về kinh doanh, văn hóa
tiêu dùng,… Như vậy, có thể hiểu VhKD là cái đích cần hướng
tới, nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi nhận thức của doanh
nhân còn chưa đồng nhất về các vấn đề cơ bản, thì trước hết
cần tạo sự thống nhất nhận thức chung về các giá trị đạo đức
mà doanh nhân cần tuân thủ. Doanh nhân là yếu tố cốt lõi, có
vai trò quyết định trong xây dựng và định hình VhKD của một
doanh nghiệp, nên việc xây dựng đạo đức doanh nhân sẽ làm
tiền đề cho việc xây dựng VhKD của doanh nhân, doanh
nghiệp và xa hơn nữa là VhKD quốc gia.

Đặc biệt trong bối cảnh nhiều bất ổn, khó lường và thách
thức chưa từng có trong tiền lệ đang và sẽ diễn ra, cũng như
những yêu cầu mới của hội nhập quốc tế,… phát triển bền
vững là lựa chọn duy nhất, cũng là định hướng chung đã được

cộng đồng quốc tế và Việt Nam thống nhất và cam kết theo
đuổi thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững (hay còn gọi là agenda 2030) vào năm 2015. Chính phủ
đã cụ thể hóa agenda 2030 thành một Kế hoạch hành động
quốc gia thực hiện chương trình nghị sự phù hợp với bối cảnh,
điều kiện của Việt Nam với 115 mục tiêu cụ thể. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đó,
không thể thiếu vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Ngược
lại, chính doanh nghiệp cũng cần phát triển kinh doanh theo
hướng bền vững để tồn tại và tăng trưởng trong dài hạn. Đó là
mối quan hệ hữu cơ, không thể tách rời. Do đó, xây dựng đạo
đức doanh nhân và VhKD Việt Nam gắn với phát triển bền
vững doanh nghiệp là một yêu cầu hết sức cần thiết, quan
trọng và ý nghĩa.

Khi phát triển bền vững là lựa chọn duy nhất thì kinh
doanh có trách nhiệm cũng trở thành “kim chỉ nam” cho mỗi
doanh nhân. Doanh nhân làm kinh tế luôn mong muốn tạo ra
lợi nhuận, đó là mong muốn chính đáng, cơ bản, nhưng, kinh
doanh vị lợi nhuận giờ đây không còn là lựa chọn tối ưu. Vậy
khi không làm kinh tế bằng mọi giá, không đặt lợi ích kinh tế là
duy nhất, thì người doanh nhân sẽ chèo lái con thuyền doanh
nghiệp theo hướng đi nào? Câu trả lời là: Đảm bảo lợi ích kinh
tế song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đó
là con đường duy nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí
hậu vào trong văn hóa và chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp đã trở thành yêu cầu bắt buộc xuất phát từ chính những
thách thức khổng lồ mà nhân loại đang phải đối diện do biến
đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, mất đa dạng sinh
học. Theo đó, chuyển đổi từ mô hình kinh doanh tuyến tính
sang kinh doanh tuần hoàn, kinh doanh phi carbon được xem
là một giải pháp ưu việt và toàn diện cho nền kinh tế thế giới.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế khu vực aSeaN và
Đông Á, theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra
tăng trưởng kinh tế trị giá 324 tỷ uSD và 1,5 triệu việc làm đến
năm 2025, chỉ tính riêng tại châu Á. 

Ngay sau những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị lần thứ 26
các bên tham gia Công ước khung của liên hợp quốc về

Văn hóa, đạo đức là nền tảng 
phát triển bền vững

Văn hóa kinh doanh (VhKD) có vai trò
như phương thức phát triển sản xuất kinh
doanh bền vững, là nguồn lực và điều kiện
quan trọng thúc đẩy kinh doanh quốc tế.

nGuyễn QuanG Vinh, MBa 
pHó CHủ TịCH CHuyên TráCH VCCi,

CHủ TịCH Hội đồng doanH ngHiệp Vì sự pHáT Triển Bền Vững 
ViệT nam (VBCsd)
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biến đổi khí hậu (COP26) của Thủ
tướng Chính phủ về đưa mức phát
thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ,
giảm phát thải metan toàn cầu,
chuyển đổi điện than sang năng
lượng sạch,… Chính phủ đã chỉ
đạo quyết liệt, khẩn trương cụ thể
hóa, bắt tay thực hiện ngay những
cam kết trước cộng đồng quốc tế. 

Ngày 25/7/2022, Phó Thủ
tướng lê Văn Thành đã ký Quyết
định 888/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
về những nhiệm vụ, giải pháp triển
khai kết quả hội nghị COP26.
Cùng với đó, ngày 07/6/2022, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 687/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần
hoàn ở Việt Nam. Ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng
đóng vai trò quan trọng vào giảm phát thải carbon, hướng tới
sản xuất – tiêu dùng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Tăng cường hợp tác công – tư (PPP) và chuyển đổi số sẽ
giúp đẩy nhanh hơn hành trình xây dựng nền kinh tế xanh.
Thời gian tới, VCCi, với hạt nhân là hội đồng Doanh nghiệp
vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) sẽ triển khai các
sáng kiến thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong giảm
nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong
khuôn khổ hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các
doanh nghiệp kinh doanh bền vững tiêu biểu. 

Cần nhấn mạnh rằng phát triển xã hội, nâng cao đời sống
cộng đồng cũng chính là tạo ra sự phát triển cho doanh nghiệp.
Có thể nói: Trách nhiệm xã hội (CSr) chính là tiền thân của
“doanh nghiệp phát triển bền vững”. Cách đây khoảng 20 năm,
cộng đồng doanh nghiệp đã manh nha biết đến và thực hiện
CSr. Khi đó, VCCi đã tiên phong thúc đẩy doanh nghiệp thực
hiện CSr. Ngay từ năm 2005, VCCi đã phối hợp với Bộ lao
động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt
Nam tổ chức giải thưởng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp,
để khuyến khích và biểu dương các doanh nghiệp làm tốt CSr.
giờ đây, nguồn vốn xã hội, nguồn vốn con người – 1 trong 3
trụ cột của phát triển bền vững doanh nghiệp, đã được mở
rộng hơn. Nhắc đến khía cạnh xã hội trong văn hóa kinh
doanh bền vững của doanh nghiệp, chúng ta cũng cần nhắc
đến yếu tố đa dạng, hòa nhập và bao trùm (D&i). 

Có rất nhiều lợi ích khi gắn kết đa dạng, hòa nhập và bao
trùm trong văn hóa doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có
văn hóa đa dạng, hòa nhập cũng cho thấy sức chống chịu, phục
hồi sau khủng hoảng nhanh hơn các doanh nghiệp khác. Ở
phạm vi ngoài doanh nghiệp, tính bao trùm trong mô hình
kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện khi doanh nghiệp
kinh doanh tạo tác động xã hội; thúc đẩy sự tham gia của các
nhóm liên quan như đối tác, nhà cung ứng, khách hàng, đặc
biệt là các nhóm yếu thế; từ đó giúp giải quyết các thách thức
trong xã hội, cải thiện đời sống cộng đồng. 

giải pháp cho doanh nghiệp
Để đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp, trước hết,

mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần quan tâm, xây dựng, bồi
đắp tính liêm chính trong kinh doanh. Mỗi doanh nhân cần
chuyển đổi trong tư duy, nhận thức về kinh doanh. Tư duy

luôn quyết định hành động. gắn kết liêm chính vào văn hóa,
vào DNa của doanh nghiệp. Kinh doanh liêm chính sẽ không
thể trở thành một phần tất yếu trong văn hóa doanh nghiệp
nếu nó không nằm trong tư duy và quyết tâm hành động của
Ban lãnh đạo cấp cao nhất trong doanh nghiệp. hãy nghiên
cứu và áp dụng Chỉ số Kinh doanh liêm chính (VBii) để tự
đánh giá, đo lường về tính liêm chính, minh bạch trong kinh
doanh và công bố thông tin.

Đồng thời, tăng cường và chú trọng công tác quản trị
doanh nghiệp bền vững hơn nữa. Cùng với VBii, VCCi đã xây
dựng thành công và giới thiệu Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền
vững (CSi) đến cộng đồng doanh nghiệp từ năm 2016, hướng
dẫn các doanh nghiệp tự đánh giá “tính bền vững” của mình
trên các phương diện quản trị - kinh tế - xã hội - môi trường,
từ đó thực hành quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp và hiệu
quả hơn. VBii và CSi là sự kết hợp hoàn hảo cho doanh nghiệp
trên hành trình kinh doanh bền vững, tạo ra “chiếc áo giáp”
bảo vệ doanh nghiệp trước những rủi ro trong bối cảnh nhiều
khủng hoảng và thách thức hiện nay. Do đó, cộng đồng doanh
nghiệp hãy tích cực nghiên cứu và áp dụng VBii, CSi ngay bây
giờ, để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó xây dựng
nền móng phát triển vững chắc cho chính doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần đặt con người vào trung tâm của mọi
chiến lược sản xuất kinh doanh. lấy con người làm trung tâm
cũng chính là tinh thần của Chương trình nghị sự toàn cầu
2030 nói chung và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của
Đảng và Chính phủ nói riêng. Thúc đẩy văn hóa đa dạng, hòa
nhập và bao trùm một cách mạnh mẽ và toàn diện hơn. Thúc
đẩy tính đổi mới, sáng tạo trong doanh nghiệp. Chúng ta đang
sống trong thời kỳ của những thử thách chưa từng có trong
tiền lệ, do đó cần tư duy vượt ra khỏi tiền lệ, tạo ra những giải
pháp mới cho những thử thách mới.

Bên cạnh đó, cần tích cực tận dụng sức mạnh công nghệ,
chuyển đổi số để tối ưu hóa năng suất, hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Và cuối cùng, dù mỗi doanh nghiệp đều là những miếng
ghép riêng lẻ, có thể cạnh tranh khốc liệt trên thị trường,
nhưng khi ghép vào bức tranh chung, các doanh nhân, các
doanh nghiệp đều là những mảnh ghép không thể tách rời.
Chúng ta tin tưởng rằng, khi có sự chung tay, gắn kết của cộng
đồng doanh nghiệp cả từ trong tư duy, nhận thức cũng như
hành động cùng được soi sáng bằng nền tảng đạo đức doanh
nhân, VhKD thì “đoàn quân” doanh nghiệp Việt sẽ “cùng tiến
lên” xây dựng nước non Việt Nam “vững bền”.n
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Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công 
trao giải Doanh nghiệp bền vững năm 2022
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The 7th National Congress of
the Vietnam Chamber of
Commerce and industry
(VCCi) shaped the
orientation "leading to

build Vietnamese business culture to
become a foundation for sustainable
development, bringing value to every
business, entrepreneur and society,
today and beyond; promoting
development of a civilized, integrated
and world-class Vietnamese business
community” and defined building
Vietnamese business culture as one of
the three strategic breakthroughs of
VCCi in the 2021-2026 term.

only choice
Business culture is constituted by business ethics, business

beliefs, business philosophy, corporate culture, entrepreneurial
culture, business communication culture and consumer culture,
among others. Thus, it can be understood that business culture is a
goal to aim for. But at present, when entrepreneurs think

differently about fundamental issues, it is
first necessary to create a consensus on
common perception of ethical values with
which entrepreneurs need to comply.
entrepreneurs, a core factor, play a
decisive role in building and shaping the
business culture of an enterprise, so
building business ethics will serve as a
premise for shaping a business culture of
an enterprise, an entrepreneur and
broader national business culture.

especially in the context of
uncertainties, unpredictability and
unprecedented challenges that are, and
will continue, emerging as well as new
requirements of international
integration, sustainable development is
the only option. This common
approach was consented and committed

by the international community and Vietnam as pursued
through the 2030 agenda for Sustainable Development (also
known as agenda 2030) in 2015. The government materialized
agenda 2030 into the National action Plan for implementation
of the agenda with 115 specific targets adapted by Vietnam.

Business culture acts as a
sustainable production and

business development
method and an important
resource and condition for

promoting international
business.

nGuyen QuanG Vinh, MBa 
VCCi ViCe presidenT,

CHair of VieTnam Business CounCil for
susTainaBle deVelopmenT (VBCsd)

A seminar on business ethics and culture organized by VCCI

CulTure and eTHiCs 

Foundation for sustainable development
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To realize those sustainable development goals, the business
community plays a decisive role. enterprises themselves also need
to develop their businesses in a sustainable way to survive and grow
in the long term. This is an organic, inseparable relationship.
Therefore, building business ethics and Vietnamese business
culture associated with sustainable business development is a very
necessary, important and meaningful requirement.

When sustainable development is the only option,
responsible business also becomes a "guideline" for every
entrepreneur. every entrepreneur always wants to make a
profit, which is a legitimate and fundamental desire but
business for profit is now no longer an optimal choice. So, if not
making a profit at all costs or placing economic interests as the
only choice, what direction will an entrepreneur lead his/her
business? The answer is: ensuring economic benefits together
with environmental protection and social responsibility. That is
the only way for businesses to develop sustainably.

environmental protection and climate response aligned into
corporate culture and business strategies have become
mandatory requirements stemming from huge challenges that
humanity is facing due to climate change, depletion of natural
resources and loss of biodiversity. accordingly, converting from
linear business to circular business, zero-carbon business is
considered a preeminent and comprehensive solution for the
world economy. according to a report by the institute for
economic research for aSeaN and east asia, pursuing the
circular economy could generate economic growth worth
uS$324 billion and 1.5 million jobs in asia alone by 2025.

immediately after the Prime Minister made strong
commitments at the 26th Conference of the Parties to the united
Nations framework Convention on Climate Change (COP26) to
bring net emissions to "zero" by the middle of this century,
reduce global methane emissions and convert coal-fired power
to clean energy, the government drastically and urgently
concretized and immediately started implementing
commitments to the international community.

On July 25, 2022, Deputy Prime Minister le Van Thanh
signed Decision 888/QD-TTg approving the scheme on tasks
and solutions to realize COP26 commitments. Besides, on June
7, 2022, the Prime Minister issued Decision 687/QD-TTg on the
project for development of the circular economy in Vietnam. On
the contrary, the business community also plays an important
role in reducing carbon emissions towards green production and
consumption and net zero emissions.

Strengthening public-private partnership (PPP) and digital
transformation will help accelerate the path to a green economy. in
the coming time, VCCi, with the core of which is the Vietnam
Business Council for Sustainable Development (VBCSD), will
implement initiatives to further engage the private sector in ghg
emission reduction and respond to climate change within the
framework of cooperation with the Ministry of Natural resources
and environment and outstanding sustainable businesses.

it should be emphasized that social development and
community life improvement are also creating development for
businesses. Needless to say, corporate social responsibility
(CSr) is a precursor of "sustainable business development".
about 20 years ago, the business community started to get to
know and adopt CSr. at that time, VCCi encouraged
companies to exercise CSr. Since 2005, VCCi has cooperated
with the Ministry of labor, invalids and Social affairs and the

Vietnam general Confederation of labor to organize the CSr
award to encourage and praise businesses that perform well in
CSr. Now, social capital and human capital, one of three pillars
of sustainable business development, have been expanded.
referring to social aspects of a sustainable business culture, we
also need to cite diversity and inclusion (D&i) factors.

There are many benefits to integrating diversity and inclusion
in the corporate culture. Businesses with diverse and inclusive
cultures also show resilience and faster recovery from crises.
Beyond the enterprise, the inclusivity of business models is
demonstrated when a social impact is created by the enterprise. it
also promotes the participation of all stakeholders like partners,
suppliers, customers, especially disadvantaged groups, thus helping
solve challenges in society and improve community life.

solutions for businesses
To achieve sustainable development, each entrepreneur

and business first of all needs to care, build and foster integrity
in business. every entrepreneur needs to change their business
thinking and perception. Thinking always determines actions.
They need to incorporate integrity into the culture and into
the DNa of the business. Business integrity will not become an
inevitable part of corporate culture if it is not in the mindset
and determination to act of top management. They should
study and apply the Vietnam Business integrity index (VBii)
to self-assess and measure business integrity, transparency,
and information disclosure.

at the same time, they need to strengthen and focus on
sustainable corporate governance. Together with VBii, VCCi
successfully built and introduced the Corporate Sustainability
index (CSi) to the business community in 2016, guiding businesses
to self-assess their "sustainability" on governance - economic -
social and environmental pillars, hence practicing corporate
governance more professionally and effectively. VBii and CSi are
the perfect combination for businesses on their path to
sustainability, creating a shield to protect them against risks in the
context of many current crises and challenges. Therefore, the
business community should actively research and apply VBii and
CSi right now in order to improve competitiveness and build a
solid development foundation for the business itself.

Companies need to place people at the heart of all production
and business strategies. People centrality is also the spirit of the
global agenda 2030 in general and socioeconomic development
policies of the Party and government in particular. They should
boost a more inclusive and diverse culture more strongly and foster
innovation and creativity in business. We are living in an
unprecedentedly challenging time, so it is necessary to think
beyond precedents to create new solutions to new challenges.

in addition, it is necessary to actively take advantage of the
power of technology and digital transformation to optimize
productivity and business performance of enterprises.

and finally, although each business is individual pieces that
may compete fiercely in the market, when they are put together
to make a complete picture, they are inseparable. We believe
that, when there is the cooperation and cohesion of the business
community, in thought, perception and action, illuminated by
the foundation of business ethics and business culture, the
Vietnamese business force will advance together to build a
"sustainable and resilient” Vietnam.n



Đ ể đối phó với lạm phát đang gia tăng, Cục Dự trữ liên
bang Mỹ (feD) đã liên tục nâng lãi suất. Quyết định nâng
lãi suất của feD đã làm đồng đô-la Mỹ mạnh lên, và các
đồng tiền nội tệ của các quốc gia khác bị yếu đi, tác động
đảo ngược dịch chuyển dòng vốn trên thị trường tài chính

thế giới. Đã có hiện tượng dòng vốn bị hút ra khỏi thị trường trái phiếu
của nhiều nước.

Động thái quyết liệt thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế tiên tiến không
chỉ làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại, mà còn đe dọa sự ổn định của
tài chính toàn cầu. Việc duy trì chính sách “Zero Covid-19” của Trung
Quốc cũng làm cho sự đứt gãy chuỗi cung ứng thêm trầm trọng.

Trong bối cảnh đầy bất ổn từ môi trường bên ngoài đó, Việt Nam vẫn
là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu năm qua. Kinh tế Việt
Nam đã phục hồi mạnh mẽ và là một trong những quốc gia có mức tăng
trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực và thế giới. Những nỗ lực của
Chính phủ trong điều hành kinh tế linh hoạt và thận trọng đã đem lại
những thành tựu rất ấn tượng về kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô và đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn kỳ vọng.

Sự thay đổi linh hoạt của Chính phủ trong phòng, chống đại dịch
Covid-19, kiểm soát đại dịch hiệu quả và tốc độ bao phủ vaccine nhanh
đã cho phép Việt Nam mở cửa toàn bộ nền kinh tế từ đầu tháng 3/2022.
hoạt động kinh tế nhanh chóng trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại-dịch vụ hồi phục và
tăng trưởng, tạo nên lực đẩy cho nền kinh tế. Đà tăng trưởng được duy
trì nhờ các cân đối vĩ mô vững chắc, được thúc đẩy bởi sự phục hồi
nhanh hơn dự kiến của hầu hết các ngành kinh tế.

Trong thời gian qua, những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước (NhNN)
Việt Nam trong điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ rất đáng được ghi
nhận. Chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng cùng với việc thực hiện
các biện pháp quản lý giá của Chính phủ đối với các mặt hàng thiết yếu
đã góp phần kiểm soát lạm phát hiệu quả. lạm phát được kiềm chế ở
mức dưới 4% như mục tiêu của Chính phủ đề ra. 

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn
đầu tư công, đồng thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế làm đòn bẩy duy trì đà tăng trưởng. Nợ công và nợ nước ngoài
của Việt Nam được kiểm soát tốt ở dưới mức luật định, cùng với thặng
dư ngân sách đã tạo vị thế tài khóa vững chắc để hỗ trợ đắc lực cho kinh
tế phục hồi mạnh mẽ.
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kinH Tế ViệT nam năm 2022

Phục hồi 
nhanh hơn 
dự kiến

Thật không quá nếu nói
rằng năm 2022 là một năm
nhiều rủi ro, thách thức
nhất đối với kinh tế toàn
cầu. Thế giới vẫn chưa
thoát khỏi những hậu quả
nặng nề của đại dịch
Covid-19 thì đã phải hứng
chịu những rủi ro, bất ổn
do tác động lan tỏa từ cuộc
xung đột Nga - ukraine
kéo dài. Đứt gãy chuỗi
cung ứng toàn cầu về
lương thực và khủng
khoảng năng lượng khiến
cho lạm phát tăng cao.
Ngân hàng trung ương các
nước phải thắt chặt tiền tệ
để kiềm chế lạm phát.

nGuyễn Minh CườnG
CHuyên gia kinH Tế Trưởng ngân Hàng
pHáT Triển CHâu á (adB) Tại ViệT nam



Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố rủi ro từ bên ngoài,
nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những “điểm nghẽn” từ các
vấn đề nội tại, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và tăng
trưởng. Đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các
khoản chi xã hội còn chậm so với kế hoạch, mặc dù Chính
phủ đã đôn đốc quyết liệt. Tiếp đến là các vấn đề của thị
trường vốn như trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán đã
bộc lộ những bất cập trong quản lý cần phải xử lý rốt ráo để
ổn định thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Cuối cùng là những vấn đề trong việc thực hiện chính sách
an sinh xã hội đối với lực lượng lao động. Khi đại dịch
Covid-19 bùng phát đã có cả trăm ngàn lao động trở về quê
hương, không chỉ gây xáo trộn trong thị trường lao động,
việc làm, mà còn tạo ra áp lực rất lớn cho các cấp quản lý
trong việc sắp xếp việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Với đà phục hồi mạnh mẽ, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục
duy trì tăng trưởng trong năm 2023. Tuy nhiên tăng
trưởng kinh tế sẽ giảm nhẹ so với năm 2022 do nhu cầu ở
các thị trường lớn yếu đi và các hoạt động đầu tư bị ảnh
hưởng vì lãi suất cao hơn. Ngân hàng Phát triển Châu Á
(aDB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ ở mức
6,3% (điều chỉnh giảm từ mức 6,7% được aDB công bố hồi
tháng 9/2022) và lạm phát ở mức 4,5% trong năm 2023.

Trong năm 2023, các cân đối vĩ mô tiếp tục được kiểm
soát. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước cùng với
việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại ở nhiều nước trong khu vực
và thế giới sẽ thúc đẩy ngành du lịch phục hồi. Sự ổn định
chính trị, kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư, kinh doanh
được cải thiện là những yếu tố quan trọng thu hút các nhà
đầu tư nước ngoài. Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến cho các
nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Những yếu tố rủi ro, bất ổn do căng thẳng địa chính
trị toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng tăng
trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023. lạm phát toàn
cầu có xu hướng hạ nhiệt. Bên cạnh đó, Trung Quốc được
kỳ vọng sẽ dần mở cửa nền kinh tế. Đây có thể nói là một

tin tốt cho ngành xuất khẩu của Việt Nam. Dòng vốn đầu
tư - thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc sẽ
được khơi thông. 

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Việt Nam đã thành
công trong việc kiểm soát lạm phát và giữ ổn định kinh tế
vĩ mô. Năm 2023, NhNN được kỳ vọng vẫn sẽ tiếp tục
duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, vừa kiềm chế lạm
phát, vừa đảm bảo nguồn cung tín dụng cho nền kinh tế
phục hồi và phát triển. Trong bối cảnh lạm phát vẫn có
xu hướng gia tăng, dư địa của chính sách tiền tệ vẫn còn
nhưng không nhiều. Vì vậy cần đẩy mạnh chính sách tài
khóa để hỗ trợ nhiều hơn cho chính sách tiền tệ. Chính
sách tài khóa phải ở vị trí tiên phong vì còn nhiều dư địa
và phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài việc nới tín dụng ngân hàng đối với các lĩnh vực
được ưu tiên, Việt Nam cũng cần tháo gỡ những vấn đề
của thị trường vốn để khơi thông kênh huy động vốn cho
các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đồng
thời giảm áp lực tín dụng ngân hàng. Những vấn đề của
thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán cần
được xử lý để không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của
thị trường tài chính.

Do nhu cầu của các thị trường lớn bị suy giảm, nhiều
doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó khăn vì thiếu đơn đặt
hàng. Nhiều lao động sẽ có nguy cơ thiếu việc thậm chí
mất việc làm. Vì vậy, cần tăng cường các chính sách đảm
bảo an sinh xã hội cho lực lượng lao động. Việc triển khai
các biện pháp an sinh xã hội tốt sẽ có tác dụng như một
liều vaccine gia tăng sức chống chịu cho lực lượng lao
động, hạn chế những tác động tiêu cực từ các cú sốc từ
bên ngoài có thể xảy ra trong năm 2023.

Với những nỗ lực của Chính phủ, nền tảng vĩ mô
vững chắc và một cộng đồng doanh nghiệp rất năng động,
chúng ta có nhiều cơ sở để tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ
phục hồi ổn định trong năm 2023.n
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in response to rising inflation, the united States federal
reserve (feD) raised multiple policy rates, resulting in
uS dollar strengthening while weakening domestic
currencies of other countries, reversing capital flows in
the world financial markets. Capital flows withdrew out

of bond markets of many countries.
The drastic move to tighten monetary policies in advanced

economies not only slowed economic growth but also
threatened global financial stability. China's "Zero COViD-19"
policy also aggravated supply chain disruptions.

given external uncertainties, Vietnam was still a bright
spot in the global economic picture last year. Vietnam's
economy has recovered strongly and became one of the best
performers in the region and the world. The government's
efforts in flexible and prudent economic management brought
about impressive achievements in controlling inflation,
maintaining macroeconomic stability and achieving higher-
than-expected economic growth.

