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CPI 6 THÁNG ĐầU NăM 2019
và một số vấn đề cần được làm rõ
VŨ VINH PHÚ*

Tổng Cục Thống kê đã thông báo số liệu tình hình kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm 2019, trong đó CPI 6 tháng đã tăng 2,64% so với cùng
kì năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Riêng
CPI của tháng 6 giảm 0,09% so với tháng 5, nhưng tăng 1,41% so với
tháng 12 năm 2018 và tăng 2,16% so với cùng kì năm trước. CPI của
tháng 6 giảm là do việc điều hành kinh tế vĩ mô có chiều hướng tích cực,
nền kinh tế phát triển khá ổn định, dư luận tiếp tục ghi nhận việc nỗ lực
kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra từ đầu năm là dưới 4%.
Nguồn cung mặt hàng gạo và một số loại hàng hóa thiết yếu tương đối
dồi dào, đảm bảo phục vụ thị trường với giá cả hợp lý.
iêng về giá xăng dầu,
trong 6 tháng qua, mặc
dù phụ thuộc vào biến
động tăng giảm của giá
thế giới, song việc điều hành trong
kì tương đối suôn sẻ, giá xăng dầu
trong 6 tháng đã tăng 4 đợt, giảm
4 đợt và 4 đợt giữ ổn định. Tính
chung trong kì, chỉ số giá mặt
hàng xăng dầu giảm 3,55% so với
cùng kì năm trước, góp phần làm
giảm CPI chung 0,15%. Tại TP. Hồ
Chí Minh, đã điều chỉnh giảm mức
học phí cho học sinh mầm non
mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở
và bổ túc trung học cơ sở tại các
trường công lập trên địa bàn, đã
góp phần kéo theo chỉ số giá
nhóm giáo dục cả nước giảm
0,55% trong tháng 2/2019. Góp
phần làm giảm CPI chung 0,03%.

R

Dịch vụ y tế bình quân 6 tháng
đầu năm giảm 0,03% so với tháng
12/2018 cũng góp phần làm cho
CPI giảm trong kì. Lạm phát cơ
bản tháng 6/2019 tăng 0,16% so
với tháng 5 và tăng 1,96% so với
cùng kì, trong 6 tháng đầu năm,
lạm phát cơ bản tăng 1,87% so với
cùng kì năm trước. Tính chung
trong 6 tháng qua, lạm phát
chung có mức tăng cao hơn mức
lạm phát cơ bản, điều này cho ta
thấy: biến động giá chủ yếu là việc
tăng giá của xăng dầu, điện, và
một số nhóm lương thực thực
phẩm. Lạm phát cơ bản 6 tháng
đầu năm tăng 1,87% so với cùng
kì năm trước cũng phần nào phản
ảnh việc điều hành chính sách tiền
tệ khá ổn định ở thị trường tài
chính nước ta. Đi sâu vào phân

* Chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội.
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tích diễn biến CPI của 6 tháng cho
ta thấy: ngoài những thành công
của việc kiềm chế lạm phát ở một
mức hợp lý trong một điều kiện
còn khó khăn do kinh tế thế giới
có nhiều biến động phức tạp, giá
cả có xu hướng tăng trở lại, các
yếu tố rủi ro và thách thức gia tăng
hơn so với năm trước và những
thời kì trước đây. Đặc biệt, nổi lên
là những căng thẳng về cạnh
tranh thương mại giữa các nền
kinh tế lớn Mỹ - Trung vẫn chưa tới
hồi kết thúc làm cho niềm tin kinh
doanh toàn cầu bị giảm sút. Quỹ
Tiền tệ Quốc Tế IMF nhận định:
“Kinh tế toàn cầu phải đối phó với
những bất trắc cao khi mà 70%
các nền kinh tế trên thế giới chủ
yếu ở các nước phát triển đang
tăng trưởng chậm lại, hoạt động
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thương mại của nhiều quốc gia có
nhiều biến động. Là một nền kinh
tế có độ mở cao, Việt Nam cũng
không nằm ngoài những xu
hướng biến động đó, do vậy, khi
có những biến động lớn thì chắc
chắn sẽ có tác động vào nền kinh
tế của Việt Nam, cả chiều hướng
tích cực và tiêu cực”.
Về tình hình kinh tế trong nước,
nổi lên là dịch tả lợn châu Phi đã
phát tán nhanh ở hầu hết các tỉnh
thành trong cả nước trong một
thời gian ngắn với thiệt hại về đầu
lợn hàng triệu con và kinh phí
hàng nghìn tỷ đồng trong xử lý và
phòng chống dịch. Giá thịt lợn
trong nước bị suy giảm mạnh,
mang lại những bất lợi cho người
chăn nuôi. Dịch bệnh lợn dự báo
còn có tác hại và ảnh hưởng lâu
dài cho chăn nuôi Việt Nam trong
năm 2019 và những năm tiếp
theo, đặc biệt là giá cả thực phẩm
cuối năm. Việc các hộ chăn nuôi
chuyển đổi sang các vật nuôi khác
để thay thế như bò, gia cầm, đều
mới ở bước ban đầu. Điều quan
trọng là đảm bảo các yếu tố vững
chắc cho sự đổi mới này còn khó
khăn như điều kiện của chăn
nuôi,đầu ra của các sản phẩm thay
thế đó còn chưa được ổn định. Có
những địa phương ngan vịt đã
đến kì xuất chuồng nhưng chưa
có thương lái hỏi mua. Bài toán
đầu ra của những vật nuôi thay
thế chưa có lời giải đáp một cách
chắc chắn, không cẩn thận lại tiếp
tục phải “giải cứu”!
Về giá cả và thị trường trong 6
tháng qua, không thể không đề
cập đến giá của một số mặt hàng
thiết yếu, và là đầu vào của toàn xã

Mua bán tiêu dùng tại siêu thị Việt Nam.

hội, như điện và xăng dầu, thời
gian qua đã có những phản ứng
khá mạnh mẽ của các đại biểu
Quốc hội, các chuyên gia và người
tiêu dùng về việc điều chỉnh giá 2
mặt hàng này. Về giá điện, Chính
phủ cho phép tăng bình quân
8,36% nhưng thực tế không phải
hoàn toàn như vậy bởi hóa đơn
tiền điện của khá nhiều hộ đã tăng
15% , 20% thậm chí 30% so với
tháng chưa điều chỉnh giá điện.
Mặc dù lượng điện tiêu thụ của
một số hộ khiếu nại không có
những biến động lớn. Việc duy trì
6 bậc thang lũy tiến đã thực hiện
nhiều năm trước đây là không còn
phù hợp, cần chỉnh sửa lại, bởi
một khi thu nhập đời sống tăng
lên thì mức tiêu thụ điện bình
quân ở mức trung bình của các hộ
phải dao động ở khung lũy tiến
150kwh đến 250kwh là phổ biến.
Chính phủ đã chỉ đạo ngành điện
phải xem xét vấn đề này một cách
nghiêm túc, ngoài ra việc minh

bạch các khoản chi phí đầu vào,
chi phí chuyển tải, bán buôn, bán
lẻ điện của ngành này còn yếu tố
độc quyền vẫn chưa được công
khai chi tiết đầy đủ. Mức độ cải
thiện năng suất lao động còn
chậm, thu nhập của cán bộ công
nhân viên và các khoản đầu tư
ngoài ngành rất lớn hiệu quả ra
sao vẫn chưa được giải trình một
cách kịp thời và đầy đủ. Về giá
xăng dầu, mặc dù Nghị định 83 CP,
chu kì để tính giá 15 ngày/lần tuy
có tiến bộ hơn trước, nhưng xăng
dầu vẫn là một ngành đang thống
lĩnh thị trường, vì vậy minh bạch
các chi phí là một điều hết sức cần
thiết. Quỹ bình ổn là tiền của
người dân bỏ ra cho hoạt động
của ngành xăng dầu, tuy nhiên
việc chi tiêu hiệu quả ra sao vẫn
chưa được công bố đầy đủ; Hiệp
hội Xăng dầu Việt Nam gần đây
cũng kiến nghị bỏ quỹ bình ổn vì
thấy bất hợp lý và hiệu quả thấp.
Ngành xăng dầu là ngành duy
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Sản xuất thực phẩm theo dây chuyền công nghệ hiện đại.