The government's flexible changes in prevention and
control of the COViD-19 pandemic, effective pandemic
control and rapid vaccination coverage allowed Vietnam to
reopen its entire economy from the beginning of March 2022.
its economic activity quickly returned to the "new normal".
industry, agriculture, trade and services recovered and grew to
create a driving force for the economy. growth momentum
was sustained by solid macroeconomic balances, fueled by a
faster-than-expected recovery in most economic sectors.

in recent years, efforts of the State Bank of Vietnam (SBV)
in accommodative monetary policy have been worthy of
recognition. The flexible and prudent monetary policy along
with the government-backed price management measures for
essential commodities have contributed to effective inflation
control. inflation was kept below 4% as expected by the
government.

in addition, the government has strongly directed to
accelerate disbursement of public investment capital and, at
the same time, implemented the economic recovery and
development program to leverage growth momentum.
Vietnam's public debt and sovereign debt were well controlled
below the legislatively given threshold while the budget was in
surplus, thus creating a solid fiscal position to effectively
support a strong economic recovery.

however, besides external risk factors, Vietnam's economy
still has "bottlenecks" from internal problems that have
impacted its recovery and growth. The disbursement speed of
public investment capital and social expenditures is behind
schedule, despite urgent rhetoric from the government. Next,
capital markets such as corporate bonds and securities have
revealed inadequacies in management that need to be dealt
with thoroughly to stabilize the market and strengthen
investor confidence. finally, there are matters to deal with
social security policies for the workforce. When the COViD-
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VieTnam eConomy in 2022

recoVery Faster 
than expected 
it is no exaggeration to say that 2022 is the
riskiest and most challenging year for the
global economy. The world has not yet
escaped the severe consequences of the
COViD-19 pandemic while it has suffered
risks and instability due to ripple effects
from the prolonged russia-ukraine conflict.
The disruption of global food supply chains
and the energy crisis caused inflation to
soar. Central banks had to tighten their
monetary policies to control inflation.

nGuyen Minh CuonG
CHief eConomisT of THe asian deVelopmenT Bank (adB) 
in VieTnam



19 pandemic broke out, hundreds of thousands of workers
returned to their homelands, not only causing disturbances in
the job market but also placing grave pressures on authorities
at all levels regarding job placement and social security.

given strong recovery momentum, Vietnam's economy
will continue to maintain growth in 2023. however,
economic growth is forecast to be slightly lower than in 2022
due to weaker demands in major markets and investment
activities affected by higher interest rates. The asian
Development Bank (aDB) forecast Vietnam's economy to
grow 6.3% (revised down from 6.7% announced by aDB in
September 2022) and inflation to rise 4.5% in 2023.

in 2023, macro balances will continue to be controlled. a
good epidemic control in the country along with the lifting
of mobility restrictions in many countries in the region and
the world will speed up tourism recovery. Political stability,
macroeconomics and an improved business and investment
environment are important magnets to foreign investors.
Vietnam will still be a destination for foreign investors in
the coming time.

risk factors and instability due to global geopolitical
tensions will continue to affect Vietnam's economic growth
prospects in 2023. global inflation tends to cool down.
Besides, China is expected to gradually reopen its economy.
This can be said to be good news for Vietnam's exporting
industry. The two-way trade and investment capital flows
between Vietnam and China will be cleared.

Moreover, in 2022, Vietnam managed to control inflation
and maintain macroeconomic stability. in 2023, the State Bank

of Vietnam is expected to continue to maintain a flexible
monetary policy to both control inflation and ensure credit
supply for economic recovery and development. in the context
that inflation still tends to look up, the room for monetary
policy is still available but not much. Therefore, it is necessary
to strengthen fiscal policy to support more monetary policy.
fiscal policy must be one step ahead because room remains
available and stronger measures must be taken to speed up
public investment disbursement.

in addition to extending bank credit for priority sectors,
Vietnam needs to remove capital market problems to open up
fundraising channels for enterprises to develop production
and business while easing bank credit pressures. Corporate
bonds and stock markets need to be handled so as not to
undermine the security and safety of financial markets.

Weakening demands from major markets will cause
many Vietnamese companies to face difficulties due to a
lack of orders. Many workers will be at risk of
underemployment or even unemployment. hence, it is
necessary to strengthen policies to ensure social security
for the workforce. adopting good social security
measures will act as a vaccine to increase workforce
resilience and limit the negative effects of external shocks
that may occur in 2023.

With the government's efforts, a solid macro
foundation and a very active business community, we are
well grounded to believe that Vietnam's economy will
recover stably in 2023.n
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Nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển
Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ đã có sự quan

tâm, chỉ đạo phát triển CNhT, nhiều chính sách, chương
trình được ban hành để khuyến khích, tập trung nguồn lực
và tạo điều kiện phát triển công nghệ CNhT như Nghị định
số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về
phát triển CNhT; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày
22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính
sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045;… Mới đây nhất là Nghị quyết 115/NQ-
CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNhT với nhiều
chính sách mới đang được kỳ vọng sẽ tạo ra sự kích thích
mạnh mẽ cho CNhT và công nghiệp chế biến, chế tạo
trong thời gian tới, nhất là khi Covid-19 đang thay đổi
nhiều chuỗi cung ứng, sản xuất hiện hữu.

Với sự ra đời và dần được hoàn thiện của nhiều cơ chế,
chính sách về đẩy mạnh và phát triển ngành CNhT đã góp
phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Tính đến nay, cả nước
có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNhT,
chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động với doanh
thu sản xuất, kinh doanh đạt hơn 900.000 tỷ đồng, tương
đương 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo; 

cung cấp nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện và sản phẩm đầu
vào cho các ngành sản xuất chính của đất nước như ngành sản
xuất xe máy, ô tô, điện tử, cơ khí, chế tạo, dệt may, da giày,…
và có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.  

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
Chính phủ, các bộ, ngành, lĩnh vực và các tỉnh thành, trong cả
nước cũng đã triển khai nhiều chương trình để phát triển
CNhT. Thời gian qua đã có nhiều chương trình, dự án hợp
tác quốc tế như các chương trình phối hợp với uNiDO, JiCa,
SMelink (uSaiD), ifC,… trong lĩnh vực CNhT với sự tham
gia của nhiều tập đoàn kinh tế lớn và công ty đa quốc gia hàng
đầu tại Việt Nam như Samsung, Toyota, Tập đoàn Trường
hải,… nhằm nâng cao trình độ các doanh nghiệp CNhT Việt
Nam. lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong nước cũng đã có
bước phát triển, vươn lên mạnh mẽ, đã hình thành và phát
triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động trong lĩnh vực
công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế tạo,... tạo nền tảng cho
CNhT, giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

vẫn còn nhiều hạn chế
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành

và địa phương trong thời gian dài, nhưng năng lực ngành

Công nghiệp hỗ trợ (CNhT) có vai trò quan
trọng trong nền kinh tế. Đây là ngành thể hiện
năng lực sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu của
sản xuất công nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng, giúp
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp;
đồng thời là cơ sở để phát triển các ngành công
nghiệp trong nước, tạo khả năng tham gia chuỗi
cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, sản xuất hàng
hóa xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy
đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế theo
hướng tự chủ và tăng trưởng bền vững. 

Bùi TrunG nGhĩa
pHó CHủ TịCH VCCi
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Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ



CNhT của Việt Nam được đánh giá là còn rất hạn chế. Sản
xuất công nghiệp của Việt Nam còn phụ thuộc rất lớn vào
nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập
khẩu. Khả năng tự cung ứng các sản phẩm CNhT từ các
doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ rất thấp. Tỷ lệ nội địa
hóa mặc dù đã cải thiện hơn so với nhiều năm trước, nhưng
vẫn còn thấp, cụ thể là: Đối với ngành điện tử gia dụng, tỷ lệ
nội địa hóa là từ 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục vụ
các ngành ô tô - xe máy đạt khoảng 40% - chủ yếu cho sản
xuất xe máy; tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp dệt may,
da giày mới đạt khoảng 40% - 45%. Ở những ngành công
nghệ cao, như ngành điện tử tin học, viễn thông; điện tử
chuyên dụng và các ngành công nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ
nội địa hóa còn thấp hơn nhiều, cụ thể lần lượt là 15% và
5%, trong đó phần lớn các linh kiện nội địa hóa đều do các
doanh nghiệp fDi trong nước cung cấp. 

hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm
đầu cuối của nước ngoài có nhà máy tại Việt Nam tìm kiếm
nhà cung cấp trong nước để tối ưu hóa trong sản xuất, nhằm
giảm chi phí và đáp ứng linh phụ kiện kịp thời. Dịch Covid-19
bùng phát khiến chuỗi cung ứng ở các nước bị đứt gãy đã góp
phần làm gia tăng nhu cầu tìm các nhà cung ứng tại chỗ. Thế
nhưng việc tìm kiếm nhà cung cấp ở Việt Nam là rất khó
khăn. Tại hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp CNhT được tổ
chức vào tháng 11/2021 ở TP.hồ Chí Minh, có đến 22 tập
đoàn đa quốc gia, nhà sản xuất đã đưa ra nhu cầu tìm nhà
cung cấp trong nước với danh mục đặt hàng lên đến hơn 400
chi tiết linh kiện, như điện, điện tử, cơ khí chế tạo, cơ khí
chính xác, 3D trên chất liệu carbon, robot và tự động hóa,…
Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn của các đơn vị sản xuất
nước ngoài mà các DN Việt Nam chưa thể đáp ứng được.

Đây thực sự là cơ hội và cũng là thách thức rất lớn cho
các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tự chủ sản xuất và
cung cấp cho các ngành sản xuất công nghiệp, tham gia
chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều kiện để nắm bắt cơ hội này
là doanh nghiệp phải hiện
đại hóa, nâng cao năng
lực sản xuất và hướng tới
sản xuất bằng công nghệ
hiện đại.

Trong những năm qua,
cùng với các bộ, ngành,
các tổ chức trong nước và
quốc tế, VCCi cũng đã tổ
chức nhiều hoạt động
nhằm phát triển CNhT,
các hoạt động liên kết, kết
nối doanh nghiệp Việt
Nam và nước ngoài, được
cộng đồng doanh nghiệp
đánh giá cao. Qua thực tế
triển khai các hoạt động,
các sản phẩm CNhT
trong nước chủ yếu vẫn là
linh kiện và chi tiết đơn
giản, với hàm lượng công
nghệ trung bình và thấp,
có giá trị nhỏ trong cơ cấu
giá trị sản phẩm. Điều này
có thể do yếu tố các 

doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong ngành CNhT đa
số là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), còn bị hạn chế
về năng lực quản lý sản xuất, trình độ công nghệ, hay khả
năng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế; nguồn lực hỗ trợ của
Nhà nước còn hạn chế, cơ hội thị trường chưa thực sự
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư. Trong khi đó, việc
đầu tư cho đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất thường là
yêu cầu vốn đầu tư lớn, dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực chế
biến - chế tạo, nên nếu không tiếp cận được các nguồn vốn,
tài chính phù hợp thì sẽ ảnh hưởng tới việc đổi mới công
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Những thách thức nêu trên là thách thức không chỉ của
cả nền kinh tế mà còn là thách thức của cộng đồng doanh
nghiệp, thách thức đối với các doanh nghiệp CNhT. Để
phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững và tự chủ hơn,
một mặt Đảng và Nhà nước đã quan tâm ban hành những
chính sách quan trọng, thiết thực để khuyến khích và tập
trung nguồn lực của đất nước nhằm tạo điều kiện cho
CNhT phát triển, mặt khác các doanh nghiệp trong các
ngành công nghiệp, CNhT cần chủ động tìm kiếm giải
pháp, tăng cường kết nối, tập trung đầu tư để từng bước
chuyển đổi quy trình sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị,
đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh việc thay đổi quy
trình, công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hơn, cải thiện
hiệu quả năng suất sản xuất, đổi mới công nghệ và từng
bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở phạm vi rộng
hơn, Chính phủ cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh
doanh nói chung và chính sách phát triển CNhT nói riêng
theo hướng minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và dễ tiếp cận
nhất để khuyến khích các doanh nghiệp yên tâm và quyết
tâm hơn trong đầu tư phát triển CNhT, để nguồn lực của
đất nước được huy động, phân bổ và đầu tư một cách hiệu
quả theo nguyên tắc thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị
trường, xã hội và nền kinh tế.n
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Nhiều cơ chế, chính sách về đẩy mạnh và phát triển ngành CNHT 
ra đời đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển



many development support policies and
programs

Over the years, the Party and the government have much
cared and directed the development of supporting industries,
introduced many policies and programs to encourage, allocate
resources and facilitate the development of supporting
industries as Decree 111/2015/ND-CP of the government
dated November 3, 2015 on development of supporting
industries; resolution 23-NQ/TW of the Politburo dated
March 22, 2018 on orientations for building national
industrial development policies to 2030, with a vision to 2045;
and most recently resolution 115/NQ-CP on solutions on
accelerated development of supporting industries with many
new policies expected to create a strong stimulus for
supporting industries, processing and manufacturing
industries in the coming time, especially when COViD-19 has
altered many existing production and supply chains.

When many mechanisms and policies are in place to
promote and develop supporting industries, it has helped
foster development of supporting industries. up to now, the
country has nearly 5,000 supporting industry companies,
accounting for 4.5% of total processing and manufacturing

more Facilitation for smes in
supporting industries 

Supporting industries play an
important role in the economy as
they demonstrate the capability of
manufacturing goods for industrial
production, create added value, and
help increase the competitiveness of
industrial products. They lay the
foundation for developing domestic
industries, participate in global
supply chains and value chains, make
export goods, create jobs, and boost
foreign investment and economic
development towards self-reliance
and sustainable growth.

Bui TrunG nGhia
ViCe presidenT of VCCi
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The Government has launched many mechanisms and policies to promote the supporting industry



companies, which employ more than 600,000 works and
generate revenue of more than VND900 trillion,
accounting for 11% of total revenue of the processing and
manufacturing industry. They supply raw materials, spare
parts, components and input products for main
manufacturing industries such as motorcycle, automobile,
electronics, mechanical engineering, manufacturing,
textile and garment, and leather and footwear. They make
an important contribution to the economy.

enforcing laws and policies, central and local
authorities have adopted many programs to develop
supporting industries. in the past time, many
international cooperation programs and projects with
uNiDO, JiCa, SMelink (uSaiD), ifC and other
institutions in auxiliary industries, joined by many large
corporations, including multinationals, in Vietnam like
Samsung, Toyota and Truong hai group to upgrade the
level of Vietnamese auxiliary firms. Domestic industrial
manufacturing has also developed and grown strongly to
form large material and mechanical engineering
producers, create a foundation for supporting industries
to join more deeply in global production networks and
value chains.

Existing shortcomings
although central and local authorities have worked

hard for a long time, the capacity of Vietnam's supporting
industries reportedly remains modest. Vietnam's
industrial production is also highly dependent on the
supply of imported raw materials and components. The
self-supply of auxiliary products from domestic
companies account for a very low percentage. Despite
much improvement in the past years, the localization rate
is still low. for example, the localization rate of
household electronics industry is 30-35%. The rate of
automobile - motorcycle electronics is 40% - mainly for
motorcycle production. The rate of textile and footwear
sectors is just 40-45%. in high-tech industries like
electronics, iCT and specialized electronics, the
localization rate is much lower, respectively 15% and 5%.
a majority of localized components is made by fDi
companies in Vietnam.

Currently, many foreign terminal product
manufacturers with factories in Vietnam are looking for
domestic vendors to optimize production in order to
reduce costs and provide spare parts in a timely manner.
The outbreak of COViD-19 caused supply disruptions in
countries and resulted in an increase in demand for local
suppliers. however, finding suppliers in Vietnam is very
difficult. at a conference on searching for parts suppliers
held in November 2021 in ho Chi Minh City, up to 22
multinational corporations and manufacturers put forth

their needs to find domestic suppliers for more than 400
parts like electrical, electronic and mechanical
equipment, precision device, 3D printing, robotics and
automation. This shows a huge demand of foreign
manufacturers that Vietnamese companies cannot meet.

This is really a great opportunity and challenge for
Vietnamese businesses to independently produce and
supply for industrial production and join global supply
chains. To seize this opportunity, vendors must
modernize, improve production capacity and move
towards modern production.

in the past years, together with central agencies,
domestic and international organizations, VCCi
organized many activities to develop auxiliary industries
and connect Vietnamese and foreign businesses and its
efforts were appreciated by the business community.
local vendors largely make simple components and parts
with medium and low technological content and small
value in the product value structure because they are
mostly small and medium in size, with limited production
management capacity, technology or application of
international standards. Meanwhile, State-funded support
resources are limited and market opportunities are not
attractive enough to encourage enterprises to invest in.
Meanwhile, technological innovation and production
improvement often requires large and long-term
investment capital, especially in the processing and
manufacturing sector. So, if they cannot have access to
enough capital, they will hardly conduct technological
innovation and product quality improvement.

These challenges not only face the economy but also
confront the business community and parts
manufacturers. in order to develop a more sustainable
and self-reliant economy, the Party and State have paid
attention to promulgating important and practical
policies to encourage and focus the country's resources
for auxiliary industries to develop on the one hand and
supporting companies need to actively seek solutions,
strengthen connectivity, gradually transform production
processes and upgrade machinery, equipment and human
resources to accelerate modernization of processes and
technologies to enhance productivity on the other hand.
On a broader scale, the government needs to further
improve the business environment in general and
supporting industry development policies in particular
for better transparency, equality, convenience and
accessibility to encourage businesses to feel secure and
more determined to invest in development of auxiliary
industries. The country's resources can be mobilized,
allocated and invested effectively according to market
principles to meet market, social and economic needs.n
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Nhiều chuyển biến tích cực
Những năm gần đây, thứ hạng của

Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Trình
độ phát triển thị trường (thể hiện qua chỉ
số Tự do kinh tế) tăng 6 bậc, từ vị trí 90
lên vị trí thứ 84. Phát triển du lịch và lữ
hành (theo công bố của Diễn đàn Kinh
tế Thế giới tháng 5/2022) cải thiện 8 bậc
so với năm 2019 (từ vị trí 60 lên vị trí 52).
Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế
giới đánh giá là nền kinh tế dẫn đầu về
mức độ cải thiện hiệu quả chỉ số này. Chỉ
số Phát triển Chính phủ điện tử theo xếp
hạng của liên hợp quốc duy trì thứ hạng
86, nhưng điểm số có cải thiện.

Ở trong nước, kết quả đánh giá Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi)
năm 2021 của VCCi cũng cho thấy, chất
lượng môi trường kinh doanh có chuyển
biến tích cực so với những năm trước.
Theo Chủ tịch VCCi Phạm Tấn Công,

cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
chính quyền nhiều tỉnh, thành phố về
sự năng động, tiên phong, tinh thần
làm việc có trách nhiệm và khả năng
giải quyết hiệu quả các vấn đề mới, cấp
bách từ thực tiễn. gánh nặng chi phí
không chính thức, thanh, kiểm tra tiếp
tục có xu hướng giảm. Chất lượng lao
động và cơ sở hạ tầng cũng có những
cải thiện rõ rệt theo thời gian. 

Đặc biệt, theo số liệu của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, cải cách thủ tục hành
chính (TThC) có những bước tiến
mạnh mẽ. Năm 2021 và 8 tháng đầu
năm 2022 đã cắt giảm, đơn giản hóa
1.758/17.687 quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh (đạt tỷ lệ 10%)
tại 143 văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê
duyệt phương án cắt giảm, đơn giản
hóa 1.107 quy định kinh doanh và
phương án phân cấp thẩm quyền 
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Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải cách môi trường kinh
doanh, tạo thuận lợi hơn nữa
cho cộng đồng doanh nghiệp

và nhà đầu tư vẫn luôn là
mục tiêu mà Chính phủ

phấn đấu thực hiện trong
nhiều năm qua. Tuy nhiên,

vẫn còn những rào cản khiến
doanh nghiệp chưa thực sự

“xuôi chèo mát mái”.

Quỳnh anh

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ là nơi nuôi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin 
của Việt Nam, sản sinh ra những công nghệ hàng đầu thế giới



giải quyết 699/5187 TThC trên 100
lĩnh vực (chiếm 13,47%), qua đó
giúp giảm khâu trung gian, rút
ngắn thời gian giải quyết TThC.

Bên cạnh đó, cả nước đã thành
lập 11.700 bộ phận Một cửa các
cấp để tiếp nhận, giải quyết
TThC, trong đó có 56/63 tỉnh
thành lập Trung tâm Phục vụ
hành chính công cấp tỉnh; 53/63
địa phương thực hiện hợp nhất
Cổng dịch vụ công và hệ thống
thông tin một cửa điện tử cấp bộ,
cấp tỉnh thành hệ thống thông tin
giải quyết TThC duy nhất. Nhiều
địa phương thực hiện nâng cấp hệ
thống đáp ứng yêu cầu số hóa và
đã có những kết quả bước đầu.
Cổng Dịch vụ công quốc gia đã
kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin giải quyết TThC của
các bộ, ngành, địa phương, cung cấp 3.805 dịch vụ công trực
tuyến, đồng bộ trạng thái hơn 129.6 triệu hồ sơ (tăng hơn 1,8 lần
so với cùng kỳ năm 2021), hơn 2.7 triệu giao dịch thanh toán
trực tuyến (tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Cùng với những cải cách trên, niềm tin về triển vọng phục
hồi đã được thể hiện qua con số về thành lập doanh nghiệp.
Trong 11 tháng năm 2022, cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so
với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17,7 nghìn
doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

vẫn còn rào cản khó khăn cho doanh nghiệp
Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng cộng

đồng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều thủ tục
kinh doanh chưa thuận lợi. Nhiều văn bản pháp luật hiện hành
chưa đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và khả thi (nhất là trong
lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường). Đây cũng
là nguyên nhân chính làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp,
dẫn đến khó khăn cho địa phương trong giải quyết thủ tục đầu
tư, kinh doanh. Bên cạnh áp lực nặng nề bởi các chi phí như:
Xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng, doanh nghiệp đang chịu rất
nhiều gánh nặng chi phí khác như: Chi phí tuân thủ các quy định
về điều kiện kinh doanh, phí hạ tầng cảng biển,… Đó là chưa kể
đến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế,
thiếu sự kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước,...

Trước những biến động khó đoán định trên thế giới khiến chi
phí đầu vào tăng cao, thị trường sụt giảm nghiêm trọng, theo Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, nhiều doanh
nghiệp phải cắt giảm sản xuất, giảm lao động. Số lượng doanh
nghiệp tạm dừng hoạt động tăng, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội.
Tuy vậy, trong khi doanh nghiệp rất cần trợ lực từ những gói cải
cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, thì mức độ quan
tâm của một số bộ, ngành, địa phương dường như chùng xuống.
Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa đáp ứng yêu cầu như
Chính phủ đã chỉ đạo và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. 

“Ở một số lĩnh vực, rào cản thậm chí còn nặng nề hơn,
không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cả với cán bộ
thực thi. Vì thế, niềm tin của doanh nghiệp vào cải cách thể
chế, cải thiện môi trường kinh doanh còn mong manh”, Thứ
trưởng Trần Duy Đông cho biết.

Bên cạnh đó, theo báo cáo PCi 2021 của VCCi, một số

vấn đề cần tiếp tục cải thiện để môi trường kinh doanh thuận
lợi hơn là: Cải cách thủ tục cấp các loại giấy phép kinh doanh;
cải thiện tiếp cận đất đai, mặt bằng kinh doanh cho doanh
nghiệp hay triển khai hiệu quả và thực chất hơn nữa luật hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,…

Cần coi cải thiện môi trường kinh doanh là
nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh hơn về môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, theo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, các bộ ngành địa phương cần coi doanh nghiệp là trung tâm
thực hiện cải cách thể chế, coi cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.
Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung kiên quyết cắt giảm
mạnh mẽ hơn nữa, đơn giản hóa TThC, giảm chi phí tuân thủ
trên mọi lĩnh vực; gắn cải cách TThC với xây dựng Chính phủ
điện tử. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi
nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quy định, chính sách. Cần
có cơ chế tạo động lực khuyến khích sáng tạo, đảm bảo an toàn
để các cán bộ, công chức yên tâm thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ
trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh;
tăng cường năng lực của hệ thống cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh
nghiệp như hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, vườn ươm
doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn và hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp. Các hoạt động đối thoại, trao đổi với
người dân và doanh nghiệp cần thực chất hơn và giải quyết ngay
được các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chứ không chỉ
là lắng nghe vấn đề của doanh nghiệp. hoàn thiện chính sách và
nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp
khai tác, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do,….

Đặc biệt, cần nỗ lực khôi phục lại niềm tin thị trường, niềm
tin của nhà đầu tư; tăng cường quản lý, điều tiết thị trường bằng
các giải pháp thị trường, không bằng mệnh lệnh hành chính,
tránh thay đổi luật pháp theo lối “giật cục”, khó đoán định, làm
đứt gãy hoạt động bình thường của thị trường,...

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời
điểm hiện nay không chỉ giúp Việt Nam tăng cơ hội thu hút đầu
tư mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của
cả nền kinh tế trước các bất ổn toàn cầu kèm theo nguy cơ suy
thoái kinh tế hiện hữu. Đây có thể coi là động lực và là “chìa khóa”
cho sự tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tới.n
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Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được VCCI công bố hàng năm giúp các địa phương thấy được
những vấn đề cần tiếp tục cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh



Positive changes
in recent years, Vietnam's global

rankings have kept going up. The
index of economic freedom,
which measures the degree of
economic freedom in the
world's nations, climbed up
six places to the 84th
position from the 90th.
Tourism and travel
development (as announced
by the World economic
forum in May 2022) looked
up eight places over 2019 to
No. 52 position from No. 60.
Vietnam was rated by the
World economic forum as a
leading economy in terms of
performance improvement in this
index. The united Nations e-

government Development index saw
Vietnam’s position unchanged at the

86th position but its score higher.
Domestically, the Provincial

Competitiveness index (PCi)
2021 released by the Vietnam
Chamber of Commerce and
industry (VCCi) also
showed that the quality of
the business environment
made progress. according
to VCCi President Pham
Tan Cong, the business

community highly
appreciated governments of

many provinces and cities for
their dynamism, active response,

responsible attitude and ability to
effectively solve new, sophisticated

problems. Burdens of informal and
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Further improving Business environment,
enhancing competitiveness

reforming the
business environment

and creating more favorable
conditions for the business
community and investors is

always the goal that the
government has strived to achieve.

however, there are still barriers
that prevent businesses from

obtaining what they want.

Quynh anh



inspection costs continued to trend down. labor quality and
infrastructure also improved markedly over time.

in particular, according to data from the Ministry of
Planning and investment, administrative procedure reform
made strong strides. in 2021 and the first eight months of
2022, 1,758 out of 17,687 business-related regulations were
reduced and simplified (reaching 10%) in 143 legal
documents. The Prime Minister also approved a plan to
reduce and simplify 1,107 business regulations and a plan
to decentralize authority to handle 699 out of 5187
administrative procedures in 100 areas (accounting for
13.47%), thereby helping reduce hierarchical, intermediate
stages and shorten the time to solve administrative
procedures.

in addition, the country established 11,700 single-
window divisions at all levels to receive and handle
administrative procedures, with 56 out of 63 provinces and
cities having provincial public administration service
centers, 53 out of 63 localities integrating their public
service portals and ministerial and provincial electronic
single-window information systems into a single
administrative procedure settlement information system,
and many localities upgrading the system to meet
digitization requirements. The National Public Service
Portal connected and integrated with information systems
for handling administrative procedures filed to central and
local agencies, provided 3,805 online public services,
synchronized more than 129.6 million records (more than
1.8 times higher than the same period in 2021), and more
than 2.7 million online payment transactions (more than 16
times higher than in 2021).

along with the above reforms, confidence in recovery
prospects was expressed in corporate establishments. in the
first 11 months of 2022, the country had 194,700 companies
to be established or resumed operation, up 33.2% year on
year. On average, 17,700 companies were founded or
resumed normal operations a month.

Despite positive achievements, the business community
still faced numerous difficulties due to many unfavorable
business procedures. Many current legal documents are not
consistent, proper and feasible (especially regarding
investment, land, construction, housing and environment).
This is also a key reason that generates a lot of costs for
businesses, leading to difficulties for localities to handle
investment and business procedures. in addition to heavy
cost pressures such as increased fuel and input prices,
companies are bearing a lot of other cost burdens such as
compliance cost and infrastructure service charges.
furthermore, online public services are not always smooth
and interconnection between state management agencies is
not adequate.

in the face of unpredictable volatility in the world
triggered by high input costs and a serious market
contraction, according to Deputy Minister of Planning and
investment Tran Duy Dong, many companies had to cut
production and staff. More companies suspended
operations, giving rise to various social consequences.
however, while companies desperately need help from

institutional reform packages and the improved business
environment, concerns of some ministries, agencies and
localities seem to be slowed down. Many goals, tasks and
solutions have not met requirements as directed by the
government and expected by the business community.

“in some areas, barriers are even worse, not only difficult
for businesses but also to enforcement officers. Therefore,
business confidence in institutional reform and business
environment improvement is still fragile," he said.

Besides, according to the Provincial Competitiveness
index (PCi) report 2021 released by the Vietnam Chamber
of Commerce and industry (VCCi), there are some matters
that need to be further improved to make the business
environment more favorable: reforming procedures for
granting business licenses; improving access to land and
business premises or implementing more effectively and
substantively the law on SMe Support.

improving the business environment - a key
and priority task

To make more positive changes in business climate and
competitiveness, according to the Ministry of Planning and
investment, central and local agencies need to regard
companies as the heart of institutional reform and assign
business environment improvement and competitiveness
enhancement as a key priority task. Central and local
agencies need to focus on resolutely reducing and
simplifying administrative procedures more strongly and
diminishing compliance costs in all areas; and link
administrative procedure reform with e-government
construction. They need to regularly inspect and supervise
regulatory enforcement to ensure effectiveness and
consistency. it is necessary to have a mechanism to create
motivations to encourage creativity and ensure safety so that
all public employees can feel assured in performing their
official duties.

in addition, they will continue to effectively implement
solutions to support people and companies to restore
production and business operations; strengthen the capacity
of business support agency systems such as business
development service systems, business incubators, startup
support centers, and mentoring and legal support agencies
for businesses. Dialogues and exchanges with people and
businesses need to be more substantive and working to
emerging matters for businesses. They also need to complete
policies and improve effectiveness of guidance and support
for businesses to take advantage of opportunities from free
trade agreements.

in particular, efforts should be made to restore market
confidence and investor confidence, and strengthen market
management and regulation with market solutions, not with
administrative orders and sudden changes in laws and
policies that may easily result in market disruptions.

Current efforts to better the investment and business
environment not only help Vietnam increase opportunities
to attract investors but also sharpen corporate and economic
competitiveness in the face of global uncertainties,
accompanied by risks of an economic recession. This can be
considered a driving force and a key for growth in 2023 and
beyond.n
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Barriers to businesses remain



Nhiều áp lực lên mặt bằng lãi suất của ngân hàng
Theo TS. Nguyễn Quốc hùng - Tổng thư ký hiệp hội Ngân

hàng Việt Nam (VNBa), trong 2 tháng qua, nhờ các giải pháp
điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kịp thời của Ngân hàng
Nhà nước (NhNN), thị trường ngoại tệ, tỷ giá bớt căng thẳng,
thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện hơn. Tuy
nhiên, mặt bằng lãi suất huy động ở thị trường 1 vẫn rất cao, phổ
biến từ 9 - 10%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong đó 

một số ngân hàng có mức lãi suất lên tới 11,5%/năm. Việc lãi suất
huy động tăng liên tục gây nên tình trạng cạnh tranh huy động
gay gắt, tạo tâm lý bất ổn đối với cả người gửi tiền và người đi vay.

Một trong những nguyên nhân khiến lãi suất huy động
tăng là do một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ buộc phải tăng
lãi suất lên mức cao hơn mặt bằng chung của thị trường để giữ
chân khách hàng; giao dịch tín chấp trên thị trường liên ngân
hàng bị hạn chế, các giao dịch hầu như đều bị yêu cầu có tài
sản đảm bảo và bị áp tỷ lệ phòng vệ rủi ro quá cao so với thời
điểm trước đó. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng (TCTD) chịu áp
lực thực hiện quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay
trung dài hạn giảm từ 37% xuống 34% vào tháng 10/2022 và
theo lộ trình tháng 10/2023 sẽ giảm tiếp tục xuống 30%, dẫn
đến các NhTM đẩy lãi suất huy động vốn trung dài hạn lên cao
hơn nhằm đảm bảo tuân thủ quy định,…

Việc tăng lãi suất huy động khiến chi phí đầu vào của tất cả
các NhTM đến nay đều bị ảnh hưởng và tăng lên rất nhiều so với
giai đoạn 9 tháng đầu năm 2022, trong khi lãi suất cho vay khó
tăng tương ứng với lãi suất huy động. Điều đó đã ảnh hưởng đến
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm lãi suất
cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và NhNN; đồng thời dẫn
đến rủi ro gia tăng nợ xấu, lãi treo từ phía khách hàng.

Tháo gỡ vướng mắc và cung ứng vốn tín dụng cho
nền kinh tế

Trước những diễn biến của thị trường, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1156/CĐ-TTg ngày
12/12/2022 về tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng kịp
thời, đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người
dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển
kinh tế - xã hội bền vững và hoạt động ngân hàng đúng hướng,
an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
Thống đốc NhNN Việt Nam xem xét, đẩy nhanh tiến độ triển
khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách
nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
triển khai thực hiện chương trình; tập trung tín dụng vào các lĩnh
vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư,
xuất khẩu; xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công
nhân), nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống
các TCTD, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. 

Đối với NhNN, cơ quan này đã quyết định tăng chỉ tiêu tín
dụng thêm 1,5-2% vào ngày 05/12 nhằm giúp các TCTD có thêm
nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, đối
tượng, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế. Mức tăng trên tương
đương với 240 nghìn tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh
tế. Đến thời điểm đầu tháng 12, tăng trưởng tín dụng là 12,2%.
room tín dụng theo phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14%,
vẫn còn 1,8% cộng gần 2% tăng thêm, như vậy có khoảng 3,8%
room tín dụng cho thời gian cuối năm kể cả qua Tết âm lịch. 

Theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực
NhNN Việt Nam, việc phân bổ tín dụng lần này có thể 
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Ngân hàng đồng hành và chia sẻ khó khăn
cùng cộng đồng doanh nghiệp

Kênh dẫn vốn quan trọng nhất cho nền
kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn là tín dụng
ngân hàng. Tăng trưởng của kênh này
hiện cao nhất trong số các kênh dẫn vốn
vào thị trường, mang lại gần 1,4 triệu tỷ
đồng cho nền kinh tế. Việc đồng hành và
chia sẻ khó khăn của các ngân hàng
thương mại (NhTM) trong giai đoạn hiện
nay không chỉ thể hiện sự gắn bó trước -
sau giữa ngân hàng và doanh nghiệp mà
còn giúp nhiều ngân hàng xây dựng thêm
niềm tin, quảng bá được thương hiệu và
khẳng định trách nhiệm vì sự phát triển,
hợp tác bền vững với khách hàng. 

Quỳnh Chi



được xem là một trong những chính sách khuyến khích các
NhTM tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện
rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh
nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Thủ tướng cũng có chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trong đó Thủ
tướng yêu cầu NhNN chỉ đạo các TCTD xem xét ưu tiên cho
vay các dự án nhà ở xã hội cũng như nhà ở phục vụ thực sự
cho nhu cầu đời sống của người dân. Từ trước đến nay,
NhNN luôn coi đây là một trong những lĩnh vực quan tâm và
vẫn chỉ đạo các NhTM tạo điều kiện cho lĩnh vực mua nhà ở
xã hội của người dân được khơi thông cũng như có nguồn lực
để người dân mua nhà. Chính vì thế, việc quản lý dòng tiền,
theo dõi hoạt động của các NhTM rất cần thiết. 

Đáng chú ý, trước các quyết sách của Chính phủ và
NhNN, hiện các NhTM đã đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ
doanh nghiệp. Theo TS. Nguyễn Quốc hùng, tính đến
15/12/2022, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số
tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, mức lãi suất giảm từ 0,5-3%/năm.
Theo đó, các TCTD thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động
tối đa là 9,5%/năm, đặc biệt, mức 9,5% này phải bao gồm cả
các khoản khuyến mại cộng tặng kèm khi gửi tiết kiệm. 

Đẩy mạnh việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ngân hàng giảm lãi

suất cho vay, dù ít hay nhiều, cũng là hỗ trợ quý giá đối với
doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại, cho thấy nỗ lực của các
ngân hàng trong việc cân đối các chi phí, chỉ tiêu kinh doanh
để “tiếp sức” cho doanh nghiệp.

PgS.TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế cho rằng,
việc giữ mặt bằng lãi suất cho vay ổn định như hiện tại cũng
đã rất gian nan. Bởi lãi suất huy động có chiều hướng tăng cao
trong 2 tháng gần đây, đồng nghĩa chi phí đầu vào của ngân
hàng tăng theo. Vì thế, việc có thể giảm lãi suất cho vay cho
thấy các NhTM rất nỗ lực chia sẻ với doanh nghiệp, nhất là
đang trong mùa cao điểm sản xuất cuối năm và chuẩn bị cho
kế hoạch kinh doanh cho năm mới thì điều này lại càng trở
nên quý giá đối với doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, để giải quyết bài toán nguồn vốn ưu
đãi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thời gian tới cần
đẩy mạnh việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định
31 của Chính phủ. Nếu gói hỗ trợ này nhanh chóng được giải
ngân sẽ góp phần giảm áp lực gánh nặng chi phí vốn, giúp
doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất cuối năm
và kế hoạch kinh doanh năm mới.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NhNN đã yêu cầu
các NhTM cần coi việc giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và
nền kinh tế là trách nhiệm. “Các NhTM giảm lãi suất nhưng
không được tăng các loại phí; tiếp tục quan tâm giải ngân vào
những lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp - nông thôn, xuất
khẩu, sản xuất hàng phụ trợ, các lĩnh vực thuộc động lực tăng
trưởng của nền kinh tế,…”, Phó Thống đốc lưu ý. 

Cũng theo Phó Thống đốc, các ngân hàng thực hiện đúng
cam kết giảm lãi suất cũng là một trong những yếu tố quan
trọng để NhNN có thêm điều kiện xác định hạn mức tín dụng
năm 2023 cho ngân hàng đó, bên cạnh những chỉ tiêu đánh giá
xếp loại, phân loại. NhNN sẽ tạo điều kiện tối đa về cơ chế,
chính sách cho hoạt động của các ngân hàng nhưng phải đảm
bảo mục tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và các
mục tiêu của Chính phủ, Quốc hội đề ra.n

www.vccinews.com  47

Pressures on banks' interest rate levels 
Dr. Nguyen Quoc hung, general Secretary of the

Vietnam Bankers association (VNBa), said, in the past
two months, with flexible and timely monetary policy
management solutions adopted by the State Bank of
Vietnam (SBV), the foreign currency market and forex
market were less stressed and the liquidity of the banking
system picked up. however, deposit interest rates on the
primary market remain very high, ranging from 9% to 10%
per annum for maturity terms of over 12 months, in which
some banks have interest rates up to 11.5% per annum.
The continuous rise in interest rates caused fierce
competition for deposits and fueled instability for both
depositors and borrowers.

Small and medium banks were forced to raise
deposit interest rates higher than the market average to
retain customers, while unsecured transactions on the
interbank market were limited and almost all
transactions were required to have collaterals and
imposed a higher risk-hedging ratio than before. in
addition, credit institutions were under pressure to
comply with regulations on the ratio of short-term
capital sources used for medium and long-term loans
which were slashed from 37% to 34% in October 2022
and expectedly to 30% in October 2023. Thus,
commercial banks had to push interest rates for

Banks lend
strong support 
to Business
community

The most important funding channel for
the Vietnamese economy today is still bank
credit. The growth of this channel is
currently the highest among funding
channels in the market, bringing nearly
VND1,400 trillion to the economy. The
current support and difficulty sharing by
commercial banks not only shows the loyal
bank-business relationship, but also helps
many banks build more trust, promote
their brand names and affirm their
responsibility to sustainable development
and cooperation with customers. 

Quynh Chi
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medium and long-term loans higher to comply with
regulations.

rate hikes have raised input costs of all commercial banks
to date, much higher than in the first nine months of 2022,
while lending rates hardly increased in proportion to deposit
rates. That has affected policy enforcement to support
businesses to reduce lending rates as directed by the
government and the State Bank of Vietnam and heightened
risks of growing bad debts.

removing obstacles and funding the economy
Before market developments, Prime Minister Pham Minh

Chinh signed Official Dispatch 1156/CD-TTg dated December
12, 2022 on removing obstacles and providing credit capital in
a timely and proper manner to meet objectives and
requirements of the government and satisfy needs of
businesses and people to help promote high growth, rapid
recovery, sustainable socioeconomic development and safe,
sound and sustainable banking activities. he requested the
SBV governor to consider and speed up implementation of
interest rate support program, sourced from the State Budget
to fund enterprises, cooperatives and business households;
proactively propose solutions to improve program
performance; focus credit for priority areas and economic
growth drivers (consumption, investment, export, industrial
park, social housing and worker housing); improve credit
quality and ensure the safety of credit institutions, and
national financial and monetary security.

The SBV decided to expand credit room by 1.5-2% on
December 5 to provide credit institutions with more resources
and increase credit for businesses and essential sectors for the
economy. This expansion is equivalent to VND240 trillion
added to the economy. By early December, credit growth was
12.2%, 1.8% higher than the preset target of 14%. Plus nearly
2% added, there is 3.8% more credit for the rest of the year,
even extended to the upcoming lunar New year.

according to Mr. Dao Minh Tu, Standing Deputy
governor of the SBV, the added credit room can be
considered one of policies to encourage
commercial banks to focus on mobilizing
capital and reducing interest rates to facilitate
companies, projects and programs to access
loans with softer interest rates.

in addition, the Prime Minister directed to
remove difficulties for the real estate market.
he asked the SBV to direct credit institutions
to consider prioritizing loans for social housing
projects to really serve people's living needs. So
far, the SBV has always regarded this as one of
areas of interest and directed commercial
banks to facilitate social housing purchases.
Therefore, it is necessary to manage cash flows
and monitor operations of commercial banks.

Notably, before decisions of the
government and the SBV, commercial banks
have now agreed to lower interest rates to
support businesses. according to Dr. Nguyen
Quoc hung, as of December 15, 2022, as many
as 16 banks pledged to slash interests by 0.5-3%
for VND3,500 billion of loans. accordingly,

credit institutions agreed to cap the deposit interest rate of
9.5% per annum, inclusive of all promotions and bonuses.

speeding up 2% interest support package
according to experts, slashing lending rates by banks,

either much or little, is also a valuable support for enterprises
in the current context, showing lenders’ efforts to balance their
expenses and business targets to provide more loans for
enterprises.

Dr. Dinh Trong Thinh, an economic expert, said that it is
very hard to keep lending rates stable, as they are now. as
deposit interest rates have tended to look up in the last two
months, meaning that banks’ input costs have gone up as a
result. Therefore, the reduction of lending rates shows that
commercial banks are making great efforts to share with
businesses, especially during the year-end peak production
season and ahead of new-year business planning.

according to experts, to supply soft loans for
manufacturers and traders in the coming time, it is
necessary to speedily launch the 2% interest rate support
package according to Decree 31 of the government. if this
support package is quickly disbursed, it will help ease
pressures on capital costs, provide businesses with more
access to more resources for year-end production and new
year business plans.

Deputy governor Dao Minh Tu said that the SBV has
asked commercial banks to consider cutting interest rates
to support businesses and the economy as a responsibility.
“Banks reduce interest rates but they cannot increase fees;
disburse funds for prioritized areas such as agriculture,
rural development, export, manufacturing and driving
sectors of the economy,” he noted.

Strictly complying with rate cut commitments is also
one of the important factors for the SBV to give credit
room to banks in 2023 besides other factors. The SBV will
provide the best policy support for banks while ensuring
monetary objectives and other objectives assigned by the
government and the National assembly.n
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Doanh nghiệp “điêu đứng” vì thiếu vốn
Thị trường bất động sản bước vào năm 2022 với nhiều

hy vọng phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch
bệnh và những chính sách tiền tệ bị thắt chặt là các “điểm
nghẽn” tạo ra trở ngại lớn đối với nền kinh tế nói chung và
lĩnh vực bất động sản nói riêng vào nửa cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch hiệp hội Bất động
sản Việt Nam (VNrea) cho biết: Thị trường nhà đất trong
năm 2022 đã gặp rất nhiều bất cập. Toàn ngành bất động
sản phải chật vật giải "bài toán" nguồn vốn. Nhiều doanh
nghiệp điêu đứng, không thể phát triển sản phẩm mới và
buộc phải sa thải lượng lớn nhân viên.

Theo bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch Phú hưng
Property, việc Chính phủ điều tiết nguồn vốn cho bất động
sản khiến khách hàng và chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn rất
khó khăn. Khủng hoảng về trái phiếu trên thị trường trong
thời gian qua cũng đã ảnh hưởng tâm lý nặng nề với các nhà
đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đang trong giai đoạn “ngủ đông”,
phải cắt giảm 50% đến 60% chi phí hoạt động và nhân sự.

Ông lê Viết hải - Chủ tịch hĐQT CTCP Tập đoàn Xây
dựng hòa Bình cho rằng, một trong những nguyên nhân
chính dẫn đến khó khăn của thị trường bất động sản đến từ
phân khúc bất động sản du lịch khi dịch bệnh kéo dài.
Không một doanh nghiệp nào có thể gánh nổi các khoản
vay chỉ có thời hạn 3 - 5 năm phải trả trong khi các dự án
không thể khai thác được. Đây không còn là sự điều chỉnh
do cơ chế thị trường mà là vấn đề các doanh nghiệp bất
động sản không thể lường trước được.

Lực đẩy cho thị trường khởi sắc vào năm 2023
Ngày 17/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

quyết định số 1435/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác
của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, đôn đốc, hướng dẫn
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự
án bất động sản.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Bộ Xây dựng
đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, khẩn trương
nghiên cứu, đánh giá thực trạng thị trường bất động sản,
các kết quả hạn chế, bất cập và nguyên nhân; dự báo tình
hình, các yếu tố tác động, xu hướng phát triển thị trường.
Qua đó, xác định mục tiêu, yêu cầu, đề xuất cơ chế, chính
sách, giải pháp để thị trường phát triển lành mạnh, hiệu
quả và bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm
hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, tạo khung pháp lý để tăng nguồn cung, nhất là tạo
điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công
nhân khu công nghiệp, nhà ở phân khúc thu nhập thấp. Kịp
thời có giải pháp ổn định thị trường khi cần thiết; kiểm
soát, cơ cấu lại tín dụng bất động sản đảm bảo sử dụng
đúng mục đích, tránh rủi ro. 

Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh
vực bất động sản theo đúng quy định; ưu tiên cho vay đối
với dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công
nhân được cấp phép và khởi công để tạo nguồn cung cho
thị trường. Kiểm soát chặt chẽ phát hành trái phiếu, 
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Giải bài toán nguồn vốn - “điểm nghẽn”
của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang gặp
khó khăn về nguồn vốn, khi ngân
hàng và trái phiếu doanh nghiệp
đồng loạt bị siết chặt khiến doanh
nghiệp không kịp trở tay, dẫn đến
hàng loạt dự án phải dừng hoạt
động. Khơi thông được “điểm
nghẽn” này là điều không chỉ các cơ
quan quản lý, nhà đầu tư mà cả
người dân cũng vô cùng quan tâm,
bởi đây là một trong những thị
trường quan trọng, có vai trò thu hút
nguồn lực, thúc đẩy nhiều ngành và
lĩnh vực khác cùng phát triển.

nGuyễn Mai
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Businesses are distressed with capital shortage
The real estate market entered the year 2022 with high hopes

of a strong recovery. however, COViD-19 epidemic impacts and
tight monetary policies are "bottlenecks" that are constituting
obstacles to the economy, including the real estate sector, in the
second half of the year.

Mr. Nguyen Van Khoi, Chairman of the Vietnam real estate
association (VNrea), said: The property market in 2022
encountered many problems. The property industry struggled
with capital shortages. Being hit hard, many companies were
unable to develop new products and were forced to lay off a lot of
employees.

according to Ms. Nguyen Thuy Dung, President of Phu hung
Property, the government-backed tightening of credit for the real
estate made it very difficult for customers and investors to access
capital. The recent bond crisis in the market undermined
investor confidence. Many businesses had to scale down and
accept to cut 50-60% of staff and operating costs.

Mr. le Viet hai, President of the Board of Directors of hoa
Binh Construction group Joint Stock Company, said that one of
main reasons for hardships against the real estate market came
from vacation property spoiled by a prolonged epidemic. No
business can afford to repay loans with maturity terms of only 3 -
5 years while projects cannot be operated. This is no longer a
market correction but an unforeseen problem to the market.

impetus for market recovery in 2023
On November 17, 2022, the Prime Minister issued Decision

1435/QD-TTg on establishment of a working group of the 
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hoạt động huy động vốn của các doanh
nghiệp bất động sản trên thị trường. hướng
dẫn thực hiện hoạt động phát hành trái
phiếu, huy động vốn trên thị trường chứng
khoán của các doanh nghiệp theo đúng quy
định.

PgS.TS. hồ Sỹ hùng - Phó Chủ tịch Ủy
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
nhận định, một số bất cập trên thị trường
đất đai, tài chính, bất động sản đã được nhận
diện và đang được tiếp cận, tháo gỡ. Với
những lợi thế này, cơ hội để khơi thông thị
trường trong năm tới là rất lớn. Tuy nhiên,
bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn trên, bản
thân cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chủ
động vượt khó, tận dụng cơ hội để đổi mới. 

Theo ông lê Viết hải, các doanh nghiệp
bất động sản đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà
nước để có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát
triển kinh tế quốc gia, giải quyết vấn đề an
sinh xã hội. 

“hiện nay toàn cảnh thị trường đang
chứng kiến sự mất cân đối về cung - cầu. Vì
vậy, Nhà nước cần tạo lập một trang chính
thống cung cấp công khai, minh bạch các dữ
liệu về quy hoạch, giao dịch bất động sản,
các dự án đang xem xét và đã được cấp
phép,... Điều này sẽ giúp chủ đầu tư có thể
đưa ra quyết định phù hợp hơn khi tung ra
các sản phẩm, mang lại hiệu quả trên thị
trường xây dựng nói chung và bất động sản
nói riêng”, ông hải nói. 

“Cần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển
bất động sản an toàn, an sinh xã hội với
trọng tâm ở 03 chủ thể, bao gồm cơ quan
quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người
dân”, ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch
VNrea đề xuất. Theo ông Khôi, Tổ công tác
của Thủ tướng về bất động sản, chính quyền
địa phương thống kê những khó khăn,
vướng mắc tại các dự án. Từ đó báo cáo lên
Chính phủ, Quốc hội để các cơ quan nhanh
chóng vào cuộc tháo gỡ. Bên cạnh đó, để dự
án được nhanh chóng đưa vào triển khai, các
yếu tố như mặt bằng, hệ thống cơ sở hạ tầng
cần được các cơ quan chức năng chú trọng,
giám sát. Các thủ tục cũng cần phải được rút
ngắn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát
triển. Chính quyền địa phương, xem xét điều
chỉnh kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch
không gian, xây dựng chương trình phát
triển quản lý hệ thống nhà ở thị trường bất
động sản, nhà ở cho người có thu nhập thấp,
nhà ở công nhân.

Có thể nói, thị trường bất động sản năm
2023 sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn. Tuy
nhiên, nhà đầu tư kỳ vọng những điều chỉnh
về chính sách, trong đó nguồn vốn nếu được
khơi thông sẽ giúp thị trường dần ấm lên và
ổn định.n

F clearing
Bottlenecks to
attract Funds into
real estate market

The real estate market is falling short of
funding when banks and corporate bonds are
simultaneously tightened, leaving companies
unable to respond to sudden changes that
result in a halt to a lot of projects. Clearing
this "bottleneck" is a big concern of
authorities, investors and people because this
is a key market that plays an important role in
attracting resources and developing many
other industries and fields.

nGuyen Mai



Prime Minister in charge of reviewing, urging and
guiding removal of difficulties and obstacles in real estate
project development.

in response to the Prime Minister's directions, the
Ministry of Construction is actively coordinating with
relevant ministries and agencies to urgently research and
assess the real estate market, inadequacies and causes;
and forecast situations, influencing factors and
development trends, thus identifying goals and
requirements and proposing mechanisms, policies and
solutions for strong, effective and sustainable market
development, said Deputy Minister Nguyen Tuong Van.

in addition, the ministry proposed many solutions to
improve the legal system, remove difficulties and
obstacles, create a legal framework to increase supply,
especially develop social housing, worker housing and
affordable housing. The ministry promptly launched
solutions to stabilize the market when necessary, control
and restructure real estate credit to ensure proper use and
avoid risks.

at the same time, the ministry continued to facilitate
lending to the real estate sector; prioritize lending to
commercial housing, social housing, worker housing
projects licensed and constructed to supply the market;
strictly control bond issuance and fundraising by
property firms in the market; and guide bond issuance
and fundraising on the stock market.

Dr. ho Sy hung, Vice Chairman of the Commission
for the Management of State Capital at enterprises
(CMSC), said that shortcomings on land, financial and
real estate markets have been figured out and prepared
to be removed. With these advantages, the opportunity
to open up the market in the coming year is huge.
however, in addition to getting rid of the above
difficulties, the business community itself also needs to

actively overcome hardships and take advantage of
opportunities for change.

according to Mr. le Viet hai, real estate firms are in
dire need of governmental support to enable them to
make continued contributions to national economic
development and solve social security matters.

“Currently, the market is witnessing an imbalance in
supply and demand. Therefore, the government needs to
create an official website for public and transparent data
on planning, real estate transactions, licensed projects
and considered projects for investors to make more
appropriate decisions when they launch products and
make the construction market in general and real estate
in particular work more effectively,” he said.

“it is necessary to stabilize the macro-economy,
develop safe real estate and social security with a focus on
three stakeholders: authorities, businesses and people,"
said Mr. Nguyen Van Khoi, President of VNrea. The
Prime Minister's working group on real estate and local
governments need to identify and report project
difficulties and obstacles, he said, adding that reports
should be promptly sent to the government and the
National assembly for quick solutions. additionally, for
projects to be quickly put into operation, such factors as
ground and infrastructure need to be focused on and
monitored by authorities. Procedures also need to be
streamlined to facilitate business development. local
authorities should consider adjusting land use planning
and spatial planning, and develop housing development
and management programs, including affordable housing
for low-income earners and factory workers.

The real estate market may continue to face
difficulties in 2023. however, investors expect policy
changes to unlock the credit valve for the market to revive
and stabilize.n
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The HCM City office market recorded a good recovery in the last months of 2022
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Bán cổ phiếu, phát hành trái phiếu hay vay vốn
ngân hàng,... đều là những hình thức huy động vốn
của doanh nghiệp (DN). Dưới góc nhìn của một
chuyên gia, bà có thể cho biết mỗi loại hình, giai đoạn
phát triển của DN phù hợp với những hình thức huy
động vốn nào?