nhất ở Việt Nam kinh doanh lại có
lợi nhuận định mức, được hình
thành trong giá cơ sở, đó là điều
mà các ngành khác không có
được, họ phải bươn chải kinh
doanh và lời ăn lỗ chịu; chính điều
này đã tạo ra sự ỷ lại cho ngành
xăng dầu, vì họ kinh doanh lúc
nào cũng có lãi!
Trong tình hình hiện nay, rất
cần có thêm những nhà đầu tư
trong và ngoài nước tham gia vào
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tạo
sự cạnh tranh mạnh mẽ như
ngành Bưu chính viễn thông, chắc
chắn người dân sẽ được hưởng lợi
tốt hơn như tình hình hiện nay. Rất
mừng là Việt Nam đã có một vài
cây xăng của Nhật Bản, song điều
đó là chưa đủ.
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Còn một điều nữa cần nói về
xăng dầu, đó là trước đây, khi
chúng ta chưa có 2 nhà máy Dung
Quất và Nghi Sơn thì còn phụ
thuộc vào xăng dầu thế giới, ngày
nay chúng ta đã tự sản xuất được
60% - 70% nhu cầu trong nước,
vậy tại sao không nghĩ đến dự trữ
chiến lược mặt hàng này để chủ
động hơn trong việc điều hành giá
cả ở thị trường. Về chất lượng kinh
doanh xăng dầu, qua vụ Trịnh
Sướng pha chế và tiêu thụ bất hợp
pháp hàng triệu lít ở thị trường
nhiều năm mới bị phát hiện cho ta
thấy công tác quản lý chất lượng
xăng dầu bị buông lỏng khá
nghiêm trọng, làm thiệt hại vật
chất, sự an toàn của các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh,

doanh nghiệp vận tải và của người
tiêu dùng xã hội. Vụ việc này rồi
đây sẽ bị xử lý, song điều quan
trọng là phải rút ra những bài học
kinh nghiệm của những “chuyện
đã rồi”. Ngoài vụ Trịnh Sướng,
trước đây đã từng có những vụ
việc như Khaisilk, Nhật Cường,…
cho ta thấy có sở hở trong quản lý
và bộc lộ những yếu kém về công
tác quản lý thị trường, cũng như
vai trò và trách nhiệm của chính
quyền địa phương.
Về giá các mặt hàng thiết yếu
cũng có những điều cần phải
phân tích thêm: với mặt hàng thịt
lợn, khi có dịch xảy ra ở các địa
phương, mặc dù giá thịt lợn hơi
giảm đến 30% - 40% song giá cả
thịt lợn bán lẻ ở các chợ dân sinh
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giảm không đáng kể. Thịt lợn ở
một số siêu thị lại đứng yên hoặc
tăng lên 10 – 15% , thậm chí 20%?
Tại sao lại có những hiện tượng
bất hợp lý và trái quy luật về giá
cả như vậy? Chúng ta chưa có một
đợt phúc tra nào đối với giá bán lẻ
thịt lợn trong những đợt dịch vừa
qua. Câu trả lời xin dành cho cơ
quan quản lý thị trường giá cả ở
các địa phương. Về hệ thống phân
phối quốc gia, trong một hai năm
gần đây và 5 tháng đầu năm 2019,
tiếp tục nhiều cuộc mua bán sát
nhập liên doanh liên kết được
thực hiện, kể cả đối với các doanh
nghiệp trong nước và FDI. Kết quả
của những phi vụ trên đã hình
thành những tập đoàn bán lẻ có
sức mạnh dần dần chi phối thị
trường tiêu dùng ở Việt Nam.
Những doanh nghiệp làm ăn yếu
kém, thua lỗ kéo dài, phải chấp
nhận phá sản hoặc sát nhập. Đó là
quy luật tất yếu và là kết quả của
sự cạnh tranh trên thị trường bán
lẻ Việt Nam ngày càng gay gắt,
quyết liệt, có cả sự đào thải và
phát triển. Trong đó những đơn vị
có tiềm lực về mọi mặt, xây dựng
được thương hiệu và niềm tin của
người tiêu dùng, làm ăn có mối
quan hệ tử tế, trách nhiệm, có văn
hóa sẽ phát triển một cách vững
chắc, kể cả bán hàng trực tiếp và
online. Thị trường nội địa Việt
Nam nổi lên, Saigon Coop,
Vingroup với các chuỗi trung tâm
thương mại, siêu thị, cửa hàng tự
chọn của mình đang trên đà phát
triển nhanh và vững chắc, góp
phần thúc đẩy sản xuất có chất
lượng và kích thích tiêu dùng xã
hội. Cần nhân rộng những mô

hình làm ăn tử tế, có trách nhiệm
trên thị trường, góp phần xây
dựng thương hiệu bán lẻ Việt
Nam và ngành công nghiệp bán
lẻ Việt Nam trong tương lai, các
doanh nghiệp Việt muốn tồn tại
phải chấp nhận cạnh tranh một
cách bình đẳng với các doanh
nghiệp nước ngoài. Nhà nước bộ
ngành cần có những chính sách
thiết thực hợp lý để khuyến khích
những doanh nghiệp Việt Nam
phát triển. Mặt khác cần xử lý
nghiêm các vi phạm pháp luật
kinh doanh của những doanh
nghiệp, tổ chức cá nhân làm ăn
không minh bạch, chụp giật, trốn
thuế, sản xuất và kinh doanh
hàng giả.
Về dự báo giá cả 6 tháng cuối
năm và cả năm 2019, trong điều
kiện phức tạp của địa chính trị
thế giới, kinh tế thế giới còn có
những khó khăn diễn ra chưa có
điểm dừng thì sự phát triển của
nội lực trong nước là vô cùng
quan trọng. Chúng ta cần chấp
nhận để vượt qua những biến
động bất lợi này. Phải coi doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh là
những tế bào cho sự phát triển
của đất nước, tiếp tục duy trì sự
ổn định của kinh tế vĩ mô, kiềm
chế lạm phát ở mức hợp lý, giữ
vững chính sách tiền tệ ổn định,
điều quan trọng là khơi dậy được
sức mạnh nội lực của toàn dân và
doanh nghiệp, điều hành giá cả
trong những giai đoạn này cần
chú ý việc cân đối các quan hệ
tiền - hàng, cung cầu hàng hóa,
có chính sách phát triển sản xuất,
tạo ra quỹ hàng hóa dồi dào, có
sức cạnh tranh cao ngay ở thị

trường nội địa, đi đôi với đó cần
phát triển hệ thống phân phối
vững mạnh, hiệu quả, luôn luôn
gắn chặt giữa sản xuất và phân
phối để phục vụ tiêu dùng xã hội.
Việt Nam cần có những tập đoàn
bán lẻ mạnh, có thương hiệu bền
vững, tạo niềm tin cho nhà sản
xuất, nhà cung ứng hàng hóa và
người tiêu dùng. Hiện nay những
tác động của giá điện, xăng dầu
và các loại hàng hóa dịch vụ khác
đang ngấm dần vào giá cả những
mặt hàng thiết yếu của các gia
đình. Đời sống của nhân dân có
được cải thiện hay không? Chính
là việc kiềm chế thành công lạm
phát theo mục tiêu đã định, đi đôi
với nâng cao thu nhập của người
lao động. Theo đánh giá của Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam thì
lương của công nhân lao động
Việt Nam chưa đủ sống, nếu giá
cả thị trường có tốc độ tăng
nhanh hơn tiền lương được điều
chỉnh thì đời sống của họ sẽ tiếp
tục gặp khó khăn. Việc này đòi
hỏi sự vào cuộc của các cấp các
ngành tập trung chăm lo mức
sống ngày một cải thiện cho
người lao động, một tài sản quý
giá nhất của đất nước, điều mong
muốn rất đơn giản mà bản thân
họ - những người lao động không
thể tự vượt qua được, mặc dù đã
có nhiều cố gắng. Làm được như
vậy, chắc chắn nhiệm vụ kiểm
soát lạm phát ở mức dưới 4%
trong năm 2019 sẽ đạt được, góp
phần vào việc thúc đẩy sản xuất
và phục vụ tiêu dùng xã hội, ổn
định và cải thiện từng bước đời
sống của nhân dân trong năm
2019 và những năm tiếp theo.v
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (7/2019) 5

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

Phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ
tăng trưởng GDP khoảng 6,8%
AN NHIÊN

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân
sách Nhà nước năm 2020 là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế…
phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%; phát triển kinh
tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đối khí hậu.
hủ tướng Chính phủ vừa
ra Chỉ thị 16/CT-TTg về xây
dựng Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và Dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2020.