Một DN muốn phát triển nhanh, thành công và bền
vững, đầu tiên phải có vốn tự có. Đối với công ty cổ phần,
vốn tự có của DN là vốn của các cổ đông góp vào, lợi nhuận
của DN được chia cổ tức cho cổ đông sau khi nộp thuế thu
nhập DN và trích lập các quỹ. Cổ tức của cổ đông được chia
cao hay thấp là do hiệu quả kinh doanh. Khi DN phát triển,
cần tăng vốn, DN có thể vay vốn ngân hàng, phát hành trái
phiếu. Tiền lãi vay ngân hàng, vay trái phiếu được hạch toán
trong chi phí giá thành sản phẩm trước khi hạch toán lợi
nhuận và đóng thuế thu nhập DN. Tiền lãi vay từ ngân
hàng, trái phiếu được cam kết ổn định trong thời hạn của
khoản vay. Mặc dù ngân hàng hoặc trái chủ không ảnh
hưởng nhiều từ kết quả kinh doanh của DN song DN cũng
bị áp lực lớn từ những khoản nợ và lãi phát sinh nếu thị
trường gặp sự cố.

Đối với công ty cổ phần đại chúng, khi DN lớn mạnh, có
thương hiệu, danh tiếng, cơ hội phát triển, có thể đăng ký
tham gia thị trường chứng khoán để phát hành cổ phiếu, trở
thành công ty cổ phần đại chúng. Cổ phiếu DN được thị
trường hóa, giá cả một cổ phiếu có thể tăng do những lợi thế
của DN nhưng cũng có thể giảm xuống vì những thông tin
bất lợi xoay quanh hoạt động của DN.

Người mua cổ phiếu được chia lãi sau khi DN đóng thuế
thu nhập DN và trích lập các quỹ dự phòng. Cho nên lợi
nhuận hay rủi ro là nhà đầu tư phải tự tính toán và chấp
nhận. Chủ tịch hay người điều hành công ty cổ phần đại
chúng bị áp lực trong việc chia cổ tức cho các cổ đông khi giá
cổ phiếu tăng. Cần nói thêm, trên thị trường chứng khoán có
những "con cáo" dẫn dắt dư luận làm giá cổ phiếu của một
mã chứng khoán nào đó tăng giá để họ bán ra, sau đó lại dẫn
dắt thông tin cho mã chứng khoán đó rớt giá để họ gom vào.
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính thanh khoản của cổ
phiếu và khiến thị trường chứng khoán trở nên méo mó,
thiếu minh bạch, niềm tin của thị trường giảm sút.

Đặt trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động
mạnh, để đưa nền kinh tế việt Nam phát triển nhanh và
bền vững cần lành mạnh hóa thị trường chứng khoán, trái
phiếu DN, bất động sản, đảm bảo tính minh bạch, an toàn,
hiệu quả. Là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm
trong ngành, bà có khuyến nghị nào cho vấn đề này?

Những biến động của thị trường toàn cầu (xu hướng thắt
chặt tiền tệ; lạm phát tăng cao; đồng uSD tăng giá mạnh

Lời giải cho bài toán 
phát triển bền vững nền kinh tế 

Phát biểu kết luận tại phiên toàn thể
cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam
chiều ngày 17/12/2022, Thủ tướng

Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ
đạo: Thời gian tới phải làm lành

mạnh, bền vững thị trường chứng
khoán, trái phiếu, bất động sản trên
cơ sở hài hoà các lợi ích, chia sẻ mọi

rủi ro. Xoay quanh bài toán phát triển
bền vững nền kinh tế, Doanh nhân -
Nhà giáo - luật gia Nguyễn Thị sơn
đã có cuộc trao đổi với phóng viên

Vietnam Business forum.
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nhất trong 20 năm qua,…) cũng khiến thị trường tài chính
Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn liên
quan đến áp lực tỷ giá, kiểm soát lạm phát, giải quyết thanh
khoản. yêu cầu đặt ra là cần phối hợp hài hòa giữa chính
sách tài khóa và tiền tệ, tăng cường quản lý đầu tư công và
hỗ trợ tài chính đúng mục tiêu. Đồng thời chú trọng cải
cách thị trường, nhất là thị trường chứng khoán, trái phiếu
DN, bất động sản bởi sự phát triển bền vững của các thị
trường này sẽ hỗ trợ, tạo động lực phát triển trung, dài hạn
của nền kinh tế, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô ổn định
đã được thiết lập trong những năm qua.

Nhằm bảo đảm thị trường hoạt động lành mạnh, minh
bạch, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, Chính phủ
cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân
hàng, đặc biệt là những tổ chức tài chính yếu kém để đảm
bảo phân bổ và huy động nguồn lực hiệu quả. Trước mắt,
vấn đề cần được ưu tiên trong năm 2023 là phải đảm bảo
tính thanh khoản, an toàn hệ thống, xử lý thật tốt nhu cầu
trái phiếu đáo hạn. Chủ động đẩy mạnh quản lý nhà nước về
phát hành trái phiếu DN, nhất là chống tiêu cực, trục lợi
chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác.

Đối với thị trường bất động sản, có thể thấy những khó
khăn trên thị trường thời gian qua chủ yếu xoay quanh vấn
đề nguồn vốn cũng như các vướng mắc về pháp lý, cơ chế,
chính sách. Nếu không kịp thời xử lý hiệu quả có thể dẫn tới
suy thoái, tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, an
sinh xã hội. Để giúp các DN vượt qua khó khăn và hỗ trợ thị
trường phục hồi, tăng trưởng theo hướng lành mạnh, an
toàn, bền vững, ưu tiên hàng đầu là cần khẩn trương sửa đổi
các quy định về đất đai, thủ tục đầu tư và hỗ trợ DN tiếp cận
vốn để phát triển dự án; đa dạng hóa nguồn vốn cho thị
trường. Đồng thời rà soát các quy định của pháp luật để giải
quyết vướng mắc trên thị trường cả về trước mắt cũng như
lâu dài theo hướng xây dựng công cụ chính sách lành mạnh,
phù hợp, hiệu quả, bảo đảm liên thông, an toàn, chắc chắn
giữa thị trường vốn với thị trường bất động sản.

Xoay quanh bài toán phát triển bền vững, có thể
thấy trong bối cảnh toàn cầu biến động như hiện nay,
kinh tế tuần hoàn (KTTH) sẽ là lời giải cho phát triển
bền vững của DN việt Nam nói riêng và nền kinh tế
quốc gia nói chung. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về
những ưu điểm của KTTH?

Với nền kinh tế truyền thống, nguyên liệu thô được khai
thác từ môi trường tự nhiên làm đầu vào cho hệ thống kinh tế
và kết thúc chu trình kinh tế là thải loại ra môi trường tự
nhiên, dẫn đến gia tăng chất thải, cạn kiệt tài nguyên thiên
nhiên và gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. Để hạn chế nguy
cơ ô nhiễm cũng như giảm thiểu những tác động của biến đổi
khí hậu, xu hướng tiếp cận của thế giới hiện nay là chuyển đổi
sang mô hình KTTh dựa trên nguyên lý tài nguyên thiên
nhiên là nguyên liệu thô đưa vào hệ thống kinh tế, trải qua
quá trình sản xuất và tiêu dùng, các nguyên vật liệu thừa và
chất thải được thu hồi quay trở lại là đầu vào cho hệ thống
kinh tế. hay nói một cách đơn giản, KTTh là biến rác thải
đầu ra của ngành này thành nguồn tài nguyên đầu vào của
ngành khác hay tuần hoàn trong nội tại bản thân của DN.

Với nguyên lý trên, KTTh tích hợp nhiều ưu điểm và lợi
ích vượt trội. Cụ thể đối với quốc gia, phát triển KTTh là

thể hiện trách nhiệm trong giải quyết những thách thức toàn
cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; đồng thời
giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa
giá trị tài nguyên, từ đó nâng cao năng lực, sức cạnh tranh
của nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nguyên
liệu, nhiên liệu đang bị đứt gãy do giãn cách xã hội, KTTh
còn được xem là một trong những giải pháp góp phần phục
hồi nền kinh tế hậu Covid-19.

Đối với xã hội, KTTh giúp giảm chi phí trong quản lý,
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo ra
thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe
người dân. Còn đối với DN, KTTh thúc đẩy các mô hình
kinh doanh sáng tạo, công nghệ đột phá, góp phần cắt giảm
chi phí sản xuất, gia tăng giá trị; tạo động lực để đầu tư, đổi
mới công nghệ, tăng chuỗi cung ứng.

Để hướng tới xây dựng nền KTTH, Chính phủ cần
tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, thưa bà?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, việc chuyển
đổi từ kinh tế tuyến tính sang KTTh là thiết yếu đối với tất
cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại
lệ. Để từng bước hình thành và phát triển KTTh, thời gian
qua Chính phủ đã có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất
đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải; ưu tiên hướng tới
nền KTTh trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,…

Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2030, Đảng và Nhà nước đã
xác định, phát triển nền KTTh là một trong những định
hướng quan trọng. Theo đó, Việt Nam sẽ triển khai mô hình
KTTh dựa trên 03 trụ cột: Thiết kế, kéo dài vòng đời vật
liệu; giảm rác thải, phát thải; khôi phục hệ sinh thái. Để phát
triển KTTh, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số
55-NQ/TW "Về định hướng Chiến lược phát triển năng
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045". Trong đó khẳng định phải ưu tiên phát triển
năng lượng tái tạo, nhà máy điện sử dụng rác thải, chất thải
để bảo vệ môi trường và phát triển KTTh. Thủ tướng Chính
phủ cũng ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt
Đề án Phát triển KTTh ở Việt Nam,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ban đầu đã đạt được,
Việt Nam cũng đang phải đối mặt với lượng chất thải phát
sinh ngày càng lớn trong khi nguồn nguyên liệu thô, nguyên
liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt và những khó khăn về công
nghệ. Để khắc phục những bất cập này, tạo đà cho phát triển
nền KTTh, Chính phủ cần huy động sự tham gia của cộng
đồng; xây dựng hệ thống pháp luật quản lý phù hợp trong
phát triển KTTh; xây dựng và phát triển khung chính sách,
pháp luật quản lý mô hình KTTh theo nhu cầu của thị
trường. Nhà nước và các bộ, ban, ngành cần có chủ trương,
hành động thực tế thúc đẩy nền KTTh trong tất cả các
ngành; ưu tiên về thuế và có các chính sách hỗ trợ DN triển
khai nền KTTh trong các hoạt động sản xuất, nghiên cứu.

Có thể thấy, trọng tâm của mô hình KTTh là kiểm soát,
xử lý và tái chế rác thải, vì vậy cần dành ưu tiên cho đầu tư
công nghệ quản lý và xử lý rác thải, biến đổi chúng thành
các tài nguyên tái tạo. Kiểm soát, quản lý và tối ưu hóa
nguồn nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, tăng cường hợp tác
quốc tế, phát huy vai trò của cộng đồng DN ngoài nhà nước
trong thí điểm thực hiện mô hình KTTh.

Trân trọng cảm ơn bà!



Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch hành động thực
hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn
2021 - 2030 nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng
sinh thái, tuần hoàn, phát thải carbon thấp,... Điều này
ảnh hưởng như thế nào tới định hướng phát triển nông
nghiệp năm 2023 và những năm tiếp theo, thưa ông?

Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết
định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 và Kế hoạch hành
động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tại
Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/07/2022. Theo đó, phát
triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn,
phát thải carbon thấp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng,
giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững;
giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, sử dụng
hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên
hướng đến nền kinh tế trung hòa carbon vào năm 2050. Cụ
thể, tốc độ tăng trưởng gDP ngành nông nghiệp từ 2,5 -
3%/năm; nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất,
nước, thủy sản, rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tỷ lệ sản phẩm phân
bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và
tiêu thụ đạt trên 30%; tăng số lượng thuốc bảo vệ thực vật
sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử
dụng lên trên 30%; có ít nhất 30% tổng diện tích cây trồng
cạn có tưới được áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước.

Cùng với chuyển đổi 300 nghìn ha đất lúa sang trồng các
loại cây trồng khác có hiệu quả cao hơn cả về kinh tế và môi
trường, ngành Nông nghiệp phấn đấu diện tích đất trồng trọt
hữu cơ đạt khoảng trên 2% tổng diện tích đất trồng trọt. Tỷ lệ
sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2 - 3% tính trên tổng
sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước.

Đồng thời, mở rộng quy mô áp dụng các thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia
tăng, năng lực cạnh tranh và giảm phát thải khí nhà kính lĩnh
vực nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng
các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững; hình thành lối
sống hòa hợp với môi trường và thiên nhiên, bảo vệ và phát
triển cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Nông nghiệp Việt Nam không chỉ phục vụ 100 triệu dân
Việt Nam mà đã đứng vào Top 15 cường quốc xuất khẩu
nông sản hàng đầu thế giới, vươn tới thị trường trên 190 quốc
gia. Bối cảnh mới đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có
trách nhiệm với người tiêu dùng, bảo đảm lợi ích của nông
dân sản xuất nhỏ và sự bền vững của môi trường toàn cầu.
Nông nghiệp Việt Nam ngày càng phải thể hiện trách nhiệm
mạnh mẽ hơn với cộng đồng quốc tế, đặc biệt về bảo tồn 
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Hướng đến nền nông nghiệp xanh, 
có trách nhiệm

Với tư duy đổi mới và cùng hành động
chuyển đổi mô hình sản xuất từ tăng
trưởng về sản lượng, năng suất, thâm dụng
tài nguyên sang mô hình tăng trưởng nông
nghiệp xanh, ít phát thải và thích ứng với
biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ đạt được
mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và
cung cấp lương thực, thực phẩm minh
bạch - trách nhiệm - bền vững. Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) Trần Thanh Nam đã chia sẻ
về việc thực hiện chiến lược và các cam kết
quốc tế nhằm triển khai “Chiến lược phát
triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt vào tháng 01/2022. 
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tài nguyên, đa dạng sinh
học, giảm phát thải, thích
ứng và đồng thích ứng
với biến đổi khí hậu.

Theo ông, nông
nghiệp việt Nam cần
phải làm gì để bắt kịp
với những xu hướng của
thế giới như sản xuất
nông nghiệp có trách
nhiệm, phát thải carbon
thấp, thân thiện với môi
trường, thích ứng với
biến đổi khí hậu?

Nông nghiệp Việt
Nam cần nhanh chóng
khắc phục những hạn
chế, điểm yếu như: Phát
triển còn thiếu bền vững,
tốc độ tăng trưởng có xu
hướng giảm, tổ chức sản
xuất chủ yếu vẫn dựa vào
nông hộ nhỏ, thiếu liên
kết trong sản xuất kinh
doanh,… Ngoài ra, ngành Nông nghiệp còn phải ứng phó
với rất nhiều vấn đề đang đặt ra là: Biến đổi khí hậu, biến
động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Biến đổi
khí hậu đang ngày càng gay gắt, cực đoan khiến điều kiện
sản xuất rất khó khăn. Biến động thị trường rất thường
xuyên nhanh chóng. Dịch Covid-19 làm thị trường thay đổi
hoàn toàn, đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, hay xung đột
Nga-ukcraine cũng gây biến động nghiêm trọng cả đầu vào,
đầu ra của ngành Nông nghiệp. giá vật tư, phân bón, nhiên
liệu gỗ tăng cao; xuất khẩu nông sản gặp khó khăn,... Biến
chuyển xu thế tiêu dùng cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Thị
trường Trung Quốc trước nay vẫn được xem là dễ tính,
nhưng cũng đang ngày càng chặt chẽ, khắt khe. Thị trường
nội địa cũng thay đổi với yêu cầu ngày một cao về chất
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, xu thế tiêu dùng
xanh ngày càng phổ biến trên thế giới. 

Ứng phó các vấn đề trên cần phải có chiến lược với sự vào
cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phải biến thành kế
hoạch hành động của từng địa phương và sự thay đổi, quyết
tâm thực hiện của từng người dân. Bên cạnh đó, tăng cường
đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất
và tính bền vững trong chuỗi cung ứng, giúp đối phó các
thách thức. Thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) vì một nền nông
nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị là rất cần
thiết, qua đó thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh
nghiệp trong và ngoài nước để tái cơ cấu ngành, chuyển đổi
ngành Nông nghiệp Việt Nam sinh thái và bền vững.

Đâu là “thang thuốc” hiệu quả cho nông nghiệp
việt Nam, thưa ông?

Đó là thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp, thực tiễn

cho thấy những thành công của nông nghiệp gần đây có nhiều
đóng góp từ việc triển khai hệ thống giải pháp phát triển khoa
học công nghệ tận dụng thành tựu của nền công nghiệp 4.0. Ở
đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một giải pháp tổng thể
góp phần nâng cao hiệu quả toàn ngành, tạo đột phá trong phát
triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả.

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu
phát triển kinh tế số trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy doanh
nghiệp, người dân tham gia các hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản
xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Quản lý, giám sát nguồn
gốc; từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số. Bộ
NN&PTNT đặt ra mục tiêu 80% cơ sở dữ liệu về nông nghiệp
được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có
sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó, sẽ cơ
bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản;
xây dựng bản đồ số nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ, cung
cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ
người dân và doanh nghiệp; vận hành Chính phủ điện tử, tiến
tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tiềm năng của chuyển đổi số trong nông nghiệp tại
Việt Nam là rất lớn vì được sự ủng hộ cao từ các cơ quan,
bộ, ngành cho đến các doanh nghiệp công nghệ, doanh
nghiệp nông nghiệp. Quan trọng hơn cả là cần sự kết hợp
của cả chính sách và trình độ dân trí để chuyển đổi số
thành công trong nông nghiệp. Việt Nam cần phải làm tốt
hơn, đầu tư nhiều hơn về công nghệ, phần mềm để có thể
tăng hiệu quả quản lý, sản xuất trong tương lai, tiến tới
một nền nông nghiệp thông minh.

Trân trọng cảm ơn ông!
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The ministry of agriculture and rural
Development approved the action Plan for
implementation of the National green growth
strategy for the 2021 - 2030 period in order to
develop an ecological, circular, low-carbon
agriculture. How does this affect orientations for
agricultural development in 2023 and beyond?

The action Plan is aimed to concretize goals, tasks

and solutions to implement the National Strategy on
green growth for the 2021 - 2030 period, with a vision to
2050 specified in Decision 1658/QD-TTg dated October
1, 2021 and the National action Plan on green growth
for the 2021 - 2030 period in Decision 882/QD-TTg dated
July 22, 2022. accordingly, this aims to develop eco-
friendly, organic, circular, low-carbon agriculture to
improve growth quality, added value, competitiveness
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toward green, 
responsiBle agriculture
With innovative thinking and action to transform production models based on output
growth, productivity, and resource-intensiveness to green, low-emission agricultural
growth and climate-adaptive models, Vietnam will achieve its goal of becoming a
transparent, responsible and sustainable food producer and supplier. Deputy Minister of
agriculture and rural Development (MarD) Tran Thanh Nam grants an interview on
implementation of the National green growth Strategy and international commitments
to carry out the "Sustainable agricultural and rural Development Strategy for the 2021 -
2030 period, with a vision to 2050” approved by the Prime Minister in January 2022. 
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and sustainability; reduce environmental pollution in
agriculture and rural areas; and effectively and efficiently
using energy and natural resources towards a carbon-
neutral economy by 2050. Specifically, agricultural gDP
growth rises by 2.5-3% a year while the efficient use and
protection of land, water, aquatic resources, forests, and
biodiversity conservation is enhanced.

The agricultural sector targets to use 30% organic
fertilizers; increase the use of biological drugs for plant
protection to over 30%; and irrigate at least 30% of dry
crop area, using advanced water-saving irrigation
methods.

To convert 300,000 ha of rice land to other crops of
higher economic and environmental friendliness, the
agricultural sector strives to have over 2% of organic
cropland to total crop area. Organic livestock products
will account for 2-3% of total livestock products produced
in the country.

at the same time, Vietnam will expand application of
good agricultural practices to improve quality, added
value and competitiveness and reduce greenhouse gas
(ghg) emissions in the agricultural sector; build new
countryside to meet green and sustainable growth goals;
form a lifestyle in harmony with the environment and
nature; protect and develop landscape, green, clean,
beautiful and civilized environment.

Vietnam's agriculture not only serves 100 million
Vietnamese people, but also becomes a Top 15
agricultural exporter in the world, present in over 190
countries. The new context requires agricultural products
to be responsible to consumers, ensures interests for
smallholding farmers and to be sustainable in the global
environment. Vietnam's agriculture increasingly has to
show stronger responsibility to the international
community, especially in terms of resource conservation,
biodiversity, emission reduction, adaptation and
adaptation to climate change.

What does vietnamese agriculture need to do to
keep up with the world's trends such as responsible
agricultural production, low carbon emissions,
environmental friendliness, and adaptation to
climate change?

Vietnam's agriculture needs to quickly overcome
limitations and weaknesses such as unsustainable
development, potentially slowing growth, smallholding
production, and unconnected agricultural production and
business. in addition, the agricultural sector has to deal
with many problems: climate change, market volatility
and changes in consumption trends. Climate change is
becoming more severe and extreme to make production
conditions very difficult. Market movements are often
very volatile. The COViD-19 epidemic changed the
market completely and disrupted production and supply
chains, or the russia-ukraine conflict also caused serious
fluctuations in agricultural input and output. Prices of
materials, fertilizers and wood fuels increased and

agricultural exports slowed. Consumption trends are
changing strongly. The Chinese market is reportedly
quite easy but now it is also increasingly strict. The
domestic market is also changing with increasing
requirements for quality, food safety and hygiene. in
particular, green consumption trends are increasingly
popular in the world.

responding to the above problems requires a strategy
that needs to engage the whole political system, which
must be transformed into action plans of each locality
and determination of each citizen. in addition, increasing
agricultural innovations to improve productivity and
sustainability in supply chains helps cope with challenges.
fostering public-private partnership (PPP) for a green
agriculture, innovation and value enhancement is
essential, thereby attracting private and foreign corporate
investment to restructure agriculture and transform
Vietnam's agriculture ecologically and sustainably.

What is an effective remedy for vietnamese
agriculture?

The remedy for Vietnamese agriculture is changing
the way that agriculture grows. Practically, recent
agricultural successes have been driven by scientific and
technological development solutions aimed to take
advantage of industry 4.0. There, digital transformation
in agriculture is a total solution that helps improve the
efficiency of the whole industry, creates breakthroughs in
rapid and sustainable development and enhances added
value and efficiency.

The digital transformation plan adopted by the
Ministry of agriculture and rural Development states
development goals of digital economy in agriculture to
encourage businesses and people to join agriculture, scale
up digital application to production, and provide
agricultural services. Vietnam will intensify origin
management and supervision and gradually form a digital
agricultural ecosystem. The Ministry of agriculture and
rural Development targeted that 80% of agricultural
databases will be built and updated onto big data
contributed by organizations, individuals and
communities. Specifically, the ministry will basically
complete a database on crops, livestock and aquatic
products; build a digital agricultural map for open data
connectivity, sharing and delivery to perform online
public services for people and businesses; operate e-
government, move towards digital government, and
develop digital economy and digital society.

Digital transformation in agriculture in Vietnam is
potentially huge because of high support from agencies and
sectors to tech firms and agribusinesses. Most importantly,
it takes a combination of both policy and education for
successful digital transformation in agriculture. Vietnam
needs to do better, invest more in technology and software
to improve management and production in the future and
move towards smart agriculture.

Thank you very much!
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Trong năm 2022, các địa phương của Hà Nội gặp
thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTm, thưa ông?

Sau hơn 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng NTM đã đạt được kết quả to lớn. Đời sống vật
chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay,
thành phố có 382/382 xã đã về đích NTM, 15/18 huyện, thị xã
đạt chuẩn NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5 xã của
huyện Đan Phượng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây chính là
bước đệm, tạo đà quan trọng cho việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ trong năm 2022, cũng như những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, năm 2022 lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
nông dân được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tập
trung chỉ đạo, dành nhiều cơ chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ
đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể,
đã có nhiều chương trình, nghị quyết được ban hành như:
Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
Xiii về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045,…

Bên cạnh các thuận lợi trên, quá trình thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cũng gặp một số khó
khăn. Năm 2022, các địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM đa
phần là địa bàn vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp; tiêu chí đạt ở
mức độ thấp. Trong khi đó, Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng
NTM giai đoạn 2021 - 2025 lại đòi hỏi ở mức độ cao hơn, cần
nhiều nguồn lực và thời gian thực hiện như: Mô hình NTM
thông minh, đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư
nông thôn, tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ
lực,… Theo Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025,

yêu cầu thu nhập bình quân đầu người cao hơn 10% so với xã
NTM nâng cao, là tương đối cao so với nhiều xã,… Ngoài ra,
một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của
Trung ương bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực
hiện của các địa phương.

văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng NTm TP.Hà Nội đã tham mưu triển khai
những nội dung nào để góp phần khắc phục tồn tại, tháo
gỡ khó khăn này?

Văn phòng Điều phối đã chủ động tham mưu cho
hĐND, uBND Thành phố, Ban Chỉ đạo các chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Thành phố, Sở
NN&PTNT triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của
Trung ương; phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện đề xuất
Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, quy định xã
NTM kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu; hướng dẫn thực hiện
Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
Trong đó, Văn phòng đã tham mưu uBND Thành phố ban
hành các Quyết định số 3098/QĐ-uBND ngày 29/8/2022 về
việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và xã
NTM kiểu mẫu TP.hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết
định số 3099/QĐ-uBND ngày 29/8/2022 về việc ban hành
bộ tiêu chí huyện NTM; quy định thị xã hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao
TP.hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu Sở NN&PTNT
ban hành các hướng dẫn số: 226/hD-SNN, 227/hD-SNN,…
về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các
tiêu chí đạt chuẩn NTM các cấp giai đoạn 2021 - 2025 để các
địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. Tham mưu
uBND Thành phố trình hĐND Thành phố hỗ trợ kinh phí
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
năm 2022 với tổng kinh phí 1226,7 tỷ đồng,… Đẩy mạnh

Hà nội

Chung sức xây dựng nông thôn mới 
Với những chính sách hỗ trợ của Thành phố, các địa
phương và sự hưởng ứng của nhân dân, Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)
của hà Nội đang phát huy hiệu quả to lớn. hiện Thủ
đô hà Nội đang là “ngôi sao sáng” trên bản đồ xây
dựng NTM của cả nước. Để hiểu rõ hơn về những
thuận lợi, khó khăn cũng như các giải pháp thúc đẩy
tiến trình này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông
Nguyễn văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP.hà Nội. 
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công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa hình thức, nội dung
tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội
để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành
động với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân giám sát,
dân thụ hưởng”, nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững.

Cùng với đó, Văn phòng cũng tham mưu cho uBND tỉnh
chỉ đạo sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí chủ động
phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch triển khai; huy
động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp,
ngành trong thực hiện Chương trình. Đồng thời, kiểm tra,
đánh giá tiến độ triển khai. 

Năm 2022 là năm đầu tiên các xã được đánh giá, chấm
điểm NTm nâng cao theo bộ tiêu chí mới của giai đoạn
2021 - 2025. Hà Nội đặt mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn NTm
nâng cao, đến nay kết quả thực hiện mục tiêu đó như thế
nào? Trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung
vào những giải pháp gì, thưa ông? 

Năm 2022, uBND Thành phố giao chỉ tiêu cho các huyện,
thị xã hoàn thành 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay,
theo đăng ký của các huyện, thị xã, năm 2022 hoàn thành 57
xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng gần 2,3 lần so với mục tiêu
đề ra. hiện nay, đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành
thẩm định được 13 xã gồm: 03 xã thuộc huyện Ba Vì (Sơn Đà,
Vạn Thắng, Tản hồng); 04 xã thuộc huyện hoài Đức (an
Khánh, Đức Thượng, Kim Chung, Sơn Đà); 06 xã thuộc huyện
gia lâm (Kiêu Kỵ, Dương hà, Ninh hiệp, Kim lan, Văn Đức,

Đa Tốn) đủ điều kiện trình hội đồng thẩm định Thành phố
bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm
2022. Còn 42 xã theo đăng ký của các huyện, trong thời gian
tới đoàn thẩm định sẽ tiến hành thẩm định. Theo đánh giá của
Văn phòng, số xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 sẽ vượt
chỉ tiêu Thành phố giao.

Để hoàn thành mục tiêu Thành phố giao, các địa phương
cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc
biệt là của người dân. Tập trung và ưu tiên dành nguồn lực
đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM
nâng cao, trong đó các xã cần xác định rõ lĩnh vực cần thiết để
tập trung đầu tư, tránh đầu tư dàn trải. Cùng với khẩn trương
hoàn thiện các tiêu chí, các địa phương cần quan tâm xây
dựng, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
Các sở, ban, ngành được giao phụ trách từng tiêu chí NTM
chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, kịp thời
hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các huyện, xã; hướng dẫn
lập, hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả các chỉ tiêu, tiêu chí
do đơn vị được phân công phụ trách.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao
nhận thức cho người dân. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền đầy
đủ các văn bản của cấp trên, thông qua các hội nghị và các
phương tiện truyền thông hiện có của địa phương, đặc biệt là
những vấn đề, những nội dung mang tính bức thiết nhằm
động viên, huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính
trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.

Với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, tập trung cộng với
quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực nhân dân
trên địa bàn Thành phố, hy vọng các địa phương sẽ về đích
theo đúng lộ trình đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP của Hà Nội
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CĐs vì lợi ích của người dân, doanh
nghiệp

Không chỉ là xu hướng, CĐS đang là yêu cầu bắt
buộc đối với các doanh nghiệp. Ngày 03/6/2020,
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-
TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với
mục tiêu vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã
hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ
số Việt Nam có năng lực toàn cầu. 

Tính đến đầu tháng 5/2022, Việt Nam có 63/63
địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo CĐS, 55/63 địa
phương ban hành nghị quyết về CĐS và 59/63 địa
phương đã ban hành chương trình/ đề án hoặc kế
hoạch CĐS trong giai đoạn 5 năm. Song song đó,
Chính phủ đã ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg lấy
ngày 10/10 hàng năm là Ngày CĐS quốc gia, cho
thấy tầm quan trọng của vấn đề này để đẩy mạnh
CĐS, mang đến lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

CHuyển đổi số năm 2023

Cơ hội và thách thức 
đối với doanh nghiệp Việt

Năm 2022 là năm đẩy mạnh chuyển đổi
số (CĐS) theo hướng lấy người dân làm
trung tâm, toàn dân và toàn diện. giai
đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn
tăng tốc chuyển đổi số với những hành
động triển khai theo từng ngành, từng
lĩnh vực và từng địa phương cụ thể. Mặc
dù sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức nhưng các doanh
nghiệp cần tận dụng tốt những cơ hội
này và chọn cho mình con đường CĐS
phù hợp để nâng cao tính cạnh tranh,
phát triển nhanh, bền vững. 

Thu hà
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Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục CĐS
quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Tính
đến nay, chương trình CĐS quốc gia đã đạt được các kết
quả quan trọng trên cả 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế
số và xã hội số. 

Theo đó, hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số
tiếp tục được phát triển từ Trung ương đến địa phương,
đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu CĐS. Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ
dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các
tiện ích cho người dân. 

Bên cạnh đó, hoạt động CĐS trong doanh nghiệp cũng
diễn ra mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng
CĐS trong vận hành để có thể duy trì tối đa hoạt động
sản xuất, kinh doanh. Mô hình nền kinh tế số được chú
trọng. Đặc biệt, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
đã khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát
triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp
quan trọng vào quá trình phát triển nền kinh tế số. Việt
Nam đã có nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như:
Viettel, VNPT, fPT, CMC BKaV, MiSa,… Ngoài ra,
nhiều doanh nghiệp cũng đang tiếp tục nghiên cứu, phát
triển các sản phẩm, nền tảng công nghệ phục vụ CĐS
quốc gia. 

Ông Tiến cho biết thêm, CĐS đang đi nhanh và đúng
hướng, quyết liệt đưa công nghệ vào các mặt của đời sống
kinh tế - xã hội giúp thúc đẩy CĐS quốc gia, tỷ trọng kinh
tế số trong gDP gia tăng. Theo Chiến lược quốc gia về
phát triển kinh tế số và xã hội số được Thủ tướng Chính
phủ ban hành, mục tiêu kinh tế số sẽ chiếm 20% gDP vào
năm 2025 và 30% gDP vào năm 2030. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn
không ít doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hành trình
lựa chọn con đường CĐS phù hợp. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh
doanh chưa có kinh nghiệm về ứng dụng, khai thác công
nghệ. Việt Nam vẫn chưa hình thành các cơ quan, tổ chức
đóng vai trò như một kênh độc lập để đánh giá khách quan
ưu, nhược điểm của các giải pháp công nghệ, qua đó giúp
doanh nghiệp có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp
cũng như có giải pháp toàn diện.

Ngoài ra, nguồn lực tài chính cho CĐS hạn hẹp cũng
là khó khăn cho các doanh nghiệp. Theo khảo sát từ liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCi) năm
2020, có đến 55,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho
rằng chi phí ứng dụng công nghệ là hạn chế lớn nhất.

Đặc biệt, sự hỗ trợ của Chính phủ còn hạn chế đối với
các doanh nghiệp số hoặc doanh nghiệp đang muốn đầu
tư vào các công cụ số. hỗ trợ từ khu vực công vẫn chỉ tập
trung cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thay vì cho
nâng cấp công nghệ và thương mại hóa công nghệ. 

Cần một hệ sinh thái toàn diện
Theo các chuyên gia, năm 2023 được dự báo là năm

khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, chuỗi cung ứng và
niềm tin của người tiêu dùng suy giảm nên xu hướng CĐS
sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Trong đó, việc ứng dụng công
nghệ nhằm tạo ra mô hình kinh doanh mới sẽ gắn liền với
khái niệm về hệ sinh thái số. Một hệ sinh thái bao gồm các

giải pháp, ứng dụng và hệ thống nội bộ, các đối tác, các
công nghệ liên quan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh
nghiệp trong hành trình CĐS. hiểu và đánh giá đúng tiềm
năng này đã và đang là động lực cho nhiều doanh nghiệp
hướng đến xây dựng hệ sinh thái ngày một lớn mạnh và
bền vững hơn.

Bên cạnh đó, xu hướng CĐS cũng sẽ được chuyển từ
cạnh tranh công nghệ sang cạnh tranh về dịch vụ hệ sinh
thái, nền công nghiệp 4.0. Đó là việc mở rộng hạ tầng kỹ
thuật số, sử dụng mô hình tự động hóa cho sản xuất và áp
dụng các công nghệ mới để kinh doanh hiệu quả hơn.

Cùng với đó, các doanh nghiệp có xu hướng yêu cầu
bảo mật dữ liệu cao, để đảm bảo tất cả dữ liệu chỉ được
lưu trữ trong mạng nội bộ của công ty.

Nắm bắt được các xu hướng này sẽ là cơ hội để doanh
nghiệp đi tắt, đón đầu thực hiện CĐS toàn diện và mang
lại hiệu quả cao. hiện nay có rất nhiều các giải pháp công
nghệ trên thị trường, tuy nhiên không phải giải pháp
công nghệ nào cũng phù hợp với tất cả. Doanh nghiệp
cần tham khảo và tìm hiểu để có sự lựa chọn đúng đắn
nhất với quy mô và lĩnh vực của mình.

Ông Trương gia Bình - Chủ tịch hội đồng sáng lập
ViNaSa, Chủ tịch Tập đoàn fPT cho biết: Các doanh
nghiệp công nghệ số đang nỗ lực phát triển các nền tảng,
giải pháp CĐS chất lượng, đầu tư nghiên cứu và đẩy
nhanh ứng dụng công nghệ mới: ai, Blockchain,…  và
đang nỗ lực hợp lực cùng nhau, xây dựng hệ sinh thái số
giúp CĐS cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông lê Nguyễn Trường giang, Viện trưởng Viện
chiến lược CĐS, hiện các doanh nghiệp Việt Nam nói
nhiều về vấn đề CĐS, nhưng làm thế nào với mỗi doanh
nghiệp có quy mô và năng lực khác nhau lại là một câu
chuyện cần xem xét và bàn bạc kỹ lưỡng. 

Trong thời đại kinh tế số, quy mô lớn hay nhỏ không
quan trọng mà quan trọng là “đi nhanh hay đi chậm”.
Doanh nghiệp cần nhìn nhận chính mình, định hình lại,
với nguồn lực và điều kiện của mình, để từ đó lựa chọn
cách tiếp cận, cả về tài chính, quản lý nhân sự, marketing,
mô hình thứ bậc sang mô hình nền tảng;... làm sao tối ưu
được nguồn lực, công cụ doanh nghiệp đang có. n

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021
- 2030 đã xác định, CĐS là động lực chính
của tăng trưởng kinh tế. Việc phục hồi và
phát triển kinh tế trong bối cảnh diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19 phụ thuộc
không nhỏ vào kết quả CĐS quốc gia.



Với thông điệp “Nâng tầm trải nghiệm”, khách
hàng tham gia sự kiện đã được tìm hiểu các hoạt
động của cảng và đóng góp ý kiến về chất lượng
dịch vụ, đồng thời tham gia các hoạt động vui
chơi giải trí như: gian hàng trò chơi trúng

thưởng; tổ chức game trả lời câu hỏi; tham quan gian trưng
bày hình ảnh về TCSg; gian hàng sách; gian hàng Kinh Đô,…

Thông qua các hoạt động, TCSg mong muốn thể hiện sự
quan tâm và tri ân đến tất cả các khách hàng hiện trường (tài xế,
khách hàng giao nhận, hãng tàu hiện trường) sử dụng trực tiếp
dịch vụ của hệ thống; đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp để
không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. hoạt
động góp phần thắt chặt mối quan hệ, tạo sự gắn kết, đồng
hành cùng phát triển giữa TCSg với các khách hàng hiện
trường, nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu của TCSg.

Ngày khách hàng hiện trường lần thứ 9 - “Nâng
tầm trải nghiệm”

- hướng dẫn sử dụng và cài đặt “Ứng dụng cảng điện tử đa
tính năng SNP ePOrT MOBile”: Với ứng dụng mới ra mắt

trong năm 2022, tại khu vực này, khách hàng được hướng dẫn
cài đặt ứng dụng, giới thiệu những tính năng mới, cũng như
cách tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi.

- gian hàng trò chơi tương tác thu hút đông đảo khách
hàng tham gia và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

- Khu vực triểm lãm ảnh: Nơi trưng bày những tác phẩm
của khách hàng tham gia cuộc thi ảnh “Khám phá nét đẹp
TCSg” cũng như  khám phá một Tân Cảng rất khác với
những gì thường thấy, những góc nhìn về hành trình, trải
nghiệm và cuộc sống tại TCSg.

- Chương trình Đối thoại và giải đáp trực tiếp các phản hồi về
chất lượng dịch vụ: Đây là dịp để đại diện chỉ huy đến từ các đơn
vị đang quản lý khai thác, điều hành các khâu tại khu vực cảng
Tân Cảng- Cát lái trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe ý kiến đóng góp,
giải đáp vướng mắc từ phía khách hàng về chất lượng dịch vụ.

- Đặc biệt phần quay số trúng thưởng ở cuối chương
trình đã tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng cho các khách
hàng tham dự. 

Với phương châm “Đến với TCSg - đến với chất lượng,
dịch vụ hàng đầu”, TCSg luôn nỗ lực cải tiến, nâng cao
chất lượng dịch vụ, ứng dụng chuyển đổi số, tạo tiện lợi tối
đa để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng, đối tác,
hãng tàu. Qua đó, khẳng định quyết tâm của Tổng công ty
trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích cho
khách hàng.n
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"Nâng tầm trải nghiệm" 
cùng Tân Cảng Sài Gòn năm 2022

Vừa qua, Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn
(TCSg) đã tổ chức thành công sự kiện
“Ngày khách hàng hiện trường lần thứ 9”
cùng thông điệp “Nâng tầm trải nghiệm”
với hơn 600 khách hàng tham dự. Đây là
hoạt động chính trong chuỗi sự kiện nhằm
tri ân các khách hàng hiện trường tại cảng
Tân Cảng – Cát lái nói riêng và TCSg nói
chung được diễn ra từ tháng 12/2022.

Văn LượnG

Khai mạc sự kiện “Ngày khách hàng hiện trường lần thứ 9”



attending customers
had the chance to
learn about the
port's operations
and comment on

service quality while joining
entertaining activities like playing
games for prizes, playing
question-answer games, visiting
SNP photo booths, and exploring
bookstores and Kinh Do booths.

With these activities, SNP
wanted to show its gratitude to all
field customers (drivers, delivery
customers and field shipping
lines) who use the system's
services, and listen to their
comments to constantly improve
service quality. The activity
helped tighten relationships,
create cohesion, and foster the
development between SNP and
field customers, and enhance SNP's reputation and brand.

9th Customer appreciation Day - “Enhancing
your experiences”

-  instructions for using
and installing "SNP ePOrT
MOBile multifunction
electronic port application":
Customers were instructed to
install the application
launched in 2022 and
introduced to new features
and user-friendly experiences.

- interactive game corner
attracted a large number of
customers to join and play to
win many attractive gifts.

- Photo exhibition area: a
place to display pictures
created by customers taking
part in the photo contest
"Discovering Saigon beauty"
and exploring a very different
SNP from what was usually
seen, perspectives on the
journey, experiences and life
at SNP.

- Direct dialogue and
response program for service

quality feedback: This was an
opportunity for officers from
units that are managing and
operating working stages at Tan
Cang-Cat lai Port to directly
meet customers, listen to their
suggestions and answer their
questions about service quality.

- especially, the lucky draw
at the end of the program
created a lively and exciting
atmosphere for all customers.

With the motto "Come to
SNP - come to the best quality
service", SNP always strives to
improve its service quality,
apply digital transformation,
and create maximum
convenience to win the absolute
trust of customers, partners and
shipping lines, thus affirming
the corporation's determination
to raise service quality and

bring interests to customers whose goods are handled at
the port.n
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"enhancing experiences" 
with saigon newport in 2022

Saigon Newport Corporation
(SNP) successfully hosted the "9th
Customer appreciation Day" with
the message of "enhancing your
experiences", attended by more

than 600 customers. This was the
main activity in the series of
appreciation events for field

customers at Tan Cang-Cat lai
Port in particular and SNP in

general. The event took place in
December 2022.

Van LuonG



Ông có thể điểm lại một số nét nổi bật trong hoạt
động của Chi nhánh vietcombank Bình Dương trong
năm 2022?

Trong năm 2022, hoạt động của Vietcombank Bình
Dương có những thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức.
Trong 6 tháng đầu năm, dù đã cố gắng, nỗ lực nhưng tốc độ
“đi” hơi chậm so với mọi năm. riêng quý iii và quý iV dù có
tăng tốc nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế,

đặc biệt là thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp sang
các thị trường như Mỹ, châu Âu giảm.  Vietcombank Bình
Dương với đặc thù phục vụ doanh nghiệp xuất khẩu.
Những ngành nghề như gỗ, dệt may, da giày bị ảnh hưởng
rất lớn từ biến động kinh tế - chính trị trên thế giới lại là
ngành chủ lực của Bình Dương cũng như của Vietcombank
Bình Dương nên ảnh hưởng đến doanh số giao dịch.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và
cán bộ, nhân viên, đến nay, các chỉ tiêu trọng yếu năm
2022 của Vietcombank Bình Dương cơ bản hoàn thành
theo chỉ tiêu, kế hoạch hội sở giao. Chất lượng tín dụng
tốt, lợi nhuận vượt kế hoạch, đóng ngân sách địa phương
gần 30 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ,
nhân viên được quan tâm, thu nhập năm nay cao hơn năm
trước. hoạt động đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên,
văn nghệ, thể thao phong phú, tạo sự phấn khởi, tin tưởng
vào sự lãnh đạo điều hành của Đảng ủy, Ban giám đốc, từ
đó tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành
nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Vietcombank Bình Dương đã tham
gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác. Chi nhánh đã tích
cực đồng hành chia sẻ với tỉnh Bình Dương trong vấn đề
hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội thông qua các hoạt động
tài trợ nhà tình thương, hỗ trợ người nghèo, quỹ bảo trợ
trẻ em, quỹ chữ thập đỏ, công nhân lao động có hoàn cảnh
khó khăn,… với số tiền hơn 5 tỷ đồng (từ sự vận động chia
sẻ của cán bộ, nhân viên). 

Điều gì giúp Chi nhánh vietcombank Bình Dương
vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh
đề ra, thưa ông?

Cũng như mọi năm, ngay từ đầu năm 2022, Chi nhánh
Vietcombank Bình Dương bám sát sự chỉ đạo của Ban lãnh
đạo Vietcombank, định hướng vào những ngành nghề, lĩnh
vực, trụ cột của Trụ sở chính để triển khai, quán triệt đến
từng cán bộ nhân viên. 

Thị trường Bình Dương tập trung vào khách hàng sản
xuất kinh doanh, khách hàng fDi nên đầu năm Ban giám
đốc Chi nhánh đã chỉ đạo lấy chăm sóc khách hàng là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chi nhánh đã triển khai
nhiều giải pháp để phát triển khách hàng (do giám đốc Chi
nhánh trực tiếp chỉ đạo), thành lập tổ phát triển khách
hàng fDi, tổ chăm sóc khách hàng fDi, tổ phát triển sản
phẩm phi tín dụng,… Ban hành kế hoạch chương trình
hành động hàng năm, trên cơ sở đó các phòng, ban, các tổ
cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động. Nhờ đó, năm
2022 dù doanh số giao dịch thanh toán quốc tế không đạt
nhưng đã phát triển được nhiều khách hàng tín dụng bán
buôn mới, nhiều khách hàng tài trợ thương mại mới,… làm
nền tảng để phát triển cho năm sau. 

Song song đó, Chi nhánh triển khai nhiều giải pháp bán
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“Chăm sóc khách hàng 
là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thái minh
Quang, giám đốc Chi nhánh
Vietcombank Bình Dương về những nỗ
lực đồng hành, chia sẻ với khách hàng
trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thách
thức. Ông Quang cho biết, khách hàng là
nhân tố giúp Vietcombank Bình Dương
vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiều
chỉ tiêu trọng yếu trong năm 2022, tạo nền
tảng quan trọng để tiếp tục phát triển hiệu
quả, bền vững trong năm 2023. 

QuốC hưnG



Could you please briefly introduce some remarkable
business outcomes of vietcombank Binh Duong in
2022?

in 2022, business operations of Vietcombank Binh
Duong were both advantageous and challenging. in the first
six months of the year, despite our best efforts, our growth
pace was a bit slower than other years. in the third and
fourth quarters, despite being accelerated, the pace was
largely influenced by economic situations, especially
shrinking exports to key markets like the united States and
europe. as a key bank for exporters of woodwork, textile
and garment, leather and footwear, all hard hit by economic
and political volatility in the world, Vietcombank Binh
Duong’s transaction revenues were also affected.

however, with its collective efforts, the branch’s key
business targets in 2022 were basically completed as assigned
by Vietcombank, including good credit quality, profit
performance, and nearly VND30 billion of tax revenue for
the local budget. The material and spiritual life of employees
was improved with higher income than the previous year.
Trade union, youth union and physical fitness activities also
increased to inspire working spirit of employees.

in 2022, Vietcombank Binh Duong joined many
meaningful social activities like sponsoring construction of
charity houses, supporting the poor, financing child
protection funds, the red Cross fund and assisting workers
in difficult circumstances. More than VND5 billion was
spent on social activities (raised from employees.)

What helped vietcombank Binh Duong overcome
difficulties to complete its business plans?

like any other year, right from the beginning of 2022,
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hàng, chăm sóc khách hàng, phát động phong trào thi
đua, tổ chức học tập kinh nghiệm giao lưu các chi nhánh
bạn, ngân hàng bạn. 

Ông có thể cho biết Chi nhánh vietcombank Bình
Dương đã, đang có những nỗ lực gì để đồng hành, hỗ
trợ khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp? 

Đạt được kết quả như năm nay, ngoài sự nỗ lực phấn
đấu của Chi nhánh còn nhờ sự đồng hành của khách
hàng. Như đã chia sẻ, chăm sóc khách hàng là mục tiêu
và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi nhánh.
Vừa qua, Vietcombank nói chung, Chi nhánh Bình
Dương nói riêng đã chủ động giảm lãi suất 1% cho khách
hàng; tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đặc biệt là
phòng khách hàng doanh nghiệp, bán lẻ chủ động rà soát
khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi 2% lãi suất theo Nghị
định 31 của Chính phủ để chủ động thông báo cho khách
hàng giảm lãi suất. Song song đó, tăng cường công tác
chăm sóc khách hàng, giải quyết nhanh các hồ sơ, cải
tiến thủ tục vay vốn, chủ động tư vấn bán kèm, bán chéo
sản phẩm, thực hiện chuyển đổi số, mang lại lợi ích thiết
thực cho khách hàng. Chi nhánh cũng thường xuyên tổ
chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
kết hợp lắng nghe ý kiến và tri ân khách hàng. Thông
qua hội đồng nhân dân tỉnh, Chi nhánh đã có kiến nghị
với Đảng, Nhà nước, với tỉnh quan tâm xem xét, tạo điều
kiện thuận lợi cho khách hàng về dòng tiền, thủ tục. 

Bước vào năm 2023, vietcombank Bình Dương đặt
ra mục tiêu, phương hướng hoạt động như thế nào?

Năm 2023, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng
gDP 8,5-8,7%. riêng Chi nhánh Vietcombank Bình
Dương thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ Ban lãnh đạo
Vietcombank giao và thông thường đến đầu năm mới có
chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, hiện Chi nhánh cũng
đã chủ động xây dựng kế hoạch với mức tăng trưởng bằng
năm 2022, cụ thể tăng trưởng tín dụng và huy động vốn từ
10-12%, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, kinh
doanh ngoại tệ tăng khoảng 15%, lợi nhuận 10-12%.
Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động,
chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, ít nhất phải bằng,
hoặc cao hơn năm 2022. Nếu tình hình thuận lợi, đúng
như nhận định thì những chỉ tiêu này dù khá cao nhưng
cũng không khó để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn ông!

“customer care is a
central and
crosscutting task”

This statement is shared by Vietcombank Binh
Duong Director Nguyen Thai minh Quang
when he talked about efforts to support
customers amid a challenging economy. he
said that customers helped Vietcombank
overcome difficulties to fulfill many key targets
in 2022 and created an important foundation
for continued effective and sustainable
development in the new year of 2023. 

QuoC hunG

F



Vietcombank Binh Duong
closely followed the directions
of Vietcombank's Board of
Directors on business activities
to inform every employee.

in Binh Duong province,
the branch focused on
corporate customers and fDi
customers. So, at the
beginning of the year, the
leadership directed all
employees to take customer
care as a central and
crosscutting task.
Vietcombank Binh Duong
adopted many solutions
regarding customer
development (directed by the
Branch Director); established
an fDi customer development
team, an fDi customer care
team, and a non-credit
product development team among other units; and launched
annual action plans for its working units to work out their
detailed working programs and plans. as a result, in 2022,
although the international payment transaction volume did
not reach the target, the branch managed to develop many
new wholesale credit customers and many new trade finance
customers to lay a foundation for future development.

Simultaneously, the branch deployed many sales and
customer care solutions, launched emulation movements, and
organized in-house training courses to exchange experiences
with other branches and banks.

How has vietcombank Binh Duong been striving to
support customers, especially small businesses?

To achieve this year’s results, in
addition to its efforts, the branch also had
the companionship of customers. as i said,
customer care is our main goal and mission.
recently, Vietcombank and Vietcombank
Binh Duong Branch actively reduced
interest rates by 1% for customers; directed
units, especially corporate and retail units,
to actively review and notify customers
eligible for the 2% interest rate cut under
Decree 31 of the government.
Simultaneously, the branch strengthened
customer care, quickly processed
application forms, improved loan
procedures, consulted on side-selling and
cross-selling products, adopted digital
transformation, and brought practical
benefits to customers. The branch also
regularly organized workshops to introduce

its products and services, learn
about customer opinions and
express its thanks to
customers. Through the
Provincial People's Council,
the branch sent
recommendations to the
Party, the distribution and the
province, seeking more
favorable conditions for
customers in terms of cash
flow and procedures.

Entering 2023, what are
the working objectives and
directions of vietcombank
Binh Duong?

in 2023, Binh Duong
province set a gDP growth
target of 8.5-8.7%.
Vietcombank Binh Duong
typically follows the plan and

tasks assigned by Vietcombank’s Board of Directors and
usually has specific targets and plans at the beginning of the
new year. But, the branch also actively envisions its
performance as in 2022, specifically credit and deposit growth
of 10-12%, international payment, trade finance and forex
business growth of 15%, and profit growth of 10-12%. in
addition, it is necessary to ensure safety and efficiency in
operations and take care of employees’ livelihoods, at least
equal to, or higher than, 2022. if everything goes smoothly as
expected, these targets should be met. although these are quite
high, they are still within reach.

Thank you very much!
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Thông qua việc hợp tác với các bên nhằm chia sẻ kỹ thuật canh tác bền vững kết
hợp chuyển đổi số đến người nông dân, mô hình nông nghiệp tái sinh đang được

Nestlé giới thiệu tại Việt Nam hướng đến góp phần xây dựng nền nông nghiệp
xanh, bền vững, phát thải thấp. 

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp toàn thể PSAV 2022

nesTlé ViệT nam 

Đẩy mạnh hợp tác đa bên để thúc đẩy 
nông nghiệp xanh

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể chương trình Đối
tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam
(PSaV) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền
nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị” diễn ra vào
05/12 tại hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lê Minh hoan cho biết,

ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ phục vụ 100 triệu
dân trong nước mà đã đứng vào Top 15 cường quốc xuất khẩu
nông sản hàng đầu thế giới, vươn tới thị trường trên 190 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí
hậu, thị trường bị ảnh hưởng với các yếu tố địa chính trị và lựa
chọn của người tiêu dùng có nhiều thay đổi, ngành 

F
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Nông nghiệp cũng cần phải thay đổi để gia
tăng và tạo ra các giá trị mới, đồng thời thể
hiện trách nhiệm mạnh mẽ hơn với cộng
đồng quốc tế, đặc biệt về bảo tồn tài
nguyên, đa dạng sinh học, giảm phát thải,
thích ứng với biến đổi khí hậu. 