T

Tiếp tục củng cố vững
chắc kinh tế vĩ mô
Chỉ thị nêu rõ mục tiêu tổng
quát của Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và Dự toán ngân sách
Nhà nước năm 2020 là tiếp tục
củng cố vững chắc nền tảng kinh
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng
cao năng lực nội tại và tính tự chủ
của nền kinh tế; thực hiện hiệu
quả, thực chất hơn các đột phá
chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh
của nền kinh tế.
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách
thể chế và khơi thông nguồn lực;
tạo môi trường thông thoáng,
thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh
doanh; quyết liệt thực hiện các dự
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Phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%.

án quan trọng quốc gia, công
trình trọng điểm; đổi mới đồng bộ
giáo dục và đào tạo, nhất là đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao đáp ứng yêu cầu phát triển
của đất nước; phát triển bứt phá
thị trường trong nước; đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
phát huy vai trò của các vùng kinh
tế trọng điểm và các đô thị lớn.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nhanh, bền vững, phấn đấu năm
2020 đạt tốc độ tăng trưởng GDP
khoảng 6,8%; phát triển kinh tế đi
đôi với phát triển toàn diện, đồng
bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội,
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân; tăng cường
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường, phòng chống thiên tai,
ứng phó biến đối khí hậu.
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Đẩy mạnh cải cách hành chính,
cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy,
tinh giản biên chế; nâng cao hiệu
lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và
thực thi pháp luật; quyết liệt
phòng chống tham nhũng, lãng
phí; xây dựng bộ máy liêm chính,
hành động, phục vụ người dân,
doanh nghiệp; củng cố quốc
phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả
công tác đối ngoại, hội nhập và uy
tín, vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế; thực hiện tốt vai
trò Chủ tịch ASEAN năm 2020;
tăng cường công tác thông tin
truyền thông hiệu quả, tạo đồng
thuận xã hội, khơi dậy khát vọng,
tự hào dân tộc và tinh thần đổi
mới, sáng tạo, năng động, thúc
đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ, tạo động lực mới cho
phát triển đất nước.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính
phủ với các địa phương tháng
6/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc nhấn mạnh: “Kinh tế là một
dòng chảy, không được dừng, cần
giải quyết các tồn tại để dòng chảy
ấy ngày càng lớn. Đây là trách
nhiệm của Chính phủ kiến tạo
phát triển. Xây dựng thể chế,
chính sách để tạo điều kiện phát
triển là việc quan trọng hàng đầu.
Cần lưu ý không chỉ lo kinh tế, lo
tăng trưởng mà phải lo cả bảo vệ
môi trường, đặc biệt là vấn đề xã
hội, bảo đảm tam giác phát triển
kinh tế - xã hội - môi trường. Nếu
không chú ý vấn đề xã hội đúng
mức thì đến một lúc nào đó, kinh
tế không phát triển được nữa, rất
nguy hiểm”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Xây dựng dự toán
chi ngân sách Nhà
nước phù hợp với các
mục tiêu
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
Dự toán thu ngân sách Nhà nước
năm 2020 phải được xây dựng
theo đúng chính sách, chế độ hiện
hành, trên cơ sở đánh giá sát tình
hình thu ngân sách Nhà nước các
năm 2016 - 2018 và ước thực hiện
năm 2019.
Phân tích, dự báo tình hình kinh
tế, tài chính thế giới và trong nước,
đặc biệt là những nhân tố tác động
làm thay đổi tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển của
doanh nghiệp và hoạt động
thương mại, xuất nhập khẩu năm
2020; tính toán cụ thể các yếu tố
tăng, giảm thu do thay đổi chính
sách pháp luật về thu và thực hiện
lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện
các cam kết hội nhập kinh tế quốc
tế; thực hiện các biện pháp cải
cách hành chính, hiện đại hóa
công tác quản lý thu; tăng cường
thanh tra, kiểm tra, chống thất thu,
quản lý chặt chẽ giá tính thuế, mở

rộng triển khai hóa đơn điện tử;
phát hiện và ngăn chặn các hành
vi buôn lậu, gian lận thương mại,
chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng
cường xử lý nợ đọng thuế.
Cũng tại Hội nghị trực tuyến
với các đại phương, Thủ tướng đề
cập: “Trước bối cảnh quốc tế, khu
vực hiện nay rất phức tạp, dự báo
tiếp tục diễn biến khó lường, yêu
cầu đặt ra với tất cả các bộ, các
ngành, các địa phương là cần phải
linh hoạt ứng phó, có đối sách kịp
thời, không được chủ quan, phải
xác định rõ những nhiệm vụ,
những giải pháp trọng tâm đối với
từng bộ, ngành, địa phương trên
tinh thần phân cấp mạnh mẽ hơn,
đề cao hơn nữa trách nhiệm người
đứng đầu, chủ động, linh hoạt hơn
trong chỉ đạo điều hành, huy động
sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị, cộng đồng doanh nghiệp và
toàn dân”.
Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ huy
động từ thuế, phí vào ngân sách
Nhà nước năm 2020 đạt khoảng
19 - 20% GDP. Dự toán thu nội địa
(không kể thu từ dầu thô, thu tiền
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sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi
nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) năm 2020
bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 10 12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.
Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc
điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh
tế trên địa bàn của từng địa phương. Dự toán
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình
quân tối thiểu 5 - 7% so với đánh giá ước thực
hiện năm 2019.
Xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước
năm 2020 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại
ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị
quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị
quyết số 25/2016/QH14, số 26/2016/QH14, số
1/2018/QH14 của Quốc hội, gắn với việc triển
khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương
6 (Khóa XII), Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị
quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương
7 (Khóa XII).
Tiếp tục quán triệt yêu cầu công khai,
minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm,
chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm
vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự
ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ
cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai
thực hiện năm 2020; chỉ trình cấp có thẩm
quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ
mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo
đảm; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh
phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm
vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết
định; không bố trí dự toán chi cho các chính
sách chưa ban hành; đẩy mạnh sắp xếp, cơ
cấu lại, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả
nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại
doanh nghiệp Nhà nước.v
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8 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ đã đặt ra 08 định hướng và nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020, cụ thể:
1- Điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, phối hợp chặt
chẽ, kết hợp hài hòa giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa,
đầu tư, thương mại; giá và các chính sách khác, thực hiện
nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền
kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh;
2- Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông các nguồn
lực, tạo động lực mới cho phát triển;
3- Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng
bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi
xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người
dân;
4- Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung khổ cơ chế, chính
sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng;
kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường và các nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải đô
thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả,
bền vững; thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ,
phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học...
5- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,
kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy
mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí;
6- Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt
kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng
cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện
tử phục vụ người dân và doanh nghiệp;
7- Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả
công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường
hòa bình, ổn định để phát triển;
8- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và công
tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính
trị xã hội, các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận
xã hội, khơi dậy niềm tin và khát vọng của dân tộc...
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Xây dựng Chính phủ điện tử
tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số
HỒNG ANH