“Với cam kết của Chính phủ tại
COP26 (hội nghị lần thứ 26 các bên
tham gia Công ước khung của liên hợp
quốc về biến đổi khí hậu) về việc đạt
phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050,
chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi để
hướng tới phát triển một nền nông
nghiệp sinh thái, trung hòa carbon bên
cạnh mục tiêu an ninh lương thực”, Bộ
trưởng lê Minh hoan cho biết thêm.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Binu Jacob,
Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam đồng
thời là đồng chủ trì PSaV cho biết, hiện
nay gần 2/3 lượng khí thải nhà kính của
Tập đoàn đến từ nguyên vật liệu ngành thực phẩm và các hoạt
động gián tiếp của doanh nghiệp. Vì vậy, trong lộ trình thực
hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050 của
Nestlé, giảm lượng khí thải từ nguyên vật liệu nông nghiệp
thông qua việc áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh là một
trong những điều quan trọng nhất mà Nestlé đang theo đuổi
tại các thị trường. Tại Việt Nam, nông nghiệp tái sinh được
Nestlé thực hiện thông qua chương trình NeSCafÉ Plan và
các sáng kiến hợp tác đa bên về nông nghiệp bền vững. 

Thông qua chương trình NeSCafÉ Plan khởi xướng năm
2011, Nestlé Việt Nam đã tăng cường hợp tác công - tư với các
đối tác như Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Nghiệp Tây
Nguyên, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, Bộ NN&PTNT và
các tổ chức, đối tác. Chương trình NeSCafÉ Plan đã gắn kết
thành công với người nông dân khu vực Tây Nguyên, nâng
cao chất lượng hạt cà phê Việt, áp dụng phương pháp canh tác
bền vững, tái canh diện tích cây cà phê già cỗi, gia tăng thu
nhập cho các nông hộ, đảm bảo sinh kế cũng như gia tăng
quyền năng của các nữ nông dân. 

Đồng thời, nông nghiệp tái sinh còn giúp cải thiện chất
lượng và độ phì nhiêu của đất cũng như bảo vệ nguồn tài
nguyên nước và đa dạng sinh học. Việc cải tạo chất lượng đất
còn giúp tăng khả năng hấp thụ khí carbon vào đất, giảm phát
thải. Chương trình đã giúp người nông dân tái canh 63.000ha
cà phê già cỗi, giảm 40% lượng nước tưới và 20% phân hóa
học, thuốc trừ sâu, tăng 30 - 100% thu nhập nhờ áp dụng mô
hình xen canh hợp lý và giảm lượng phát thải carbon trên mỗi
kilogram cà phê được thu hoạch. 

Bên cạnh đó, NeSCafÉ Plan còn giúp tri thức hóa người
nông dân thông qua việc áp dụng chuyển đổi số trên chính rẫy
cà phê của mình. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ phát triển và
xây dựng công cụ quản lý nhật ký nông hộ (Digital farmer
field Book - ffB), giúp người nông dân quản lý hoạt động sản
xuất kinh doanh hiệu quả, kiểm soát chi phí và lợi nhuận, thay
thế việc quản lý bằng giấy tờ. Đồng thời, tính toán được chi
tiết phát thải carbon trên rẫy cà phê của mình. 

Theo ông Binu Jacob, mô hình nông nghiệp tái sinh của
Nestlé đã và đang được áp dụng thành công trong canh tác
cây cà phê, và cũng có thể là giải pháp cho các ngành hàng

khác trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua phiên họp
toàn thể PSaV, Nestlé Việt Nam cũng khẳng định vai trò
của mình đó là tiếp tục gia tăng giá trị nông sản, góp phần
giúp Việt Nam trở thành trung tâm kết nối đổi mới sáng
tạo lương thực thực phẩm của châu Á thay chỉ vì xuất khẩu
sản phẩm thô, giá trị thấp. 

“Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế
giới (Wef) thành lập Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo về
lương thực thực phẩm (fih), gắn liền với phát triển nông
nghiệp xanh, phát thải thấp. Bộ NN&PTNT kêu gọi cộng đồng
doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế tham gia
trong quá trình chuẩn bị và triển khai fih”, Bộ trưởng lê
Minh hoan cho biết, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh
nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình PSaV được khởi xướng từ năm 2010 trong
khuôn khổ “Sáng kiến Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” của
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Wef) hướng đến mục tiêu 20 - 20
- 20 (tăng 20% năng suất, giảm 20% đói nghèo, giảm 20% phát
thải). Đến thời điểm hiện tại, PSaV có 8 nhóm công tác công -
tư (PPP) ngành hàng, bao gồm các nhóm về cà phê, chè, rau
quả, thủy sản, gạo, gia vị và hồ tiêu, chăn nuôi, hóa chất nông
nghiệp, với sự tham gia của 120 tổ chức, gồm các cơ quan
Chính phủ, các công ty, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu,
các tổ chức quốc tế và phi Chính phủ. PSaV được đồng chủ
trì bởi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đại diện cho khối công và
Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, đại diện cho khối tư.

Cũng với mục tiêu gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp,
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày Cà phê Việt Nam từ
9-11/12, Nestlé Việt Nam và hiệp hội Cà phê Việt Nam
(ViCOfa) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới xây
dựng ngành cà phê bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên,
đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao thu nhập của người sản
xuất. Trong đó, là doanh nghiệp tiên phong áp dụng thành
công nông nghiệp tái sinh, Nestlé Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ
kiến thức và các thực hành tốt của mô hình này trong sản xuất
cà phê bền vững, có trách nhiệm; đồng thời góp phần đẩy
mạnh liên kết giữa khu vực công, tư nhân và các bên liên quan
để cùng giải quyết các thách thức của ngành cà phê Việt Nam
nói riêng và của nông nghiệp nói chung.n

Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé Việt Nam hướng dẫn các hộ nông dân sử dụng
công cụ FFB để quản lý nông trại thuộc dự án NESCAFÉ Plan
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Speaking at the Plenary Meeting of the Partnership for
Sustainable agriculture in Vietnam (PSaV) themed
“adding green and value to agriculture” in hanoi on
December 5, Minister of agriculture and rural
Development (MarD) le Minh hoan said that

Vietnam's agriculture not only serves 100 million people in the
country, but is also a Top 15 exporter in the world, present in
over 190 countries and territories. however, in the context of
climate change, the market is affected by geopolitical factors and
consumers' choices are changing, agriculture also needs
changing to increase and create new values, and at the same time
shows stronger responsibility to the international community,
especially in terms of resource conservation, biodiversity,
emission reduction, and climate change adaptation.

“given commitments of the Vietnamese government at
COP26 (the 26th Conference of the Parties (COP) to the united
Nations framework Convention on Climate Change) to
achieving net-zero emissions by 2050, we are making efforts to
transform towards an ecological, carbon-neutral agriculture in
addition to the goal of food security," he added.

Speaking at the conference, Mr. Binu Jacob, CeO of
Nestlé Vietnam and Co-chair of PSaV, said that currently
nearly two-thirds of the group's greenhouse gas emissions
come from food materials and indirect business activities.
Therefore, on its roadmap to net-zero emissions by 2050,
reducing agricultural emissions through the application of a
regenerative agriculture model is one of the most important
things that Nestlé is pursuing in the markets. in Vietnam,
regenerative agriculture is implemented by Nestlé through its
NeSCafÉ Plan and multistakeholder cooperation initiatives
on sustainable agriculture.

Through the NeSCafÉ Plan initiated in 2011, Nestlé
Vietnam has strengthened public-private partnership (PPP)
with partners such as the Western highlands agriculture and
forestry Science institute (WaSi), provincial agricultural
extension centers, the Ministry of agriculture and rural
Development, other organizations and partners. The NeSCafÉ
Plan has successfully connected with farmers in the Central
highlands, improved the quality of Vietnamese coffee beans,
applied sustainable farming methods, replanted old coffee trees,
and increased incomes and ensured livelihoods for farmers as
well as empowered female farmers.

at the same time, regenerative agriculture improves soil quality

and fertility as well as protects water resources and biodiversity.
improved soil quality also helps increase carbon absorption in soil
and reduce emissions. The plan has helped farmers to replant
63,000 hectares of old coffee, reduce 40% of irrigation water and
20% of chemical fertilizers and pesticides, increase income by 30 -
100% thanks to application of reasonable intercropping models and
reduce carbon emissions per kilogram of coffee harvested.

in addition, NeSCafÉ Plan helps educate farmers to apply
digital transformation on their own coffee fields. Specifically, the
program has supported developing and building a tool for
managing household dairies called Digital farmer field Book
(ffB), helping farmers manage production and business
effectively, control costs and profits and replace paper
management. at the same time, it helps calculate details of
carbon emissions on their coffee fields.

according to Mr. Binu Jacob, Nestlé's regenerative
agriculture model has been successfully applied in coffee farming
and can also be a solution for other agricultural sectors. Through
the PSaV plenary meeting, Nestlé Vietnam also affirmed its role
of increasing the value to agricultural products, helping Vietnam
become a hub for food innovation in asia instead of just
exporting raw, low-value products.

“The Ministry of agriculture and rural Development is
coordinating with the World economic forum (Wef) to
establish a food innovation hub (fih), aligned with green, low-
emission agricultural development. The ministry calls on the
business community, domestic and international organizations
to participate in fih preparation and implementation,” said
Minister le Minh hoan, emphasizing the role of businesses in
agricultural production and product consumption.

The PSaV Program was initiated in 2010 within the framework
of the "New Vision initiative in agriculture" of the World economic
forum (Wef) towards a 20 - 20 - 20 goal (increasing productivity
by 20%, reducing poverty by 20%, reducing emissions by 20%). up
to now, PSaV has eight sectoral Public-Private Partnership (PPP)
Working groups, including coffee, tea, fruits and vegetables,
seafood, rice, spices and pepper, animal husbandry, and agricultural
chemicals, participated by 120 organizations, including
government agencies, companies, industry associations, research
institutes, international organizations and nongovernmental
organizations. PSaV is co-chaired by the Minister of agriculture
and rural Development that represents the public sector, and the
CeO of Nestlé Vietnam that represents the private sector.

To add value to agriculture, within the framework of Vietnam
Coffee Days from December 9-11, Nestlé Vietnam and the Vietnam
Coffee association (ViCOfa) signed a memorandum of
understanding on cooperation towards building a sustainable coffee
industry, conserving natural resources, ensuring social security and
improving the income of producers. for its part, as a pioneer that
has successfully applied regenerative agriculture, Nestlé Vietnam
will continue to share knowledge and good practices of this model
in responsible and sustainable coffee production; help foster PPP
and stakeholders to jointly solve challenges of Vietnam's coffee
industry in particular and of agriculture in general.n
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Strengthening Multistakeholder 
Cooperation to Boost Green Agriculture
Multistakeholder cooperation in sharing
sustainable farming techniques, combined
with digital transformation to farmers and the
regenerative agriculture model introduced by
Nestlé in Vietnam, is aimed to build green,
sustainable and low-emission agriculture.



Đi đầu trong phát triển bền vững
Năm vừa qua, với những đóng góp

tích cực cho sự phát triển bền vững
trong doanh nghiệp cũng như cho sự
phát triển bền vững của nền kinh tế,
xã hội và môi trường Việt Nam, Tập
đoàn Th đã được nhận 6 giải
thưởng lớn. Tiêu biểu trong số đó là
Top 100 Doanh nghiệp Phát triển
bền vững, giải thưởng do VCCi trao
tặng; Top 30 doanh nghiệp tại châu
Á, được vinh danh tại lễ Công bố và
trao giải Báo cáo Phát triển bền vững
tốt nhất châu Á 2022.

Đầu tư các dự án theo hướng ứng dụng
công nghệ cao kết hợp với khoa học quản trị
tân tiến nhất thế giới cùng trí tuệ Việt, tài nguyên
thiên nhiên Việt chính là công thức thành công, là “chìa
khóa vàng” để Th mở bung những sức mạnh tiềm tàng của
nông nghiệp; đạt được nhiều thành tựu lớn; tạo ra một hệ
sinh thái sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe, chất lượng quốc
tế, hoàn toàn từ thiên nhiên và thân thiện với môi trường. 

Với định hướng phát triển
bền vững là “kim chỉ nam”
xuyên suốt mọi hoạt động kinh
doanh cốt lõi của Tập đoàn, từ
năm 2018, Th đã chính thức
ban hành Chính sách Phát triển
bền vững tham chiếu theo chuẩn
quốc tế gri, với 6 trụ cột: Dinh
dưỡng - Sức khỏe, Môi trường,
giáo dục, Con người, Cộng
đồng và Phúc lợi động vật.

Chỉ tính riêng trụ cột Môi
trường, Th là doanh nghiệp tiên
phong sáng lập và chung tay
cùng các tổ chức lớn tại Việt
Nam trong trách nhiệm hạn chế
rác thải nhựa, như: liên minh
Tái chế bao bì Việt Nam - PrO
Vietnam, liên minh Doanh
nghiệp vì môi trường Việt Nam
- VB4e, liên minh các nhà bán
lẻ giảm tiêu thụ túi nilon dùng
một lần.

Cụ thể hơn, Tập đoàn đã
chấm dứt sử dụng túi nilon sử
dụng một lần trên toàn hệ thống
Th true mart, thay thế bằng túi

nhựa sinh học; sử dụng thìa sữa chua được
làm từ chất liệu sinh học; giảm 50% số

lượng thìa dùng một lần cung cấp kèm
sản phẩm sữa chua Th true

yOgurT; tài trợ nhiều dự án về
môi trường như dự án khảo sát
nhằm bảo tồn san hô tại Vườn
Quốc gia Cát Bà (hải Phòng),…

Liên tục đạt Thương hiệu
Quốc gia từ năm 2012

Cũng trong năm 2022, Tập đoàn
Th có năm nhóm sản phẩm được vinh

danh tại lễ trao giải Thương hiệu Quốc
gia. Sau hơn một thập kỷ mang đến dòng

sữa góp phần cải thiện và nâng cao tầm vóc,
thể lực, trí lực cho người Việt, cho đến nay, các sản

phẩm Th true MilK chiếm tới 45% thị phần ngành hàng
sữa tươi tại Việt Nam. Theo báo cáo Dấu ấn thương hiệu
Việt Nam 2022, Th true MilK đã vượt qua nhiều tên tuổi
khác lọt vào Top 2 thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được
người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất.
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Tập đoàn TH khẳng định 
vị thế dẫn đầu ngành sữa tươi sạch

Doanh nghiệp
sở hữu thương hiệu

sữa Th true MilK đã
có một năm 2022 ấn

tượng với nhiều sự kiện
và giải thưởng lớn

trong và ngoài nước.



Không chỉ có Th true MilK là sản phẩm sữa tươi sạch
được người tiêu dùng tin yêu nhiều năm qua, năm 2022
đánh dấu lần đầu tiên các sản phẩm sữa hạt và đồ uống tốt
cho sức khỏe (nước tinh khiết và nước uống sữa trái cây)
được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Đây là sự công
nhận và khẳng định về chất lượng, uy tín cũng như nỗ lực
sáng tạo của Th trong hành trình thực hiện sứ mệnh "Vì
sức khỏe cộng đồng" khi liên tục cho ra mắt nhiều dòng
sản phẩm mới mang tính đột phá. 

Trong những năm gần đây, Th đã tích cực đổi mới,
phát triển đa dạng hóa các dòng sản phẩm sữa và đồ uống
đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm người tiêu dùng,
hướng tới trở thành một “chuyên gia dinh dưỡng” cho cả
gia đình. Có thể kể đến như: Trà thảo dược Th true
herBal, sữa hạt cao cấp Th true NuT; trà tự nhiên Th
true Tea,… Đây đều là các sản phẩm đồ uống hoàn toàn
từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, giảm hoặc không sử dụng
đường tinh luyện.

Các sản phẩm mang thương hiệu Th không chỉ trở
thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong nước mà
hơn 140 loại sản phẩm của Tập đoàn đã mở rộng thị trường
ra Trung Quốc và khu vực aSeaN. 

Đặc biệt, các sản phẩm của Th cũng được lựa chọn để
đại diện cho Việt Nam tham dự nhiều sự kiện ngoại giao
quốc tế. Tại Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái lan 2022,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm gian hàng
của Tập đoàn Th và bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng
của sản phẩm Th cũng như việc Th sẽ chinh phục thành
công thị trường Thái lan.

Tháng 12 vừa qua, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt
Nam - Bỉ và Việt Nam - hà lan, dòng sản phẩm trà thảo
dược Th true herBal cũng được lựa chọn trở thành “đại
sứ” thảo dược Việt, khi được Thủ tướng Phạm Minh
Chính giới thiệu tới Công chúa Vương quốc Bỉ và nhiều
đại biểu tham gia chương trình.

Thành công của Th đã góp phần khai mở nhiều thị
trường quốc tế, đưa niềm tự hào thương hiệu Việt ra thế giới.

Tư duy vượt trội của Nhà sáng lập
Nhắc đến Tập đoàn Th, không thể không kể đến anh

hùng lao động Thái hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch hội
đồng Chiến lược Tập đoàn. Năm 2022 cũng đánh dấu nhiều
giải thưởng quan trọng khi bà đã trở thành đại diện đầu tiên
và duy nhất của Việt Nam được CSrWorks international
vinh danh 1 trong 10 lãnh đạo nữ tại châu Á đạt danh hiệu
“Phụ nữ vì sự Phát triển bền vững” và đạt giải “Doanh nhân
xuất sắc” trong lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh
Việt Nam 2022. 

Cách đây 14 năm, bà Thái hương đã bắt đầu hành trình
của mình với Th true MilK, làm nên một “cuộc cách
mạng” sữa tươi sạch ở Việt Nam, góp phần thay đổi căn bản
ngành sữa nước Việt Nam chuyển dần từ sử dụng nguyên
liệu sữa bột pha lại sang sữa tươi và đấu tranh làm minh
bạch thị trường sữa. Nhiều năm liên tiếp, bà Thái hương
nằm trong danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất
châu Á do Tạp chí forbes bình chọn.

Tư duy và tầm nhìn dài hạn của bà Thái hương đã
thay đổi mảnh đất đầy nắng và gió Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ

an. Nhờ công nghệ cao kết hợp cùng khoa học quản trị,
dự án đã hóa giải những khó khăn của nền nông nghiệp
Việt Nam. Nghĩa Đàn của 10 năm trước vốn là vùng quê
nghèo, lạc hậu, nhưng giờ đây đã trở thành niềm tự hào
của người dân xứ Nghệ. 

Sau thành công của dự án sữa, bà Thái hương tiếp tục
thực hiện khát vọng đưa “quốc bảo" thảo dược Việt trở
thành “quốc kế dân sinh”, vươn ra thế giới với bước đầu là
dòng sản phẩm trà thảo dược Th true herBal. 

Dù sở hữu “kho báu” thảo dược quý hiếm với hàng ngàn
loại cây thuốc đặc hữu có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế
cao, cùng nền y học cổ truyền lâu đời nhưng Việt Nam lại
chưa thể khai thác đúng với tiềm năng để bảo tồn và đóng
góp cho sức khỏe người Việt. Nhìn thấy thực trạng đó, hơn
10 năm qua, Nhà sáng lập Tập đoàn đã từng bước xây dựng
và thực hiện đề án Kinh tế dưới tán rừng, tiếp đó là các đề
án bảo tồn và phát triển từng loại thảo dược quý/đặc hữu cụ
thể, ví dụ như lan thạch hộc tía, gấc, sâm Ngọc linh. 

Công nghệ đầu cuối thế giới làm nên cuộc cách mạng
sữa tươi sạch nay tiếp tục được phát huy sức mạnh tại cuộc
cách mạng thảo dược. Toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng
và vận hành của Th đều được thực hiện theo công nghệ và
kỹ thuật tiên tiến của Cộng hòa liên bang Đức hoặc israel. 

hiện tại, Th đang vận hành hai dự án chế biến, sản xuất
đồ uống từ thảo dược là: Nhà máy Nước tinh khiết, thảo
dược và hoa quả Núi Tiên ở Nghệ an và Nhà máy Chế biến
hoa quả tươi và thảo dược Vân hồ ở Sơn la. Đây là những
công trình tiêu biểu thể hiện con đường phát triển kinh tế
dưới tán rừng gắn với chế biến sản xuất công nghệ cao.

“Đi sau, đi hơi muộn nhưng không thể về sau - Đó là
quan điểm của tôi. Trong vòng 10 năm nữa, Th sẽ ghi tên
vào bảng danh dự về thảo dược của thế giới, sẽ đứng Top 1
trong bảng danh dự này” - Bà Thái hương khẳng định. n
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Leading sustainable
development

last year, with positive
contributions to its own
sustainable development of
enterprises and to sustainable
economic, social and
environmental development of
Vietnam, Th group was honored
with six major awards, including
Top 100 Sustainable
Development Business awarded by VCCi, Top 30 Business
in asia honored at the announcement and awarding
Ceremony of Best Sustainability report in asia 2022.

investing in high-tech projects combined with the
world's most advanced management science with
Vietnamese wisdom and Vietnamese natural resources is the
recipe for success, the "golden key" for Th group to unleash
the potential power of agriculture, obtain great
achievements, and create an ecosystem of organic, healthy
and international quality products, completely made from
nature and environmentally friendly.

Defining that sustainable development is a "compass"
throughout all core business activities of the group, since
2018, Th has officially issued Sustainable Development
Policy based on gri international standards, with six pillars:
Nutrition - health, environment, education, People,

Community and animal Welfare.
for the environmental pillar

alone, Th is a pioneer that
founded and joined hands with
large organizations in Vietnam
to reduce plastic waste, such as
Vietnam Packaging recycling
Organization (PrO Vietnam),
Vietnam Business alliance for
the environment (VB4e),
retailers alliance for reduced
Consumption of Disposable

Plastic Bags. 
More specifically, the group stops using disposable

plastic bags throughout the Th true mart system, replacing
plastic bags with bio-plastic alternatives; using yogurt
spoons made from biological materials; reducing 50% of
disposable spoons provided with Th true yOgurT
products; and sponsoring a survey project for coral
conservation in Cat Ba National Park (hai Phong).

National value since 2012
also in 2022, Th group had five product categories

honored at the National Value awarding Ceremony. after
more than a decade of making dairy products that help
improve and enhance the stature, physical strength and
intelligence of Vietnamese people to date, Th true MilK

72 viETNam BUsiNEss ForUm JaN 15 – 31, 2023

ENTERPRISE

th group aFFirms leadership in
Fresh milk industry

Th group, the owner of Th
true MilK brand, had the

impressive year of 2022 with
many major domestic and

international events and awards.



products now account for 45% of the market share of fresh
dairy products in Vietnam. according to the Vietnam Brand
imprint report 2022, Th true MilK surpassed many other
names to enter Top 2 Milk and Dairy Product Brands most
chosen by urban consumers.

Not only is Th true MilK a fresh milk product trusted by
consumers for years, 2022 marked the first time that nut milk
products and healthy drinks (purified water and fruit juice)
were also honorably named a National Value. This is the
recognition and affirmation of Th group's quality, reputation
and innovative efforts in the journey to execute the mission
"for community health" when it continuously launched many
new breakthrough product lines.

in recent years, Th has actively innovated, developed and
diversified dairy and drink product lines to meet the diverse
needs of consumers, aiming to become a "nutritionist" for the
whole family. its typical products include Th true herBal
tea, Th true NuT milk and Th true Tea. These are all
natural, healthy drinks with reduced or without refined sugar.

Th-branded products have not only become the
preferred choice of domestic consumers but more than 140
types of the group's products have expanded to China and
the aSeaN region.

in particular, Th's products were selected to represent
Vietnam to attend many international diplomatic events. at
the Vietnam Product Week in Thailand 2022, President
Nguyen Xuan Phuc visited Th group's booth and expressed
his confidence in Th’s product quality and believed that Th
group will be successful in Thailand.

last December, at the Vietnam - Belgium forum and the
Vietnam - Netherlands Business forum, the Th true herBal
tea was selected to be the "ambassador" of Vietnamese herbs
when Prime Minister Pham Minh Chinh introduced it to the
Princess of Belgium and many participants at the events.

Th's success has contributed to opening many
international markets and bringing the pride of the
Vietnamese brand to the world.

Founder's superior thinking
referring to Th group, it is impossible not to

mention labor hero Thai huong, founder and
Chairwoman of the Strategy Council of Th group. 2022
also marked many important awards when she became
the first and only representative of Vietnam to be
honored by CSrWorks international as one of 10 women
leaders in asia with the title "Women for Sustainable
Development” and won the "excellent entrepreneur"
award at Vietnam's Strong Brand 2022.

14 years ago, she started her journey with Th true MilK,
made a "revolution" of fresh milk in Vietnam, contributed to a
fundamental change in the Vietnamese liquid dairy industry
from reconstituted powdered milk to fresh milk, and fought
for transparency in the dairy market. for many consecutive
years, she was voted the most powerful businesswoman in
asia by forbes Magazine.

her long-term thinking and vision changed the sunny and

windy land of Nghia Dan, Nghe an province. Thanks to high
technology combined with management science, the project
solved the difficulties of Vietnam's agriculture. 10 years ago,
Nghia Dan was a poor and backward countryside but it has
now become the pride of Nghe an people.

after the success of the dairy project, she continued to
fulfill her aspiration to turn the national treasure of
Vietnamese herbal medicine into a livelihood for people and
started to reach out the world with Th true herBal tea.

Despite possessing a rare herbal treasure with thousands of
endemic medicinal plants of high usability and economic
value and a long-standing traditional medicine, Vietnam has
not been able to properly exploit its potential to preserve it
and enhance the health of Vietnamese people. Seeing that,
over the past 10 years, she has gradually developed and
implemented an economic project under the forest canopy,
followed by various projects to conserve and develop each
precious/special herb like dendrobium officinale, momordica
cochinchinensis and Ngoc linh ginseng.

The cutting-edge technology that made the fresh milk
revolution continues to be powerful in the herbal revolution.
The entire design, construction and operation of Th is carried
out according to advanced technology and techniques
imported from germany or israel.

Currently, Th is operating two projects of processing and
manufacturing herbal drinks: Nui Tien Pure Water, herbal
and fruit Juice factory in Nghe an province and Van ho
fresh fruit and herbal Processing factory in Son la province.
These projects are typically showing the path of economic
development under the forest canopy associated with high-
tech production and processing.

“We can go later but we cannot be left behind - That's my
opinion. in the next 10 years, Th will be named on the list of
honors for herbal medicine in the world and will be on the top
of this honor list,” Madam Thai huong affirmed. n
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Nông nghiệp đô thị là hoạt động trồng trọt, chế
biến và phân phối sản phẩm ngay bên trong
hoặc xung quanh các khu vực đô thị, ngày càng
có vai trò quan trọng trên thế giới và Việt Nam
trong những năm gần đây. 