“Phương châm thực hiện Chính phủ điện tử (CPĐT), phải lấy người dân
làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và
phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Dịch vụ công trên nền tảng số
phải thuận tiện”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị
trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây
dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.
Quyết tâm làm cho
được Chính phủ điện tử
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
Chủ tịch Ủy ban cho biết, ngày
7/3/2019, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
phát triển CPĐT giai đoạn 2019 2020, định hướng đến 2025, trong
đó, đã giao 83 nhiệm vụ cụ thể
cho các bộ, ngành, cơ quan. Đến
nay, cơ bản các bộ, ngành, cơ
quan đã ban hành kế hoạch triển
khai Nghị quyết 17, bước đầu đạt
kết quả.
“Đây là công việc mới, việc khó,
nên thường xuyên tổng kết, sơ kết
rút kinh nghiệm. Việc rút kinh
nghiệm cách làm hay ở các bộ, địa
phương là việc cần thiết. Cách làm
nào tốt nhất, tiết kiệm nhất, an
toàn nhất, đạt kết quả tốt nhất để
phục vụ nhân dân, phục vụ phát
triển là câu hỏi lớn đặt ra”, Thủ
tướng nhấn mạnh.
Cùng với việc xây dựng CPĐT,
chính quyền điện tử, Thủ tướng đề
nghị đưa ra các giải pháp bảo đảm

Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT là 2 hạt nhân quan trọng trong xây dựng
CPĐT.

sự thống nhất về cách làm, sự kết
nối thống nhất, đồng bộ giữa
Trung ương và địa phương. Thủ
tướng cũng nhấn mạnh vấn đề
bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt
đối trong xây dựng CPĐT. “Ai là
người chịu trách kiểm soát vấn đề
này. An toàn cần đặt lên hàng đầu,
nếu không an toàn thì chưa làm”.
Về phương hướng những
tháng cuối năm 2019, người đứng
đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm
vụ tập trung kết nối liên thông gửi,

nhận văn bản điện tử theo Quyết
định 28 của Thủ tướng, xây dựng
các hệ thống thông tin phục vụ
chỉ đạo điều hành, cơ sở dữ liệu
quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ
thống thông tin một cửa điện tử
cấp bộ, cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 theo
danh mục Thủ tướng đã ban hành
và khả năng sẵn sàng kết nối, chia
sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công
quốc gia. Tinh thần là quyết tâm
làm cho được CPĐT.
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Đánh giá tình hình xây dựng
CPĐT, Thủ tướng cho rằng kết quả
đầu tiên tích cực là đã ban hành
Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
phát triển CPĐT giai đoạn 2019 2020, định hướng đến 2025, được
các bộ, ngành, địa phương tích
cực triển khai. Đến nay, các bộ đã
hoàn thành 7/83 nhiệm vụ được
giao trong khi Nghị quyết mới ban
hành được 3 tháng rưỡi. Khung
pháp lý đồng bộ về xây dựng
CPĐT từng bước hoàn thiện. Các
bất cập khó khăn trong cơ chế đầu
tư, dịch vụ công nghệ thông tin
(CNTT) dần được tháo gỡ.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò
của Văn phòng Chính phủ, Bộ
TT&TT là 2 hạt nhân quan trọng
trong xây dựng CPĐT. Tuy vậy, vẫn
còn các tồn tại, hạn chế như: Số
lượng dịch vụ công trực tuyến có
tăng lên nhưng tỷ lệ thực hiện còn
thấp, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn
khá thấp, địa phương đạt tỷ lệ 15%
còn các bộ, ngành đạt gần 29%.
Mục tiêu đến hết năm 2019 có
khoảng 30% dịch vụ công trực
tuyến ở mức độ 4 (theo tinh thần
Nghị quyết 02) sẽ khó đạt nếu
chúng ta không thúc đẩy quyết liệt
việc này. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ
liệu quốc gia làm nền tảng phát
triển Chính phủ điện tử còn chậm,
đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư.
Từ các phân tích trên, Thủ
tướng nêu rõ tầm nhìn trong xây
dựng CPĐT, tiến tới Chính phủ số,
nền kinh tế số. Đây là 3 cấp độ
phát triển khác nhau, không phải
xong cấp độ 1 rồi mới tới cấp độ 2
mà ngay cấp độ 1 đã có các yếu tố
10 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (7/2019)

của cấp độ 2, 3. Việc xây dựng
CPĐT là giải quyết 4 mối quan hệ,
gồm 2 quan hệ với bên ngoài
(Chính phủ với người dân, Chính
phủ với doanh nghiệp) và 2 quan
hệ nội bộ (giữa các cơ quan Chính
phủ với nhau, giữa Chính phủ với
cán bộ công chức). Làm tốt mối
quan hệ bên trong thì mới làm tốt
mối quan hệ bên ngoài.
Mục tiêu của CPĐT là cung cấp
thông tin và dịch vụ công dựa trên
nền tảng số tới mọi người, mọi lúc,
mọi nơi; tăng cường công khai,
minh bạch, phòng chống tham
nhũng; tăng cường sự tham gia
của người dân vào quá trình ra
quyết định của Chính phủ.
Về nguyên tắc, phải bảo đảm
liên thông, không trùng lắp, có thể
mở rộng và bảo đảm an toàn, an
ninh mạng. Các dự án triển khai
phải đặt dưới sự bảo đảm về an
ninh, an toàn mạng của một đơn
vị có thẩm quyền, có trách nhiệm.
Về phương châm thực hiện
CPĐT, phải lấy người dân làm
trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài
lòng của người dân làm mục tiêu
và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại
phía sau. Dịch vụ công trên nền
tảng số phải thuận tiện. Nếu người
dân không dùng, doanh nghiệp,
tổ chức không dùng thì coi như
Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư
là lãng phí.
Về cách tiếp cận, cách làm
Chính phủ điện tử, Thủ tướng lưu
ý sử dụng hình thức đối tác công
tư một cách chặt chẽ. “Những gì đã
phát triển, đang chạy tốt thì phải
liên thông lại. Cái gì chưa làm thì
làm theo cách mới, tức là xây dựng

các nền tảng dùng chung cho các
tỉnh, các bộ, ngành, tránh lãng phí,
triển khai đồng bộ và nhanh theo
hướng Chính phủ đầu tư hoặc
thuê dịch vụ của nền tảng này”.
Thủ tướng giao Bộ TT&TT chủ
trì đề xuất các nền tảng dùng
chung của CPĐT và phương án
đầu tư hay thuê dịch vụ, trình Thủ
tướng phê duyệt. Cần chú ý việc
thiết kế lại các quy trình cung cấp
dịch vụ công để phù hợp, đưa lên
trực tuyến. Ưu tiên làm trước các
dịch vụ công thiết yếu với người
dân, doanh nghiệp. Dữ liệu là tài
nguyên trong nền kinh tế số, là
vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số và
CPĐT. Bởi vậy, Bộ TT&TT chịu trách
nhiệm trước Chính phủ về quản trị
dữ liệu.
Thủ tướng yêu cầu tập trung
xây dựng, sớm đưa vào vận hành
Cổng dịch vụ công quốc gia, dự
kiến trong tháng 11/2019. Thủ
tướng cũng giao Bộ TT&TT chủ trì
phối hợp với Văn phòng Chính
phủ, Tổ công tác của Ủy ban hằng
năm đánh giá các rủi ro và đề xuất
giải pháp giảm thiểu rủi ro trong
quá trình thực hiện.

Xây dựng CPĐT gắn kết
chặt chẽ với cải cách
hành chính
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc
xây dựng CPĐT phải gắn kết chặt
chẽ với cải cách hành chính và
kinh nghiệm của các nước trên thế
giới, không chỉ nhằm hiện đại hóa
nền hành chính theo hướng ứng
dụng mạnh mẽ CNTT, mà còn
từng bước hoàn thiện bộ máy, cải
cách thể chế, nâng cao chất lượng
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phục vụ người dân. “Thời gian qua,
công tác xây dựng CPĐT được gắn
kết chặt chẽ với cải cách hành
chính theo chỉ đạo của Thủ tướng,
chúng ta đang nhìn thấy những
nỗ lực làm thay đổi khá rõ nét và
tích cực trong phương thức làm
việc của các cơ quan hành chính
Nhà nước. Đây là những bước đi
quan trọng để bám sát mục tiêu
xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát
triển, liêm chính, hành động, phục
vụ người dân và doanh nghiệp”.
Một trong những mục tiêu xây
dựng CPĐT là cải cách hành chính
hướng đến nâng cao chất lượng
phục vụ người dân trong giải
quyết thủ tục hành chính (TTHC),
Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP, là một trong
những giải pháp thể hiện rõ quyết
tâm của Chính phủ nhằm tiếp tục
hoàn thiện, nâng cao chất lượng
phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết các TTHC.
Chúng ta xác định lấy người
dân, doanh nghiệp làm trung tâm
và theo những quy định tại Nghị
định thì toàn bộ quy trình giải
quyết TTHC đều được theo dõi
trên hệ thống điện tử, giúp nâng
cao tính minh bạch, làm rõ trách
nhiệm của mỗi phòng, ban, đơn vị
trong từng khâu giải quyết TTHC,
cũng như làm cơ sở để đánh giá
việc giải quyết TTHC. Đánh giá đa
chiều và lượng hóa trên cơ sở ứng
dụng CNTT đối với mức độ hoàn
thành công việc của công chức.
“Chúng ta xây dựng Chính phủ
kiến tạo, phục vụ người dân, thì

khi người dân và doanh nghiệp
cần phải giải quyết những thủ tục,
nội bộ các cơ quan Nhà nước phải
tổ chức việc liên thông, phối hợp,
trả hồ sơ đầu ra, không buộc
người dân và doanh nghiệp phải
đi lòng vòng”, Phó Thủ tướng
Thường trực nhấn mạnh.
Qua các cuộc kiểm tra, làm việc
tại các địa phương, bộ, ngành cho
thấy các cấp, các ngành đã rất nỗ
lực bám sát các quy định và những
yêu cầu của Chính phủ trong việc
thiết lập Cổng dịch vụ công quốc
gia, Hệ thống thông tin một cửa
điện tử và điện tử hóa quy trình
giải quyết các TTHC. Tại một số
tỉnh, thành phố đã kiểm nghiệm
sự đánh giá hài lòng của người
dân trên Hệ thống thông tin một
cửa điện tử.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ
ngành, địa phương tập trung
triển khai Nghị định số
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và
các nhiệm vụ tại Công điện 985
của Thủ tướng Chính phủ; lưu ý
một số nhiệm vụ lớn.
Về việc thiết lập và nâng cấp
Cổng dịch vụ công, Hệ thống
thông tin một cửa điện tử cấp bộ
và cấp tỉnh, mỗi bộ, ngành, địa
phương chỉ thiết lập một cổng
dịch vụ công duy nhất để triển
khai trong địa phương, ngành,
lĩnh vực. Việc thiết lập, vận hành
Cổng phải bảo đảm các chức
năng theo quy định, đề cao
nguyên tắc công khai, minh bạch,
gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn
và an ninh thông tin, bảo vệ
thông tin cá nhân. Cổng dịch vụ
công và Hệ thống thông tin một

cửa điện tử được kết nối, tích hợp
với Cổng dịch vụ công quốc gia
để tạo điều kiện thuận lợi cho
người dùng, công tác quản lý,
giám sát của Chính phủ.
Cần đổi mới, hoàn thiện các
phương thức đánh giá giải quyết
TTHC, có cơ chế, giải pháp khuyến
khích người dân và doanh nghiệp
tham gia vào công tác này. Đặc
biệt, lưu ý đến việc ứng dụng
CNTT trong đánh giá sự hài lòng,
giải quyết TTHC, chức năng đánh
giá tự động của hệ thống thông
tin một cửa điện tử.
Các bộ, ngành, địa phương cần
rà soát, tính toán, lựa chọn TTHC
trong số thủ tục, hồ sơ phát sinh
nhiều để cung cấp dịch vụ công
trực tuyến cấp độ 3 và 4. Nâng cấp
chất lượng dịch vụ đang cung cấp
theo hướng thân thiện với người
dùng, đồng thời việc cung cấp và
thực hiện dịch vụ cần có cơ chế
xác định người dùng để bảo đảm
an ninh, an toàn thông tin và bảo
đảm tính pháp lý của giao dịch.
Đồng thời, chuẩn bị thực hiện
chuẩn hóa cơ sở dữ liệu TTHC của
bộ, ngành, địa phương mình trên
cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
theo hướng dẫn của Văn phòng
Chính phủ để bảo đảm các yêu
cầu mới của Cổng dịch vụ công
quốc gia, bảo đảm thống nhất,
đồng bộ.
Văn phòng Chính phủ khẩn
trương triển khai Cổng dịch vụ
công quốc gia, phối hợp chặt chẽ
với các bộ, ngành, địa phương, kết
nối với Cổng dịch vụ công, Hệ
thống thông tin một cửa điện tử
của các bộ, ngành, địa phương.v
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Công nghiệp chế biến,
chế tạo là điểm sáng dẫn dắt
tăng trưởng kinh tế
TRUNG ANH

Năm 2019 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi các Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện phương châm hành
động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", ngành
Công thương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc
hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, nửa đầu năm 2019 đã
đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và
thương mại. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn
dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế.
Về sản xuất công
nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành
công nghiệp 6 tháng đầu năm
2019 tăng 9,5% so với cùng kỳ
năm trước, duy trì tỷ lệ tăng dần
qua các tháng (1T tăng 7,9%; 2T
tăng 9,2%; 3T tăng 9,2%; 4T tăng
9,1%; 5T tăng 9,5%). Trong đó,
ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là
điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng
chung của toàn ngành với mức
tăng 10,8%.
Giá trị tăng thêm toàn ngành
công nghiệp 6 tháng đầu năm ước
tính tăng 9,13% so với cùng kỳ
năm trước (quý I tăng 9%; quý II
tăng 9,24%), thấp hơn mức tăng
9,28% của cùng kỳ năm 2018
nhưng cao hơn mức tăng 7,01%
và 5,42% của cùng kỳ năm 2016 và
năm 2017.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tiếp tục duy trì
mức tăng trưởng tốt.

Ngành công nghiệp chế biến,

10,9%); ngành sản xuất và phân

chế tạo tiếp tục là điểm sáng của

phối điện tăng 10,63%; ngành

toàn ngành với mức tăng 11,18%

cung cấp nước và xử lý rác thải,

(quý I tăng 11,52%; quý II tăng

nước thải tăng 7,79%.
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Tăng trưởng của các ngành
sản xuất công nghiệp 6 tháng
năm 2019 cơ bản đã và đang bám
sát theo kịch bản đề ra từ đầu
năm, với tốc độ tăng giá trị tăng
thêm 9,13%, chỉ số sản xuất toàn
ngành công nghiệp tăng 9,5%.
Trong đó công nghiệp chế biến,
chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn
dắt mức tăng trưởng chung của
ngành công nghiệp và toàn nền
kinh tế.

Tình hình xuất nhập
khẩu
Tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu 6 tháng đầu năm đã vượt
mức 200 tỷ USD. Trong đó, xuất
khẩu ước đạt 122,42 tỷ USD, tăng
7,1%, nhập khẩu ước đạt 120,78 tỷ
USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ
năm 2018.
Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng
đầu năm 2019 ước đạt 122,42 tỷ
USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ
năm 2018 (thấp hơn mức tăng
16,4% của cùng kỳ năm 2018 so
với năm 2017), bằng 46,55% kế
hoạch năm. Trong đó, kim ngạch
xuất khẩu của khu vực 100% vốn
trong nước ước đạt 36,67 tỷ USD,
tăng 10,4% so với cùng kỳ năm
2018; khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài (kể cả dầu thô) đạt 85,75 tỷ
USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ.
Tăng trưởng xuất khẩu diễn biến
theo chiều hướng tăng dần qua
các tháng và dần tiệm cận với chỉ
tiêu Quốc hội đề ra năm 2019
(tăng trưởng đạt 7 - 8%).
Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng
đầu năm 2019 ước đạt 120,78 tỷ
USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ
năm 2018. Trong đó, kim ngạch

Tăng trưởng của các ngành sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2019 cơ bản đã và
đang bám sát theo kịch bản đề ra từ đầu năm.