Nhanh chóng nắm bắt được xu hướng tất yếu tại các đô
thị, đồng thời gắn với chiến lược đa dạng hóa các dòng sản
phẩm, PVfCCo đã tung ra thị trường dòng sản phẩm phân
bón Phú Mỹ cao cấp, chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị
gồm 05 bộ sản phẩm: Bộ sản phẩm chuyên dùng dành cho rau

ăn lá (Đạm Phú Mỹ + Kebo; NPK Phú Mỹ + Biowish 16-16-
8+13S+Te); bộ sản phẩm chuyên dùng dành cho rau ăn củ -
quả (NPK Phú Mỹ 20-5-5+Te; NPK Phú Mỹ 20-20-15+Te);
bộ sản phẩm chuyên dùng dành cho cây ăn quả (NPK Phú Mỹ
20-5-5+Te; NPK Phú Mỹ 20-20-15+Te); bộ sản phẩm chuyên
dùng dành cho hoa - cây cảnh (NPK Phú Mỹ 20-5-5+Te; NPK
Phú Mỹ 20-20-15+Te.)

PVfCCo đã chăm chút, ấp ủ trong một thời gian dài để
đáp ứng tiêu chí “Tiện lợi - an toàn - Đẳng cấp” khi đưa dòng
sản phẩm này ra thị trường. Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ
vốn quen thuộc với bà con nông dân tại nông thôn, giờ có
diện mạo hoàn toàn mới để phù hợp với người tiêu dùng
thành thị. Các sản phẩm chất lượng cao được đóng gói trong
bao bì hiện đại, tiện dụng, nhiều lựa chọn về dung lượng
(200g, 500g, 1kg), đặc biệt được “thiết kế, may đo” riêng cho
các nhóm cây trồng phổ biến tại thành thị như rau ăn lá, rau
ăn củ quả, cây ăn trái, hoa và cây cảnh, với hướng dẫn sử dụng
rõ ràng, cụ thể in trên bao bì. Sản phẩm được phân phối rộng
rãi tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp đô thị, các siêu thị và
trên các sàn thương mại điện tử và kênh bán hàng online khác.
Khách hàng có thể tiếp cận, lựa chọn loại phân bón phù hợp,
mở túi và sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì là có thể chăm

sóc tốt nhất cho cây
trồng của mình.

Sự ra đời của các
dòng sản phẩm phân
bón Phú Mỹ chuyên
dùng dành cho nông
nghiệp đô thị là bước
tiến mới trên con
đường phát triển của
PVfCCo. Từ nay,
phân bón Phú Mỹ đã
bao phủ từ nông thôn
tới thành thị, không
chỉ gắn bó với ruộng
vườn của bà con nông
dân, nông thôn mà còn
dần đến với các khu
sân vườn, sân thượng,
ban công, nhà ở,… của
các gia đình thành thị,
biến chúng thành các
mảnh vườn xanh xinh
xắn, các công viên tí
hon, tạo nên các vùng
vi khí hậu trong lòng
thành phố và trong
mỗi căn nhà.n
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pHân Bón pHÚ mỹ

Bao phủ từ nông thôn tới thành thị
Vào những tháng cuối năm 2022, Tổng
Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí
(PVfCCo) bắt đầu đưa ra thị trường các
dòng sản phẩm phân bón Phú Mỹ
chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị.

anh Đào



urban agriculture is the
cultivation, processing and
distribution of agricultural
products within or around
urban areas and has

become increasingly important in the
world and in Vietnam in recent years.

Quickly grasping the inevitable
trend in urban areas and diversifying
product lines, PVfCCo launched a
high-class Phu My fertilizer line for
urban agriculture, including five
product sets: fertilizers for leafy
vegetables (Phu My fertilizer + Kebo,
Phu My NPK + Biowish 16-16-
8+13S+Te); fertilizers for root vegetables and fruits (NPK
Phu My 20-5-5+Te; NPK Phu My 20-20-15+Te); fertilizers
for fruit trees (NPK Phu My 20-5-5+Te; NPK Phu My 20-
20-15+Te); fertilizers for flowers - ornamental plants (NPK
Phu My 20-5-5+Te; NPK Phu My 20-20-15+Te.)

PVfCCo cared and cherished a plan for a long time to
reach the "Convenience - Safety - Class" criteria before
launching this product line onto the market. Phu My fertilizer
products, which are familiar to rural farmers, now have a

completely new look for urban
consumers. high quality products are
packaged in modern, convenient
packaging, with various choices of weight
(200g, 500g, 1kg), "designed and tailored"
specifically for popular crops in urban
areas such as leafy vegetables, root
vegetables, fruit trees, flowers and
ornamental plants. The products have
clear and specific instructions for use,
printed on the package. The products are
widely distributed at urban agricultural
stores, in supermarkets, on e-commerce
platforms and in other online sales
channels. Customers can approach and

choose right fertilizers for their plants and needs.
The launch of Phu My fertilizers specialized for urban

agriculture is a new step in the development path of PVfCCo.
from now on, Phu My fertilizer is available from countryside
to cities, not only limited to rural fields and gardens but also
gradually brought to gardens, terraces, balconies and houses in
cities which will form new green spaces, lovely green gardens,
miniature parks and microclimates in the heart of the city and
in every house.n

PHU MY FErTILIZErS

coVering From countryside to city

in the last months of
2022, PetroVietnam

fertilizer and Chemicals
Corporation (PVfCCo)

launched Phu My
fertilizers for urban

agriculture.

anh Dao
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Trước hết xin chúc mừng
Công ty được vinh danh trong
Chương trình Đánh giá, Công bố
Doanh nghiệp bền vững tại việt
Nam - Csi 2022 do vCCi tổ
chức. Chèo lái, điều hành doanh
nghiệp gặt hái thành công trong
hoàn cảnh kinh tế - xã hội có
nhiều biến động như năm 2022,
cảm xúc của ông như thế nào?

Vinh dự và tự hào là cảm xúc
của không chỉ riêng tôi mà của cả
đại diện 100 doanh nghiệp được
vinh danh trong Top 100 Doanh
nghiệp phát triển bền vững năm
2022. Có thể nói năm 2022 là một
năm “song hỷ lâm môn” đối với
SCTV. Đầu tháng 11/2022, SCTV
vừa mới vinh dự nhận danh hiệu
Thương hiệu Quốc gia năm 2022

thì đầu tháng 12/2022 lại được tôn
vinh trong Top 100 Doanh nghiệp
phát triển bền vững năm 2022. Việc
được bình chọn trong danh sách
Doanh nghiệp phát triển bền vững
có thể nói là sự ghi nhận của một tổ
chức độc lập chứng thực cho quá
trình nỗ lực phấn đấu không ngừng
nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ
nhân viên (CBNV), người lao động
SCTV. Đây cũng là sự ghi nhận của
Chính phủ, các bộ, ban, ngành về
các hoạt động của SCTV nói riêng
và các doanh nghiệp trong Top 100
nói chung. Và xin nói thêm đây
cũng là lần thứ hai, SCTV nhận
danh hiệu này. Danh hiệu là cơ hội
để SCTV nâng cao uy tín, thương
hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ
hội kinh doanh mới thông qua việc

“Nỗ lực nhiều hơn, 
lớn mạnh hơn mỗi ngày”

Đó là chia sẻ của ông 
Trương Chí Bình, Phó Tổng
giám đốc Công ty Truyền hình
cáp Sài gòn Tourist (SCTV) với
phóng viên Vietnam Business
forum. Ví ngành kinh doanh
dịch vụ như “làm dâu trăm họ”,
ông Bình cho rằng, việc phục vụ
khách hàng là bổn phận và sự hài
lòng của khách hàng chính là sự
khích lệ tinh thần lớn lao, từ đó
thúc đẩy SCTV nỗ lực nhiều hơn,
lớn mạnh hơn mỗi ngày.
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gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng,
góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo định hướng
chiến lược mang tính bền vững, nâng cao năng lực cạnh
tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Ông có thể cho biết kết quả nổi bật mà sCTv đạt
được trong năm 2022? Những nguyên nhân và động lực
giúp Công ty đạt được kết quả đó? 

Với “dư chấn” của đại dịch Covid-19, rất nhiều doanh
nghiệp điêu đứng vì doanh số sụt giảm, hiệu quả không cao,
nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, hạ lương để
giảm bớt chi phí, duy trì hoạt động, thậm chí phá sản. Trong
bối cảnh đó, SCTV đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp linh
hoạt ứng phó, đặc biệt từ trước cũng đã có sự chuẩn bị
phương án giải quyết “khủng hoảng”. Nhờ sự chủ động
cùng sự đồng lòng, sẻ chia của tập thể CBNV, người lao
động, Công ty đã vượt qua khó khăn và tiếp tục tạo ra thành
quả, đóng góp cho xã hội. 

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng
nhưng nhìn chung, các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 hầu như
đều đạt từ 95% đến 105%, SCTV vẫn đảm bảo thu nhập ổn
định cho người lao động, các chế độ thưởng lễ, Tết như
30/4, 1/5, 2/9 hay Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vẫn được
Công ty duy trì như mọi năm. luôn xác định con người là
yếu tố then chốt cho mọi thành công, SCTV rất chú trọng
đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV để
tạo dựng nên một ngôi nhà chung - đại gia đình SCTV. Để
trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và viễn thông
hàng đầu Việt Nam phát triển vững mạnh như hôm nay,
SCTV cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách.
Song với sự đoàn kết, gắn bó của tập thể CBNV, bên cạnh
đó là định hướng đúng đắn của Ban Tổng giám đốc với
những quyết định sáng suốt, táo bạo đã giúp cho SCTV từng
bước phát triển vững chắc và khẳng định vị thế của mình
trên thị trường.

Chương trình Chương trình Đánh giá, Công bố
Doanh nghiệp bền vững tại việt Nam do vCCi tổ chức
là một chương trình uy tín được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao, để được chứng nhận Csi các
doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe.
Công ty đã làm những gì để đạt chứng nhận và quan
trọng hơn là vì sự phát triển bền vững cho doanh
nghiệp của mình? 

Như đã nói, đây là lần thứ hai SCTV được tôn vinh Top
100 Doanh nghiệp phát triển bền vững. Bộ chỉ số CSi với
những tiêu chí khắt khe, không phải doanh nghiệp nào cũng
đáp ứng được. Ngay từ khi tham gia lần thứ nhất (năm
2020), SCTV đã xác định, phát triển bền vững là điều mà tất
các các doanh nghiệp đều hướng tới. Vì vậy, cần phải hiểu
rõ và bám sát những tiêu chí của Bộ chỉ số CSi, từ đó áp
dụng luôn vào các hoạt động của mình mới có thể đưa
doanh nghiệp phát triển bền vững được. 

SCTV đã thành lập Tổ công tác đặc biệt với thành phần
là lãnh đạo các phòng ban do Phó Tổng giám đốc trực tiếp
điều hành. Tổ công tác có nhiệm vụ: Tham mưu giúp Tổng
giám đốc Công ty thực hiện chiến lược Doanh nghiệp phát
triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức chỉ
đạo, điều phối các phòng ban, chi nhánh trong toàn Công ty
thực hiện chiến lược Doanh nghiệp phát triển bền vững; 

xây dựng và triển khai thực hiện các tiêu chí về phát triển
bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát, đánh giá
việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững;
tham vấn với các đối tác, bên liên quan, cộng đồng trong quá
trình xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển; xây dựng báo
cáo về Doanh nghiệp phát triển bền vững,… Nhờ vậy, quá
trình tham gia Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh
nghiệp bền vững tại Việt Nam của SCTV luôn được kiểm
soát chặt chẽ, đúng quy trình và phù hợp yêu cầu của Bộ chỉ
số CSi.

Mặc dù Bộ chỉ số CSi 2022 có sự nâng cấp để hoàn
thiện hơn, có tới 68% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân
thủ pháp luật, 32% các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến
kinh doanh bền vững, nhưng nhờ sự giám sát chặt chẽ của
tổ công tác, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ và kết quả là
SCTV đã nằm trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền
vững năm 2022.

Công ty sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để phát
triển doanh nghiệp ổn định, bền vững hơn khi thế giới
đang bước vào cuộc cách mạng 4.0?

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0 với nhiều đột
phá về công nghệ đã tác động tới tất cả các lĩnh vực trong đời
sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội cho nhiều quốc gia, đặc biệt
là các nước đang phát triển như Việt Nam. Cuộc cách mạng
cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt
Nam cần phải có những đổi mới mạnh mẽ. 

Truyền thông và viễn thông là lĩnh vực đóng góp đáng
kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù áp lực cạnh
tranh là rất lớn. Trong giai đoạn chuyển đổi số, cùng với sự
phát triển ngày càng nhanh, mạnh mẽ của công nghệ, đòi
hỏi các doanh nghiệp truyền thông - viễn thông phải luôn
chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển
để vươn lên đi đầu trong xu thế công nghệ mới. Có như vậy
mới có thể bắt kịp và khai thác hiệu quả các cơ hội to lớn để
tạo vị thế cho doanh nghiệp mình trong “cơn lốc” của cách
mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, đưa doanh nghiệp phát triển
một cách bền vững.

là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền
thông và viễn thông, SCTV không nằm ngoài xu hướng
này. SCTV luôn xác định bám sát vào 5 mảng chiến lược
chính: NỘi DuNg - DiỆN PhỦ SÓNg - CÔNg NghỆ -
giÁ TrỊ gia TĂNg - hẬu MÃi. Trong đó, xây dựng NỘi
DuNg chuyên biệt, đặc sắc theo văn hóa vùng miền, tạo
nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh; mở rộng DiỆN
PhỦ SÓNg, phục vụ mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước
và các kiều bào tại nước ngoài; đầu tư CÔNg NghỆ, đưa
những ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất tạo ra các sản
phẩm vượt trội, chất lượng ổn định; nâng cao sự hài lòng
của khách hàng và tối đa hóa hiệu quả đầu tư thông qua
những giÁ TrỊ gia TĂNg bằng việc phát triển nhiều dịch
vụ giá trị gia tăng trên một hạ tầng kỹ thuật sẵn có; có chế
độ hẬu MÃi tốt, tận tâm và am hiểu, chuyên nghiệp trong
chăm sóc khách hàng.

SCTV là công ty kinh doanh dịch vụ, mọi hoạt động
được ví như “làm dâu trăm họ”, mặc dù bận rộn nhưng
chúng tôi coi đó là bổn phận và sự hài lòng của khách hàng
chính là sự khích lệ tinh thần lớn lao đối với SCTV để chúng
tôi nỗ lực nhiều hơn, lớn mạnh hơn mỗi ngày.

Trân trọng cảm ơn ông!



M ối liên hệ giữa vốn con người và vốn xã
hội rõ ràng là rất mạnh mẽ, bản chất con
người là xã hội. Ở các nước đang phát
triển, trong điều kiện nguồn lực nhà
nước eo hẹp, sự hỗ trợ không chính thức

từ gia đình giữ vai trò quan trọng. Chính vì vậy, có thể nói
nguồn lực xã hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng
thường bắt nguồn từ cái nôi hạnh phúc gia đình và được
phát triển trong quá trình giáo dục cũng như môi trường
lao động. Những dịp Tết đến, những người con cháu trong
gia đình Việt thường tụ tập đông đủ, chia sẻ những điều
thiết thực, cốt lõi nhất của cuộc sống để rồi sau đó lan tỏa
ra xã hội.

gia đình là một môi trường sống cực kỳ quan trọng
trong việc hình thành tính cách, nhân cách cho một con
người. Những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình của

tình yêu thương, sự cảm thông, tôn trọng và thấu hiểu thì
sẽ có cơ hội lớn để trưởng thành thật sự cả về mặt xã hội
lẫn tinh thần. 

Bên cạnh đó, thể chế chính trị, các mạng lưới xã hội
rộng lớn và các tổ chức quần chúng được coi là những yếu
tố thúc đẩy sự hợp tác, đoàn kết giữa mọi người. Từ đó,
làm tăng niềm tin, giúp mọi người tận hưởng cuộc sống
chất lượng cao hơn, giúp các doanh nhân kinh doanh tốt
hơn. hệ thống đó cung cấp môi trường để thảo luận và
thống nhất các giải pháp vượt qua những thách thức
chung, chẳng hạn như xây dựng văn hóa doanh nghiệp
hoặc xây dựng môi trường kinh doanh đầu tư để phát
triển kinh tế bền vững cùng đất nước,… Ngược lại, một hệ
thống bị chia cắt về mặt xã hội sẽ cản trở mọi người tham
gia vào hoạt động cần thiết cho việc phát triển một quốc
gia an bình.

Tuy nhiên, trên thế giới hệ thống kinh tế hơn 100 năm

Đất lành chim đậu 
Mùa xuân đến luôn mang lại
sự hồi sinh, sự phát triển cho
những nguồn lực nội sinh của
con người và xã hội. Trong
đó, nguồn lực xã hội là các
đặc điểm của đời sống xã hội
- mạng lưới, chuẩn mực và
lòng tin cho phép những
người tham gia hành động
cùng nhau hiệu quả hơn để
theo đuổi các mục tiêu chung.
Sự hỗ trợ lẫn nhau, sự tin
tưởng và khả năng liên kết
vùng miền, làm việc cùng
nhau để giải quyết các vấn đề
chung góp phần vào sự thành
công của một tổ chức hay
quốc gia nhằm tạo nên những
nguồn lực của vốn xã hội.

Ts Đoàn Duy KhươnG 
đại sứ Cựu sinH Viên Toàn Cầu ausTralia 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng. Tư tưởng về
đạo đức của Người bao gồm những quan điểm cơ bản về vai trò, nội dung và những nguyên

tắc trong xây dựng đạo đức mới. Trong ảnh: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc



qua đã quá tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận cho số
ít với sự trả giá đắt của đa số còn lại. Nền văn hóa hiện đại
khuyến khích mọi người tư lợi theo chủ nghĩa cá nhân.
Điều này tách biệt hiệu quả lợi ích cá nhân khỏi lợi ích tập
thể. Con người hiện đại thường hay nhất quán duy lý và
hẹp hòi, cố gắng tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Theo tư
duy này, sự giàu có, quyền lực trở nên quan trọng và các
yếu tố xã hội ngày càng không đáng kể hoặc không liên
quan trừ khi có những hậu quả kinh tế hữu hình. Con
người sống hoang dã với bản năng “lòng tham không có
giới hạn” thay vì hợp tác với hàng xóm và cộng đồng của
họ vì lợi ích tập thể.

Ở Việt Nam, vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. hiện
nay, Việt Nam cũng đang trở thành điểm sáng với cơ sở hạ
tầng phát triển, môi trường sống cũng như đầu tư kinh
doanh thân thiện và thành công trong kiểm soát dịch
Covid-19. Trong bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất
thế giới năm 2022, Việt Nam tăng 2 bậc, lên vị trí 77 so với
năm 2021 (World happiness report - Whr). Khảo sát
của JeTrO với 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy,
Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 trong danh sách cần mở
rộng hoạt động, dẫn đầu là hoa Kỳ. Việt Nam là đại bản
doanh lớn nhất thế giới của Tập đoàn Samsung (chiếm
60% sản lượng của doanh nghiệp). 

Mặc dù vậy, thực tế trong xã hội đất nước ngày nay,
cũng như các nước đang phát triển khác, chúng ta vẫn còn
nhiều thách thức an ninh xã hội phi truyền thống như nạn
tham nhũng, tiêu cực; sự xuống cấp về đạo đức; sự “xâm
lăng văn hóa”, phai nhạt, đánh mất bản sắc văn hóa, xói
mòn những giá trị truyền thống của dân tộc trong bối
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế,…

Vốn xã hội có thể giải quyết được các thách thức an
ninh phi truyền thống cũng như tạo nguồn lực phát triển
kinh tế bằng cách khuyến khích mọi người cống hiến, hỗ
trợ và hợp tác trong khi ngăn cản những hành vi ích kỷ và
cá nhân chủ nghĩa. Nó truyền cảm hứng cho sự tin tưởng,
tôn trọng lẫn nhau, thiện chí và đoàn kết có lợi cho mọi
người; xây dựng cộng đồng, cải thiện chức năng của các
nhóm, tổ chức xã hội, và cung cấp nguồn hỗ trợ xã hội vô
giá. Vốn xã hội bao gồm cấu trúc, thể chế, mạng lưới và
các mối quan hệ (gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp, công
đoàn, tổ chức tự nguyện, hệ thống luật pháp/chính trị…)
cho phép các cá nhân duy trì, phát triển vốn con người
của họ trong quan hệ đối tác với những người khác và đạt
năng suất cao hơn khi làm việc cùng nhau thay vì làm việc
độc lập. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của nguồn lực xã
hội, chúng ta cần phấn đấu và thực hiện 4 nội dung sau:

1. Xây dựng và phát triển Đảng cầm quyền của đất nước,
của nhân dân theo lý luận hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
tiền phong để làm cơ sở cho sự đột phá và lan tỏa sức
mạnh mềm Việt. Đảng tiền phong sẽ tôi luyện ra các nhà
lãnh đạo tinh hoa có đức, có tài để đóng vai trò quan trọng
trong việc định hình thế giới sống của nhân dân. Người
lãnh đạo cần luôn học hỏi và mở rộng tầm mắt để bao quát
những gì đang xảy ra trong môi trường xã hội xung quanh
đồng thời cần có bản lĩnh hành động để góp phần phát
triển nguồn lực xã hội của tổ chức, doanh nghiệp.

2. Xây dựng hệ thống thể chế nhà nước pháp quyền với
những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt cũng như phù hợp với
luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo một môi trường sống, làm
việc tốt đẹp để tất cả mọi người cùng tiến lên, không để ai
bị bỏ lại phía sau. Môi trường pháp luật công bằng sẽ tạo ra
những miền “đất lành chim đậu”. hơn thế nữa, đất lành
còn hấp dẫn những con chim quý phương xa bay về,…

3. Đất nước ta đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do vậy cần phải
xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích hợp đủ bốn nội dung
chủ yếu: Thượng tôn pháp luật, hiệu quả, Đạo đức kinh
doanh và hoạt động nhân đạo. Khi bốn nội dung này
đóng vai trò xuyên suốt trong đời sống sản xuất kinh
doanh thì các doanh nghiệp sẽ tạo được thương hiệu, uy
tín trên thương trường để nâng cao sức cạnh tranh.

4. Thế giới cuộc sống của chúng ta được định hình năng
động và liên tục bởi mọi hành động, sự tương tác cũng như
lý luận của chúng ta về những điều này. hành động của
chúng ta có ảnh hưởng đáng kể đến thế giới sống của
những người khác, bao gồm các nhóm, tổ chức, cộng đồng
mà chúng ta tương tác. Khi hành động của chúng ta mạnh
mẽ, rõ ràng, nhất quán, tự tin và được nâng lên thành các
thông điệp sẽ có tác động đáng kể hơn đến thế giới sống và
làm việc của mọi người. Tất cả chúng ta cần nêu cao tinh
thần, phương pháp học tập, lao động theo phương châm lý
luận 18 chữ của Chủ tịch hồ Chí Minh: “Thực hành sinh ra
hiểu biết, hiểu biết tiến đến lý luận, lý luận lãnh đạo thực
hành” (Sách Xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân, và vì dân” theo tư tưởng hồ Chí
Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 12/2021).

Năm mới Quý Mão 2023 đang đến đúng dịp kỷ niệm
50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh,
lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sự nhận thức, hành động và
nâng cao lý luận về nguồn lực xã hội sẽ là nguồn lực to lớn
góp phần thúc đẩy xây dựng một đất nước Việt Nam thực
sự là “đất lành chim đậu” không chỉ cho người Việt Nam
mà còn cho tất cả bạn bè quốc tế cũng như các nhà đầu tư
kinh doanh toàn cầu.n
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N gày 15/3/2022 có thể được coi là cột mốc
khi Chính phủ cho phép mở lại hoạt động
du lịch quốc tế sau hơn 2 năm ngưng trệ
hoàn toàn vì dịch bệnh Covid-19. Đây là
quyết sách chính xác, kịp thời của Đảng và

Nhà nước Việt Nam nhằm hiện thực hóa chiến lược
chuyển từ “Không Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Sự chuyển
hướng trong quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà
nước đã định hướng, mở đường cho ngành Du lịch khôi
phục hoạt động trên phạm vi cả nước. 

Du lịch nội địa thiết lập kỷ lục mới 
hoạt động du lịch nội địa đã sôi động ngay từ những

ngày đầu năm 2022. Chỉ tiêu đặt ra cho năm 2022 là 60 triệu
lượt khách nhưng kết quả năm 2022 đã đạt hơn 101 triệu
lượt khách, tăng 68,8% so với chỉ tiêu và tăng 19% so với
mức kỷ lục 85 triệu lượt khách đã đạt được vào năm 2019.

Sự tăng trưởng vượt bậc của lượng khách du lịch nội địa
không chỉ góp phần quan trọng vào tổng thu từ khách du
lịch trong năm 2022 (ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, tăng 2,75
lần so với năm 2021) mà còn thể hiện sức bật mạnh mẽ,
tiềm năng và dư địa phát triển của du lịch nội địa. 

Năm 2022, nhiều địa phương, đặc biệt là các địa bàn
trọng điểm du lịch đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn
ngay từ đầu năm nhằm thu hút khách du lịch, như lễ hội
hoa hồng (lào Cai); ViTM hà Nội 2022, lễ hội Du lịch
biển Sầm Sơn (Thanh hóa); lễ hội “Tận hưởng Mùa hè
Đà Nẵng 2022”, Carnaval hạ long (Quảng Ninh),
festival huế (Thừa Thiên huế), Tuần Du lịch TP.hồ Chí
Minh năm 2022, festival hoa Đà lạt (lâm Đồng),…
Những sự kiện này đã tạo ra điểm nhấn để hoạt động du
lịch sôi động trở lại, đặc biệt là tại các trung tâm du lịch
lớn như hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7
lần so với năm 2021; TP.hồ Chí Minh đạt 28,5 triệu lượt
khách; lào Cai đạt 4,4 triệu lượt, tăng gần 220% so với
năm 2021; Quảng Nam đạt 4,7 triệu lượt, tăng 13 lần 

Lấy lại đà tăng trưởng du lịch 
Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 và sự bất ổn định kinh tế, chính trị
diễn ra trên toàn cầu, kết quả đạt được trong năm 2022 đã chứng minh nỗ lực phục
hồi của ngành Du lịch Việt Nam. Đồng thời đây cũng là nền tảng, động lực để du lịch
Việt Nam nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn sớm hơn so với Nghị quyết 08/NQ-TW đã đề ra.

Thu huyền 
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so với cùng kỳ năm 2021; lâm Đồng đạt 7 triệu lượt, tăng
3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021;… 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, TS. Nguyễn
Trùng Khánh khẳng định, với hơn 100 triệu lượt khách
nội địa trong năm 2022 đã phản ánh rõ nét những thành
tựu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của Việt
Nam, thể hiện sự thích ứng linh hoạt cùng những nỗ lực
của ngành Du lịch trong việc triển khai những hành
động kịp thời nhằm phục hồi du lịch ngay sau khi dịch
Covid-19 được kiểm soát tốt.