nhập khẩu của khu vực 100% vốn
trong nước ước đạt 51,66 tỷ USD,
tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài ước đạt 69,12 tỷ USD,
tăng 6,1%.
Hai mặt hàng có kim ngạch
tăng mạnh nhất là dầu thô và than
đá, tăng lần lượt là 257,8% và
65,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Cán cân thương mại
hàng hóa
Từ đầu năm 2019 đến nay, mặc
dù có sự thâm hụt thương mại
trong một vài tháng nhưng tính
chung 6 tháng đầu năm 2019 cán
cân thương mại của Việt Nam vẫn
duy trì đà xuất siêu, với kim ngạch
xuất siêu ở mức 1,64 tỷ USD. Khu
vực FDI xuất siêu 16,6 tỷ USD.
Nhập siêu của khu vực doanh
nghiệp trong nước ước đạt 14,99
tỷ USD.
Trong bối cảnh thương mại
toàn cầu sụt giảm, xuất khẩu của
nhiều nước trong khu vực tăng

thấp hoặc giảm như Singapore 5
tháng năm 2019 giảm 0,88%; Thái
Lan giảm 2,7%, Ấn Độ chỉ tăng
2,37%; căng thẳng thương mại Mỹ
- Trung Quốc tiếp tục diễn biến
phức tạp, xu hướng bảo hộ mậu
dịch ngày càng gia tăng thì kết
quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm
2019 của Việt Nam có thể xem là
tích cực. Điều này cho thấy sự nỗ
lực rất lớn của các doanh nghiệp.

Về phát triển thị
trường trong nước
Trong 6 tháng đầu năm, cung
cầu các hàng hóa thiết yếu cơ bản
ổn định, không có hiện tượng
tăng giá đột biến. Riêng mặt hàng
thịt lợn, giá giảm do dịch bệnh tả
lợn châu Phi bùng phát tại nhiều
tỉnh, thành phố trong cả nước và
thời tiết nắng nóng làm giảm nhu
cầu tiêu thụ. Tuy nhiên hiện nay
giá thịt lợn hơi đã tăng trở lại do
nguồn cung thị trường bắt đầu có
dấu hiệu giảm do quy mô chăn
nuôi tại các hộ gia đình giảm
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mạnh. Các nhóm hàng vật liệu xây
dựng như thép, xi măng đều điều
chỉnh tăng giá do giá nguyên liệu
đầu vào tăng (giá điện, than cho
sản xuất xi măng, xăng dầu, quặng
sắt đều tăng). Nhóm hàng nguyên
liệu và năng lượng chịu ảnh
hưởng của giá thế giới trước các
biến động của các vấn đề chính trị
và thương mại giữa các nước lớn
nên có biến động tăng giảm đan
xen. Các mặt hàng khác như lương
thực, phân bón, giấy, đường giá
tương đối ổn định.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6
tháng đầu năm nay đạt tốc độ
tăng cao so với cùng kỳ năm trước
(11,5%), thể hiện cầu tiêu dùng
trong dân tăng. Lượng cung hàng
hóa trên thị trường dồi dào, đáp
ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng. Thị trường
tiêu thụ được mở rộng, đa dạng
hóa các hình thức khuyến mại góp
phần làm sôi động thị trường
trong những tháng đầu năm 2019.
Cụ thể:
6 tháng đầu năm 2019, tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.391,1
nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với
cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức
tăng của 6 tháng năm 2018 nhưng
cao hơn mức tăng 6 tháng của các
năm giai đoạn 2015 - 2017, nếu
loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng
kỳ năm 2018 tăng 8,6%).
Xét theo ngành hoạt động,
doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng
đạt 1.823,6 nghìn tỷ đồng, chiếm
76,3% tổng mức và tăng 12,5% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
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ngành hàng lương thực, thực
phẩm tăng 13%; đồ dùng, dụng cụ,
trang thiết bị gia đình tăng 12,1%;
may mặc tăng 11,1%; vật phẩm văn
hóa, giáo dục và phương tiện đi lại
cùng tăng 10,7%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn
uống 6 tháng năm nay ước tính
đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, chiếm
12% tổng mức và tăng 9,8% so với
cùng kỳ năm trước. Doanh thu du
lịch lữ hành 6 tháng ước tính đạt
21,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9%
tổng mức và tăng 13,3% so với
cùng kỳ năm trước. Doanh thu
dịch vụ khác 6 tháng ước tính đạt
258,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,8%
tổng mức và tăng 6,3% so với
cùng kỳ năm 2018.
Có thể nói, tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng xã hội tiếp tục duy trì mức
tăng trưởng tốt, tạo tiền đề cho việc
thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả
năm 2019 ở mức 11,5 - 12%.

Giải pháp trọng tâm 6
tháng cuối năm 2019
Để hoàn thành thắng lợi các kế
hoạch đề ra, ngành Công thương
tập trung bám sát tình hình, theo
dõi diễn biến thị trường trong
nước và ngoài nước để có các biện
pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn
vướng mắc cho hoạt động sản
xuất kinh doanh (đặc biệt là ở các
dự án lớn, địa bàn trọng điểm về
sản xuất công nghiệp và thương
mại) và phản ứng chính sách kịp
thời. Đây là nhiệm vụ trọng tâm,
xuyên suốt phải tập trung bám sát
thực hiện. Theo đó, Bộ Công
thương ưu tiên dành thời gian để
làm việc với cơ sở, nắm sát tình

hình để đôn đốc, kiểm tra, xử lý
công việc.
Kiên trì thực hiện các giải pháp
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất, tạo nguồn hàng cho xuất
khẩu, khơi thông thị trường xuất
khẩu. Xác định tiếp tục tập trung
mạnh vào đổi mới, nâng cao hiệu
quả của cơ chế phối hợp với các
Bộ ngành, địa phương và hiệp hội
doanh nghiệp để tạo sự kết nối,
phối hợp đồng bộ hơn trong việc
xử lý các vấn đề phát sinh trong
thương mại quốc tế như vượt qua
các rào cản thương mại, kiểm dịch
động thực vật, các vấn đề về
chống trợ cấp, chống bán phá giá
của nước ngoài đối với hàng hóa
xuất khẩu của Việt Nam, vấn đề
gian lận xuất xứ khi nguy cơ hàng
hóa Trung Quốc “mượn đường” và
“mượn xuất xứ” của Việt Nam để
vào Mỹ.
Bên cạnh đó, thực hiện đồng
bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp
định thương mại tự do (FTA) đã có
hiệu lực, các cam kết trong WTO và
Cộng đồng Kinh tế ASEAN để mở
rộng thị trường xuất khẩu, kiểm
soát có hiệu quả nhập khẩu; tích
cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu
quả các FTA thế hệ mới. Triển khai
có hiệu quả Kế hoạch hành động
thực hiện Hiệp định CPTTP của
Chính phủ và của các Bộ ngành,
địa phương. Đối với Hiệp định
Thương mại tự do và Hiệp định
Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - EU
(EVFTA và IPA), Bộ Công thương sẽ
tiếp tục tập trung triển khai các
bước tiếp theo nhằm sớm hoàn
tất phê chuẩn Hiệp định.v
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Cơ HỘI VÀ THÁCH THứC

cho nông sản Việt
MINH VƯƠNG

Ngày 14/1/2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam thành viên thứ 7 của hiệp định. Là một hiệp định tự do thương mại
(FTA) thế hệ mới, CPTPP được dự báo sẽ có tác động toàn diện
đến các hoạt động kinh tế, xã hội của Việt Nam, trong đó nông
nghiệp được dự báo chịu tác động lớn cả tích cực và tiêu cực.
Cơ hội và thách thức
Trong nông nghiệp, Việt Nam
đã có một số ngành phát triển
thuộc hàng đi đầu trên thế giới
như cà phê, gạo, thủy sản, đồ gỗ…
Các FTA, trong đó có CPTPP và FTA
Việt Nam - EU (EVFTA) là cơ hội để
tăng xuất khẩu, góp phần xây
dựng nhiều ngành mũi nhọn hơn
cũng như nâng cao giá trị gia tăng
của các ngành sản xuất nông
nghiệp. Việc thực thi CPTPP đồng
nghĩa với hàng rào thuế quan
được xóa bỏ, tuy nhiên hàng rào
kỹ thuật sẽ nghiêm ngặt và khắt
khe hơn. Chính vì vậy, CPTPP cũng
đặt ra không ít thách thức đối với
sản xuất tiêu thụ, phân phối nông
sản Việt Nam.
Tại Hội thảo “CPTPP: Cơ hội và
thách thức cho nông sản Việt”, ông
Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội
Nông dân Việt Nam cho biết:
“CPTPP được ghi nhận là Hiệp
định có tiêu chuẩn cao, toàn diện
và cân bằng, nên Việt Nam sẽ được
nhiều hơn mất và chắc chắn
chúng ta sẽ được nâng cao trình
độ canh tác nông nghiệp, hàng

Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với
các công nghệ sản xuất và quản lý tiên tiến trên thế giới.

hóa đạt chuẩn quốc tế vì bạn bè
và vì chính mình. Vì vậy, chúng ta
phải nhận thức được thuận lợi, cơ
hội, cũng như khó khăn, thách
thức, nhất là lĩnh vực thương mại
nông sản khi Việt Nam ngày càng
đi sâu vào CPTPP và EVFTA để vượt
qua khó khăn, thách thức, giành
được những thắng lợi to lớn và có
lợi cho người nông dân theo quan

điểm vì nông dân và nông dân
làm chủ”.
Tuy nhiên, dưới tác động của
các FTA, thị trường nông sản trong
nước cũng đang dần gia tăng áp
lực cạnh tranh. Đó là sự hiện diện
và gia tăng số lượng hàng hóa
nông sản nhập khẩu từ nước
ngoài. Trong số nhiều mặt hàng
nông sản đó, Việt Nam vẫn sản
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xuất được, thậm chí sản xuất với
số lượng, chất lượng tốt nhưng
khó cạnh tranh được với hàng
nhập khẩu về giá thành và uy tín
thương hiệu.
Bộ trưởng Bộ Công thương
Trần Tuấn Anh cũng cho biết, hội
nhập kinh tế quốc tế nói chung và
việc tham gia các Hiệp định
thương mại tự do nói riêng, đặc
biệt là các hiệp định thế hệ mới,
tiêu chuẩn cao và toàn diện như
CPTPP và EVFTA không phải chỉ
mang lại cơ hội mà còn kèm theo
những rủi ro và thách thức.
Do vậy, “Để hỗ trợ các doanh
nghiệp có thể tận dụng được tối
đa những cơ hội cũng như giảm
thiểu những thách thức gặp phải
trong quá trình thực thi các Hiệp
định này, Chính phủ đã và đang
chỉ đạo các Bộ, ngành chủ động
chuẩn bị các chương trình thiết
thực cho doanh nghiệp và người
dân, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền,
hướng dẫn nhằm nâng cao nhận
thức và sự hiểu biết của địa
phương, doanh nghiệp về các quy
định, cam kết của các Hiệp định,
đặc biệt là trong lĩnh vực nông
nghiệp - lĩnh vực được dự đoán sẽ
có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp
không ít thách thức từ quá trình
thực thi”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
nhấn mạnh.

Hiệp định CPTPP giúp
doanh nghiệp khắc
phục hiệu quả các vấn
đề khó khăn
Bà Phạm Quỳnh Mai - Phó Vụ
trưởng Vụ Chính sách thương mại
đa biên, Bộ Công thương phân
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Các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới.

tích: Trước những khó khăn của
ngành nông nghiệp trong các vấn
đề liên quan đến thị trường, chất
lượng sản phẩm, tính kết nối giữa
các doanh nghiệp, Hiệp định
CPTPP sẽ giúp doanh nghiệp khắc
phục một cách hiệu quả các vấn
đề như:
Mở rộng thị trường tiêu dùng
sản phẩm nông nghiệp. Việc các
nước, trong đó có các thị trường
lớn như Canada, Australia và Nhật
Bản giảm thuế nhập khẩu về 0%
cho hàng nông sản của nước ta sẽ
tạo ra những tác động tích cực
trong việc thúc đẩy kim ngạch
xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp
Việt Nam khi xuất khẩu nông sản
sang thị trường các nước thành
viên Hiệp định CPTPP sẽ được
hưởng cam kết cắt giảm thuế
quan rất ưu đãi, giúp mở rộng thị
trường xuất khẩu, tăng cường tiếp
cận các thị trường lớn nhất thế
giới với ưu thế đáng kể.

Tăng tính kết nối giữa các
doanh nghiệp thông qua việc
tham gia chuỗi cung ứng khu vực
và toàn cầu. Các nước CPTPP
chiếm 13,5% GDP toàn cầu với
tổng kim ngạch thương mại hơn
10.000 tỷ USD, bao gồm các thị
trường lớn như Nhật Bản, Canada,
Australia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi
chuỗi cung ứng mới hình thành.
Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hướng
này phát triển ngày càng mạnh
mẽ hơn, là điều kiện quan trọng
để nâng tầm trình độ phát triển
của nền kinh tế nói chung và nền
nông nghiệp Việt Nam nói riêng,
tăng năng suất lao động, tham gia
vào các công đoạn sản xuất có giá
trị gia tăng cao hơn, từ đó tạo
động lực và sức ép cho doanh
nghiệp trong nước đầu tư sản xuất
trong nước theo hướng giảm xuất
khẩu nguyên liệu và sơ chế, đầu tư
phát triển chuỗi giá trị và chuỗi
cung ứng, tăng cường xuất khẩu
sản phẩm chế biến có giá trị gia
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tăng cao... Đây là cơ hội rất lớn để
nâng tầm nền nông nghiệp Việt
Nam trong 5 - 10 năm tới.
Nâng cao chất lượng sản
phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam
cần tuân thủ nghiêm các tiêu
chuẩn khắt khe của thị trường
trong khối nhằm đẩy mạnh việc
xuất khẩu sang các nước thành
viên CPTPP và tăng tính cạnh
tranh cho sản phẩm. Hàng hóa
nông sản của Việt Nam còn phải
đối diện với sức ép cạnh tranh tại
sân nhà đến từ việc hàng hóa các
nước CPTPP tràn vào thị trường
trong nước. Sức ép từ hai phía sẽ
tạo động lực cho doanh nghiệp
Việt Nam cải cách mô hình kinh
doanh, đầu tư hơn vào dây
chuyền sản xuất và nguồn lực
lao động.
Bên cạnh sức ép trực tiếp đến
từ cạnh tranh, nền nông nghiệp
Việt Nam sẽ hấp thụ được khoa
học kỹ thuật mới thông qua hoạt
động đầu tư xuyên quốc gia đi
kèm với khoa học công nghệ và
nâng cao trình độ kỹ năng lao
động, từ đó thay đổi được cách
làm truyền thống, nâng cao hiệu
quả sản xuất và chất lượng của
sản phẩm.
Sức ép cạnh tranh là một thách
thức lớn đối với nền kinh tế và các
doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm
các doanh nghiệp sản xuất và kinh
doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp. So với các thành viên
khác, Việt Nam có lợi thế về sản
xuất nông thủy sản nhiệt đới với
lợi thế sản xuất có khả năng cạnh
tranh cao, giá thành thấp, nguồn
nguyên liệu dồi dào, năng suất

cao, nguồn nhân lực rẻ hơn. Tuy
nhiên, các nhóm mặt hàng nông
sản chế biến Việt Nam sẽ phải đối
mặt với các mặt hàng rau quả chế
biến phổ biến tại các thị trường
mới với mẫu mã đa dạng và chất
lượng cao do ngành công nghiệp
chế biến nông sản của ta chưa
được phát triển như các thành
viên khác.
Trong thời gian qua, Chính phủ
đã ban hành các Nghị định theo
hướng cơ cấu lại ngành nông
nghiệp, tổ chức lại sản xuất, thí
điểm một số mô hình sản xuất tiên
tiến, thúc đẩy ứng dụng khoa học
- công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp
và nông dân trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh nông nghiệp...
để nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm nông nghiệp, từ
đó đủ sức cạnh tranh trên sân nhà
và vươn ra thị trường thế giới.