Từng bước khôi phục thị trường khách quốc tế 
Trái ngược với tình hình sôi động của du lịch trong

nước, thị trường khách quốc tế gặp nhiều khó khăn,
nhưng nó cũng cho thấy sự bền bỉ, nỗ lực vượt khó của
ngành Du lịch Việt Nam. Mặc dù Việt Nam mở cửa du
lịch quốc tế từ giữa tháng 3/2022, nhưng hầu hết các thị
trường khách quốc tế quan trọng nhất, gồm Trung Quốc,
hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan (Trung Quốc),… chưa
mở cửa hoàn toàn hay vẫn hạn chế công dân du lịch ra
nước ngoài trong hầu hết cả năm 2022. Thêm vào đó là
tác động từ cuộc xung đột Nga - ukraine kéo dài đã
khiến thị trường khách quan trọng khác là Nga và khu
vực Đông Âu hầu như không có; suy thoái kinh tế khiến
nhu cầu đi du lịch ở những thị trường xa như Mỹ, châu
Âu chưa thể khôi phục ngay; sự cạnh tranh gay gắt từ
những điểm đến trong cùng khu vực như Thái lan,
Singapore, Malaysia với những chính sách thông thoáng
về thị thực, ưu đãi, khuyến mại,… càng khiến cho Du
lịch Việt Nam gặp khó trong thu hút khách quốc tế. 

Đứng trước bối cảnh đó, Du lịch Việt Nam đã linh hoạt
chuyển hướng khai thác sang các thị trường tiềm năng như
Ấn Độ, Trung Đông. Trong năm 2022, nhiều đường bay
thẳng kết nối từ hà Nội, Đà Nẵng và TP.hồ Chí Minh đến
các thành phố của Ấn Độ đã được khai trương; một số tỉnh,
thành như Khánh hòa, Đà Nẵng đã chủ động tổ chức
quảng bá tại các thành phố của Ấn Độ. Ngành Du lịch còn
tham gia Diễn đàn xúc tiến du lịch tại Ấn Độ trong khuôn
khổ “Ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2022”; tham gia hội
nghị quốc tế về hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Đông,… 

Năm 2022 cũng là năm ngành Du lịch, các địa phương
cùng hệ thống doanh nghiệp du lịch đã phối hợp tổ chức
nhiều sự kiện lớn như Diễn đàn lữ hành toàn quốc 2022:
“giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế tại Việt
Nam”; hội thảo “Ấn tượng Việt Nam: Cơ hội và thách thức
hè 2022”; Diễn đàn Du lịch cấp cao “giải pháp phục hồi và
phát triển du lịch quốc tế bền vững”;… nhằm thảo luận, đề
xuất và triển khai thực hiện những sáng kiến, giải pháp
từng bước khôi phục thị trường khách quốc tế. Song song
với đó, Du lịch Việt Nam đã tham gia nhiều sự kiện du lịch
quốc tế lớn để quảng bá thông điệp: “live fully in Vietnam
- Trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam” như tại Diễn đàn Du
lịch aSeaN (aTf) 2022, hội chợ Du lịch quốc tế iTB châu
Á (aSia) 2022 Singapore, Diễn đàn Du lịch Mekong 2022,
lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại hàn Quốc, Diễn
đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (eaTOf) 2022, hội chợ
Du lịch quốc tế WTM london 2022… 

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, năm 2022 ngành
Du lịch đạt được 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Dù chỉ

bằng 70% so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2022 nhưng
kết quả này đã thể hiện phần nào sự nỗ lực của toàn
ngành trong việc đối mặt với khó khăn thị trường quốc
tế, nhằm thúc đẩy phục hồi thị trường khách du lịch
quốc tế trong giai đoạn tới.

mục tiêu thu hút 110 triệu khách du lịch
năm 2023

Theo dự báo của nhiều tổ chức và chuyên gia du lịch
quốc tế, lượng khách du lịch toàn cầu sẽ tăng 30% vào
năm 2023, sau khi đạt khoảng 900 triệu lượt vào năm
2022 nhưng vẫn ở dưới mức đã đạt được vào năm 2019.
Bức tranh kinh tế toàn cầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn
trong năm 2023 khi các nền kinh tế lâm vào suy thoái,
nhu cầu của các thị trường nhập khẩu giảm, nguy cơ
xung đột địa chính trị, tác động tiêu cực của biến đổi khí
hậu, thời tiết và thiên tai khắc nghiệt,… sẽ trở thành
những thách thức lớn đối với Du lịch Việt Nam. Trong
bối cảnh đó, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 110 triệu
lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách
quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng
thu từ khách du lịch đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng.

Với trọng tâm chuyển chiến lược phát triển sang chất
lượng, ngành Du lịch sẽ tập trung làm mới các dòng sản
phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo cao cấp, du lịch sinh
thái, du lịch di sản, đồng thời phát triển đa dạng hệ
thống sản phẩm thuộc các loại hình du lịch ẩm thực,
MiCe, golf, thể thao, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe,…
để đón đầu xu hướng mới của du lịch thế giới. Bên cạnh
đó, ngành Du lịch sẽ tăng cường quy mô và chất lượng
xúc tiến tại các sự kiện du lịch lớn trong khu vực và quốc
tế. Ngành cũng sẽ tiếp tục đề xuất tháo gỡ những bất cập
trong thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, năng lực
phục vụ tại các sân bay quốc tế, nội địa; mở rộng chính
sách visa, thông thoáng về thủ tục, tạo thuận lợi đi lại với
chính sách hỗ trợ kết nối hàng không quốc tế; công
nghiệp văn hóa gắn với du lịch; khuyến khích hợp tác
công - tư trong phát triển du lịch.n

Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp thúc đẩy thu hút
khách quốc tế vào Việt Nam

Ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
chủ trì Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế
vào Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa
phương, đơn vị, doanh nghiệp, các chuyên gia phân tích
nguyên nhân, trách nhiệm trong thu hút khách du lịch
quốc tế vào Việt Nam. Trong đó, cần xem xét tính đa
dạng, phong phú của sản phẩm du lịch; tính đa dạng thị
trường, chuỗi cung ứng du lịch; tầm mức truyền thông,
quảng bá du lịch; xem xét việc đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch,... Trên cơ
sở đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có
kế sách, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thu hút khách du
lịch quốc tế vào Việt Nam bền vững, lâu dài với cơ sở nền
tảng là văn hóa..., trước mắt là vào mùa Xuân 2023 và tạo
đột phá về du lịch trong năm 2023.
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March 15, 2022 could be
considered a milestone
when the
government
allowed the

reopening of international
tourism after more than two
years of complete stagnation
caused by the COViD-19
epidemic. This is an
accurate and timely
decision of the Party and
State of Vietnam in order
to realize the strategy of
transitioning from “Zero
Covid” to “Safely adapting
to, flexibly, effectively
controlling the COViD-19
epidemic”. The shift in
viewpoints and policies of the
Party and State shaped and paved the
way for the tourism industry to restore
tourism nationwide.

Domestic tourism sets new record
Domestic tourism has been active since early 2022. The

sector targeted to serve 60 million visitors in 2022 but the
turnout was more than 101 million visitors, 68.8% higher
than the target and 19% higher than the record 85 million
visitors in 2019. The outstanding growth of domestic tourists
not only made an important contribution to total tourist
revenue in 2022 (estimated at VND495 trillion, an increase
of 2.75 times over 2021) but also demonstrated the strong

resilience, potential and development space
of domestic tourism.

in 2022, many localities, especially
key tourist areas, organized large-

scale tourism events to attract
tourists, such as rose festival

(lao Cai), ViTM hanoi 2022,
Sam Son Beach Tourism
festival (Thanh hoa), Da
Nang Summer festival
2022, Carnaval ha long
(Quang Ninh), hue
festival (Thua Thien hue),
ho Chi Minh City Tourism
Week 2022 and Da lat
flower festival (lam Dong).

These events highlighted
tourism, especially in major

tourist centers like hanoi,
which reached 18.7 million

visitors, an increase of 4.7 times
over 2021; ho Chi Minh City with

28.5 million visitors; lao Cai with 4.4
million visitors, an increase of nearly 220%

over 2021; Quang Nam with 4.7 million arrivals,
up 13 times over 2021; and lam Dong with 7 million

arrivals, an increase of 3.4 times over 2021.
Dr. Nguyen Trung Khanh, general Director of the

Vietnam National administration of Tourism (VNaT),
affirmed that the more than 100 million domestic visitors in
2022 clearly reflected Vietnam's achievements in disease
prevention, flexible adaptation and efforts of the tourism
industry to launch post-pandemic recovery actions as soon as
the COViD-19 epidemic was controlled.
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Regaining Tourism Growth Momentum

Despite difficulties
caused by the COViD-19

pandemic and global economic
and political instability, the

Vietnamese tourism sector recovered
remarkably in 2022. This is also a

foundation and motivation for Vietnam's
tourism to quickly regain its growth
momentum and realize the goal of

becoming a spearhead economic sector
earlier than scheduled in resolution

08/NQ-TW. 

Thu huyen  



gradual restoration in international tourist
market

Contrary to the exciting recovery of domestic tourism,
international tourist markets confronted numerous
difficulties but also expressed persistence and efforts of
Vietnam's tourism industry. although Vietnam has opened to
international tourism since mid-March 2022, most important
international tourist markets, including China, South Korea,
Japan and Taiwan (China), have not opened completely yet or
still restricted citizens from traveling abroad for most of 2022.
in addition, the impact of the protracted russia-ukraine
conflict has almost emptied tourists from russia and east
europe. economic recessions have weakened travel demand
in distant markets like the united States and europe. fierce
competition from destinations in the region such as Thailand,
Singapore and Malaysia with open policies on visas,
incentives and promotions made it more difficult for
Vietnam's tourism to attract international tourists.

Before that context, Vietnam's tourism has flexibly
redirected to tap potential markets such as india and the
Middle east. in 2022, many direct flights from hanoi, Da
Nang and ho Chi Minh City to indian cities were opened.
Some provinces and cities such as Khanh hoa and Da Nang
actively launched promotions in indian cities. The tourism
industry also attended the Tourism Promotion forum in
india within the framework of "Vietnam Day in india 2022"
and joined international conferences on Vietnam - Middle
east tourism cooperation.

2022 was also a tourism year. localities and tourism
businesses coordinated to organize many major events such
as the National Travel forum 2022: “Solutions to restore
and develop international tourism in Vietnam”; Workshop
on "impressive Vietnam: Summer Opportunities and
Challenges 2022"; high-level Tourism forum themed
"Solutions to restore and develop sustainable international
tourism" to discuss, propose and implement initiatives and
solutions to gradually revive the international tourist
market. in addition, Vietnam’s tourism industry
participated in many major international tourism events to
promote the message “live fully in Vietnam” at the aSeaN
Tourism forum (aTf) 2022, iTB asia international Travel
fair (aSia) 2022 Singapore, Mekong Tourism forum 2022,
Vietnam Tourism - Culture festival in Korea, east asia
inter-regional Tourism forum (eaTOf) 2022, and WTM
london international Travel fair 2022.

according to a report by VNaT, in 2022, the tourism

industry received 3.5 million
international visitors. Despite
fulfilling only 70% of the
target set at the beginning of
2022, this result partly
demonstrated efforts of the
sector to accelerate recovery
of international tourist
markets in the coming time.

Targeting 110 million
tourists by 2023

according to forecasts
by many international tourism agencies and experts,
global tourist arrivals will increase by 30% in 2023 after
reaching 900 million arrivals in 2022, which are still lower
than in 2019. The global economic picture will be
challenging in 2023 when economies fall into recession
and the demand of import markets shrink. geopolitical
conflicts, negative climate impacts, extreme weather and
natural disasters will become major challenges for
Vietnam's tourism. in that context, the tourism industry
aims to welcome 110 million tourists, including 8 million
international visitors and 102 million domestic tourists.
Total tourism revenue was forecast at VND650 trillion.

With the focus on shifting the development strategy to
quality, the tourism industry will concentrate on
upgrading high-class product lines such as beach resort,
island resort, eco-tourism, heritage tourism, culinary
tourism, MiCe, golf, sports and medical tourism to catch
up with new world tourism trends. in addition, the
tourism industry will increase the scale and quality of
promotion at major regional and international tourism
events. it will also continue to propose removing
shortcomings in investment attraction for technical
infrastructure construction and service capacity upgrading
at international and domestic airports; expand open visa
policies and procedures to facilitate travel; develop
cultural industry with tourism; and encourage public-
private partnership in tourism development.n
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Prime Minister demands seeking solutions to woo
international visitors to Vietnam

On December 21, Prime Minister Pham Minh Chinh
chaired a conference on drawing international tourists to
Vietnam. He asked central and local agencies, businesses and
experts to analyze causes and responsibilities to attract
international tourists to Vietnam. It is necessary to consider
diversity and uniqueness of tourism products, market diversity,
tourism supply chain, tourism communication and promotion,
innovation, digital transformation, green transformation in
tourism development. On that basis, relevant agencies will
propose solutions to remove difficulties and obstacles; and have
plans, tasks and solutions to boost sustainable and long-term
attraction of international tourists to Vietnam in early 2023
and throughout 2023 with breakthrough development.



Do cách tính Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận
hành tròn khuyết của mặt trăng nên Tết
Nguyên đán thường đến muộn hơn Tết
Dương lịch (ngày 1 tháng 1 đầu năm). Do quy
luật 3 năm nhuận 1 tháng của Âm lịch nên

ngày đầu năm của Tết Nguyên đán không bao giờ trước ngày
21/1 Dương lịch và sau ngày 19/2 Dương lịch mà thường rơi
vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn
bộ dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường kéo dài từ 7 - 8
ngày cuối năm cũ và 7 ngày của đầu năm mới (tức là từ 23
tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng giêng).

Tết Nguyên đán có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự
trường tồn trong cuộc sống, khao khát của con người về sự
hài hòa Thiên - Địa - Nhân. Với người Việt, Tết vừa gần gũi,
vừa linh thiêng. gần gũi vì Tết là một sinh hoạt văn hóa mỗi
năm một lần, gắn liền với những bước đường đời của con
người ngay từ lúc sinh ra, lớn lên và trưởng thành. linh
thiêng là bởi theo quan niệm phương Đông, đây là khoảng
thời gian trời đất có sự giao hòa và con người trở nên gần với
thần linh, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa
một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây.

Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong
năm của người Việt. Tết đến xuân về không chỉ là niềm khao
khát của biết bao đứa trẻ để được xúng xính quần áo mới,
được ăn bánh mứt, được nhận lì xì “mừng tuổi”, mà nó còn
mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện sự gắn kết trong
cộng đồng, gia tộc và gia đình, hướng về cội nguồn. “Về quê
ăn Tết", đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay
về, mà là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi chôn
rau cắt rốn. Điều đó đã trở thành nếp sống, truyền thống tốt
đẹp, bền vững bao năm qua của người Việt.

Trong đêm giao thừa, trên bàn thờ ông bà, tổ tiên luôn
nghi ngút khói hương để thể hiện sự biết ơn của con cháu
dành cho những người đã mất. Đặc biệt, trong mâm cỗ Tết
không thể thiếu các món ăn truyền thống như giò, chả, thịt
mỡ, dưa hành, đặc biệt là bánh chưng hay bánh tét,... Bánh
chưng vừa thể hiện văn hóa lúa nước (lúa gạo chứ không phải
lúa mì), vừa có hình vuông, tượng trưng cho đất; cùng với
bánh dày hình tròn, tượng trưng cho trời, thể hiện lòng hiếu
thảo, được dâng lên ông bà, tổ tiên. 

Một ý nghĩa Tết Nguyên đán mà ai ai cũng biết, đó chính
là ngày rước tài lộc. Bởi nhiều người Việt quan niệm rằng Tết
đến cũng là ngày ông Thần Tài gõ cửa từng nhà để ban tiền
tài, thịnh vượng. Vì vậy, mọi người luôn luôn tranh thủ trong
dịp này để mở rộng cổng nhà chào đón rước tài lộc vào nhà,
cũng như rước những điều may mắn tốt đẹp. Đa số nhiều gia
đình thường mở cửa suốt cả ngày để chào đón niềm vui, sự
phấn khởi cùng những hy vọng về tiền tài luôn đầy ắp.

Về nhiều làng quê vào dịp Tết Nguyên đán sẽ cảm nhận
rõ ràng nhất về sự đổi thay với quang cảnh đường làng ngõ
xóm xanh - sạch - đẹp với những con đường hoa, những
bức tranh bích họa, những khẩu hiệu đẹp mắt, tạo không
gian trong lành, thân thiện, chứa đựng những thông điệp
nhân văn, tốt đẹp.

Trong những năm gần đây, bối cảnh xã hội, thời đại có
những chuyển biến nhanh, nhất là với quá trình hội nhập
toàn cầu, sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, internet,
mạng xã hội đã có tác động ít nhiều đến suy nghĩ, lối sống
của người dân. Điều này đã mang lại cho không khí Tết cổ
truyền những hương vị mới, kết hợp hài hòa giữa những
yếu tố truyền thống và hiện đại. Với nhiều gia đình, Tết
đến không chỉ là dịp dành sự quan tâm cho người thân, gia
đình, mà còn chú trọng đến việc “ăn Tết”, “chơi Tết”,
“thưởng Tết du xuân”.n
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Tết Nguyên đán - Tết đoàn viên
Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán
không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao
giữa năm cũ và năm mới Âm lịch mà nó
còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh, văn
hóa. Đây cũng là dịp đoàn viên của mọi gia
đình, bởi mỗi khi Tết đến xuân về, dù làm
bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, mọi người
đều mong được trở về sum họp dưới mái
ấm gia đình, cùng nhau thắp nén hương
tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. 



www.vccinews.com  85

Đại sứ argentina tại việt Nam 
Luis Pablo maria Beltramino

Năm 2023, Việt Nam và
argentina sẽ kỷ niệm 50

năm ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao.

Chính phủ hai
nước đang xây
dựng kế hoạch
hoạt động kỷ
niệm trong năm
tới như các
chuyến thăm của

lãnh đạo cấp cao,
các chương trình

xúc tiến thương
mại và hướng tới ký

kết các thỏa thuận đang
đàm phán. Đại sứ quán hai

nước sẽ phát hành các ấn phẩm
giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người hai nước. Một
ca sĩ nổi tiếng argentina sẽ được mời biểu diễn tại hà
Nội và TP.hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng dự định tổ chức
triển lãm ảnh phong cảnh Việt Nam và argentina. Bên
cạnh đó, chúng tôi vẫn duy trì các hoạt động thường niên
nhằm quảng bá ẩm thực và văn hóa argentina như biểu
diễn tango, ngày thịt bò hay ngày rượu vang. Đó là một
vài sự kiện nổi bật trong năm sau.

Năm ngoái khi tôi sang Việt Nam, đất nước các bạn đang
thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên
tôi chưa có nhiều trải nghiệm về Tết cổ truyền Việt Nam.
Trong năm mới này, tôi đưa cả gia đình tới Việt Nam và cả
nhà tôi đều rất háo hức được khám phá, tận hưởng một cái
Tết cổ truyền Việt Nam tại hà Nội. Tôi rất ấn tượng với ẩm
thực ngày Tết Việt Nam và mong muốn được thưởng thức
các món ăn truyền thống đó cùng gia đình và nhân viên làm
việc tại Đại sứ quán trong dịp Tết này. 

Đại sứ italia 
tại việt Nam 

antonio
alessandro

Tôi đã sống
và làm việc tại
Việt Nam 4 năm
và có dịp đón
Tết cổ truyền

Việt Nam. Tôi
cho rằng Tết là

một ngày lễ trọng
đại của người Việt

Nam, nhất là những
người yêu ẩm thực. Trong

những món ăn ngày Tết tôi từng thưởng thức, tôi đặc biệt
thích “bánh chưng” không chỉ ở hương vị mà còn ở cách
bày biện. Bánh được gói bằng lá dong, tôi thấy bánh
chưng không chỉ rất đẹp mắt mà còn rất chắc chắn và
thân thiện với môi trường.

Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam đồng thời thường
xuyên thưởng thức món ăn Việt. Tôi thấy các món ăn
truyền thống Việt Nam rất thanh đạm, tốt cho sức khỏe.
Tết cũng là dịp để mọi người quây quần bên nhau, các
thành viên trong gia đình và bạn bè thưởng thức những
món ăn ngon cùng nhau. Tôi cũng nhận thấy ẩm thực Ý
và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng bởi hai nước đều
có nền ẩm thực lâu đời phong phú, đa dạng. Cả hai nền
ẩm thực đều chú trọng đến chất lượng, độ tươi ngon. Chế
độ ăn của người Việt và người Ý đều không sử dụng
nhiều đường hay thành phần chất béo, rất tốt cho sức
khỏe. Tôi hy vọng rằng, với nhiều nét tương đồng, ẩm
thực của Ý cũng sẽ được sử dụng trong dịp Tết cổ truyền
Việt Nam để bữa ăn thêm phần đa dạng trong ngày lễ đặc
biệt này.

Đại sứ Thụy Điển tại việt Nam 
ann mawe

Tôi bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ
tại Việt Nam vào tháng 9

năm 2019 và chúng tôi
đã tổ chức đón năm

mới tại đây vào
cuối năm 2019.
Tuy nhiên, vì đại
dịch, chúng tôi
phải giảm quy
mô các sự kiện
trong hai năm
sau đó. Chúng

tôi sẽ tổ chức sự
kiện lớn hơn trong

năm nay. Tôi rất lạc
quan về tương lai. Sau

đại dịch, rất nhiều doanh
nghiệp Thụy Điển muốn đến

Việt Nam và Đại sứ quán luôn nhận được rất nhiều yêu cầu
hỗ trợ. Nếu trước đây là các doanh nghiệp lớn thì bây giờ
có các doanh nghiệp vừa, các doanh nghiệp kỳ lân cùng
một số loại hình doanh nghiệp khác đang tìm kiếm cơ hội
hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ có
thêm một số dự án đầu tư từ cả Việt Nam và Thụy Điển.

Tôi rất thích những trải nghiệm năm mới tại Việt Nam.
Tôi rất thích “bánh chưng” ngày Tết nhưng tôi phải dùng
bánh chưng chay, chiếc áo dài truyền thống của các bạn cũng
rất thanh lịch, duyên dáng và tôi cũng thích mặc áo dài. Tôi
rất thích đi dạo để cảm nhận không khí đón năm mới của
người dân địa phương. Và tôi nghĩ Tết truyền thống là dịp ý
nghĩa cho gia đình, bạn bè quây quần bên nhau, dành thời
gian cho những người thân yêu của mình. n



loài mèo đã gắn bó với con người từ
rất lâu đời, là một trong những loài
vật được con người thuần chủng từ
rất sớm. hiện nay, mèo là một
trong bảy loài vật thường được con

người nuôi, đã trở thành con vật cưng phổ
biến nhất trên thế giới, là người bạn gần gũi,
thân thiết với trẻ em và người lớn.

loài mèo có đặc điểm là loài vật ưa sạch
sẽ, thích nằm những chỗ ấm áp, thích sưởi
nắng, có bản tính cẩn thận, gọn gàng, nhanh
nhẹn. Trong cuộc sống, mèo là con vật biết
giúp việc khá đắc lực cho con người, nó có
thể bảo vệ hàng hóa nông sản, đồ vật,… khỏi
bị lũ chuột tấn công. Mèo thường săn mồi
vào ban đêm nhờ đôi mắt xanh tinh anh
cùng với ưu điểm là chuyển động nhẹ
nhàng, giỏi leo trèo nên không tạo ra tiếng
động lớn, dễ dàng tiếp cận và bắt con mồi.
Vào ban ngày, mèo thường nằm nghỉ ngơi,
sưởi ấm, mèo thích sự yên tĩnh, kín đáo để
nằm khoanh tròn, mắt lim dim.

Mèo cũng là một trong những loài vật có
những đặc điểm nổi bật và ý nghĩa lớn trong
văn hóa dân gian của người Việt Nam.

Từ bao đời nay, hình tượng con mèo đã
đi vào thơ ca, ca dao, tục ngữ, trở thành
hình ảnh trong các tác phẩm nghệ thuật, văn
học, ca nhạc. Những câu ca dao, tục ngữ có
hình ảnh con mèo như: “Tiu nghỉu như mèo
cắt tai”, “Mèo khen mèo dài đuôi”, “lèo
nhèo như mèo vật đống rơm”, “Con mèo mà
trèo cây cau/ hỏi thăm chú chuột đi đâu
vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua
mắm, mua muối giỗ cha chú mèo”,… Mỗi
câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đều có ý
nghĩa liên hệ đến con người, nhằm mục đích
căn dặn, nhắc nhở con người sống tốt, tận
dụng những bản năng, đức tính tốt đẹp của
con mèo.

Ở Việt Nam, từ khi các dòng tranh dân
gian ra đời thì hình ảnh con mèo đã đi vào
văn hóa nghệ thuật. Trong tranh “Đám cưới
chuột” của làng tranh Đông hồ, người ta bắt
gặp hình ảnh tiến sĩ chuột vinh quy cưới vợ
nhưng vẫn phải dâng lễ vật cho chú mèo béo
tốt, phản ánh sinh động hiện thực xã hội
thời phong kiến. Không chỉ xuất hiện trong
tranh Tết Đông hồ, hình ảnh con mèo còn
xuất hiện trên các bức chạm khắc ở những
nơi chốn tôn nghiêm như đình làng Bình
lục - Quảng Ninh, cảnh mẹ con nhà mèo
quây quần, chạm nổi ở bia chùa linh Quang
- hải Phòng.

Trong phong thủy, mèo được coi là 

Hình tượng con mèo trong
văn hóa dân gian Việt Nam
Mèo là con giáp đứng thứ tư, sau con Chuột,
Trâu, hổ trong 12 con giáp theo cách tính của
người Việt Nam, là biểu tượng của sự thông
minh, tài trí, nhanh nhẹn.

Quỳnh Chi
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linh vật đem lại sự cát tường, thịnh vượng, có thể nhờ
linh lực để hóa giải sát khí. Với những ý nghĩa biểu
tượng lớn về phong thủy như vậy, người ta thường
hay trưng bày tượng con mèo trong nhà với mong
muốn mang điều tốt đẹp, tài lộc về cho gia đình.

Dịp Tết Âm lịch Quý Mão 2023, Bộ Thông tin và
Truyền thông đã chính thức phát hành bộ tem “Tết
Quý Mão” với lời chúc về một năm mới trăm điều
an khang, vạn điều may mắn, mã đáo thành công,
lộc đến nhà nhà.

Bộ tem gồm 02 mẫu tem và 01 blốc do họa sĩ
Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Bộ tem có thời hạn lưu
hành trên mạng bưu chính công cộng từ ngày
01/12/2022 đến 30/6/2024. Mão (con mèo) trên tem
được thể hiện theo phong cách hiện đại, đường nét
dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng thể hiện sự mềm
mại, uyển chuyển. Các chú mèo trong hai mẫu tem
được sắp xếp đối xứng, hướng vào nhau như mong
ước về đoàn viên, sum vầy ngày Tết. n
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