Tận dụng hiệu quả từ
Hiệp định CPTPP
Nông nghiệp, nông dân, nông
thôn của nước ta đang phát triển
mạnh mẽ và đạt được nhiều thành
tựu rất đáng tự hào. Từ một nước
phải nhập khẩu lương thực để cứu
đói, chống đói, Việt Nam đã trở
thành quốc gia xuất khẩu lương
thực có thứ hạng cao về số lượng
trên thị trường thế giới.
“Hiệp định CPTPP mở ra một
sân chơi mới với quy mô thị
trường”, chiếm khoảng 13,5% GDP
toàn cầu và bao trùm thị trường
gần 500 triệu dân. Để tận dụng tốt
các cơ hội do thị trường này mang
lại cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn
sàng ở một sân chơi mới, doanh
nghiệp Việt Nam cần chủ động

tìm hiểu thông tin về Hiệp định
CPTPP để nắm vững cam kết của
Việt Nam và các thị trường đối tác
quan tâm, đặc biệt là các thông tin
về các ưu đãi thuế quan theo Hiệp
định này đối với những mặt hàng
nước ta đang có thế mạnh hoặc có
nhiều tiềm năng xuất khẩu trong
thời gian tới.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp
Việt Nam cũng cần thay đổi tư duy
kinh doanh trong bối cảnh mới,
lấy sức ép về cạnh tranh là động
lực để đổi mới và phát triển. CPTPP
chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho doanh
nghiệp chủ động đáp ứng những
thay đổi về môi trường kinh doanh
do quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế mang lại. Qua đó sẽ thúc đẩy
dòng chảy của hàng hóa vào các
thị trường đối tác tiềm năng.
Các doanh nghiệp cũng cần
chủ động tìm hướng hợp tác với
các thị trường đối tác của Hiệp
định để thu hút mạnh mẽ đầu tư
trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận
dụng hiệu quả nguồn vốn và việc
chuyển giao công nghệ từ các tập
đoàn lớn. Đây cũng chính là cơ hội
tốt để các doanh nghiệp của nước
ta tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi
cung ứng khu vực và toàn cầu.
Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn
của Việt Nam đã quan tâm đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp với các
công nghệ sản xuất và quản lý tiên
tiến trên thế giới. Với công nghệ và
phương thức quản lý hiện đại, có
cơ sở để tin rằng các sản phẩm do
các tập đoàn này làm ra sẽ có khả
năng cạnh tranh trên sân nhà.v
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Bài toán bảo vệ môi trường
trong thời kỳ công nghiệp 4.0
HẢI ANH

iệc phát triển bền vững ở
Việt Nam nói riêng và thế
giới nói chung có ba trụ
cột chính đó là: Phát triển
kinh tế; nâng cao chất lượng cuộc
sống, sức khỏe cộng đồng và bảo
vệ môi trường. Sức khỏe với môi
trường luôn luôn có mối liên hệ
chặt chẽ với nhau, nếu môi trường
bảo đảm, không ô nhiễm, không
suy giảm tài nguyên thiên nhiên,
không khí trong lành thì sức khỏe
của con người bao giờ cũng tốt.
Nếu có sức khỏe tốt, thì con người
có đầy đủ trí tuệ để tìm các giải
pháp bảo vệ lại môi trường. Chính
vì vậy, sức khỏe và môi trường
luôn luôn có quan hệ hữu cơ với
nhau. Nếu chúng ta giữ được quan
hệ đó thì dứt khoát chúng ta sẽ
đảm bảo được mục tiêu là phát
triển bền vững. Có nghĩa là vẫn
phát triển kinh tế nhưng đồng
thời vẫn phòng tránh được các
chất thải nhựa hay các chất thải
rắn, nhất là các chất thải hóa chất,
bao bì được sử dụng trong nông

ẢNH: HẢI ANH

Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Đại sứ
phong trào chống rác thải nhựa GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh, trong tình
hình hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang rất sôi động, diễn ra
trên toàn cầu, trong đó có nước ta. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta
biết được những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi thì phát huy, khó khăn
thì sẽ tìm cách khắc phục. Đặc biệt, vấn đề môi trường có ảnh hưởng rất
lớn, tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội.

V
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Hành động bảo vệ môi trường cần nâng cao ý thức của mỗi công dân.

nghiệp làm cho môi trường xanh
sạch đẹp.
Theo GS. TSKH. Đặng Huy
Huỳnh, việc bảo vệ môi trường và
nâng cao sức khỏe của cộng đồng
là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tuy
nhiên, trong quá trình công
nghiệp hóa hiện đại hóa cũng như
vấn đề đô thị hóa hiện nay rất
nhanh khiến môi trường của đất
nước ta ô nhiễm rất trầm trọng.
Tình trạng ao hồ, biển, các dòng

sông dòng suối không chỉ ở thành
thị mà ngay ở nông thôn tồn tại
rất nhiều chất thải công nghiệp và
chất thải sinh hoạt và đặc biệt chất
thải nhựa không tiêu hủy được.
Rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối
trên toàn cầu, mỗi năm lượng rác
thải nhựa do con người thải ra đủ
để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt
Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác
nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác
thải nhựa đang hàng ngày, hàng

ẢNH: HẢI ANH
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giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh
thái, môi trường sống, sức khỏe
con người và sự phát triển bền
vững của mỗi quốc gia.
Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia
xả rác ra biển nhiều nhất thế giới,
đóng góp tới 60% lượng rác thải
nhựa trong các vùng biển trên thế
giới. Trên đại dương đang tràn
ngập rác thải: chai, lọ, túi nhựa và
hàng tấn mẩu tàn thuốc lá. Đại
dương đã trở thành “một chiếc
thùng rác” khổng lồ của nhân loại.
Cộng đồng hãy cùng chung tay,
chung lòng, chung sức với Đảng
với Nhà nước thì mới giải quyết
được tình trạng ô nhiễm môi
trường của nước.
Để kiểm soát các loại dịch
bệnh, kiểm soát ô nhiễm, đặc biệt
là ô nhiễm rác thải nhựa thì hãy
cùng chung tay, cần lan tỏa tới
từng các cháu bé, học sinh, sinh
viên tới người cao tuổi; từ Hội Cựu
chiến binh tới Hội Phụ nữ. Ở đây,
chuyên gia môi trường nhấn
mạnh vai trò đặc biệt của Hội Phụ
nữ có vai trò cực kỳ quan trọng.
Người phụ nữ luôn luôn tiếp cận
với mua bán, sinh hoạt hàng ngày
trong gia đình, trong khu phố.
Trong việc giải quyết vấn đề
môi trường, muốn có một môi
trường xanh sạch đẹp có hàng
trăm biện pháp được đề ra, trong
các biện pháp đó có biện pháp
quan trọng nhất đó chính là luật
pháp, chúng ta có Luật Bảo vệ môi
trường năm 2005, gần đây là Luật
Bảo vệ môi trường sửa đổi năm
2014 rồi Luật Xây dựng, Luật Quy
hoạch; Luật Du lịch... Tuy nhiên,
luật ban hành ra nhưng hướng

Một khu làng chài tại huyện đảo Phú Quốc thường xuyên có rác thải dạt vào bờ biển.

dẫn cụ thể việc thi hành luật đó
như thế nào đối với cộng đồng thì
làm chưa chặt chẽ. Do đó, còn
nhiều lỗ hổng của pháp luật,
nhiều người lợi dụng những kẻ hở
của pháp luật, đặc biệt là những
doanh nghiệp chưa có tâm, chỉ
nặng về kinh tế mà xem nhẹ vấn
đề môi trường.
Trong quá trình phát triển
doanh nghiệp, có nhiều doanh
nghiệp nhìn nhận vấn đề môi
trường rất chu đáo, thể hiện cái
tâm của người sản xuất. Tuy nhiên
lại không ít các doanh nghiệp cố
tình vi phạm Luật Bảo vệ môi
trường, đổ trộm chất thải ra môi
trường; chấp nhận chịu phạt để vi
phạm. Tại sao có trường hợp đó và
tại sao càng ngày lại càng có nhiều
doanh nghiệp cố tình vi phạm?
Theo GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh,
hiện nay pháp luật chưa đủ sức răn
đe, kiểm soát không chặt chẽ; chưa
cương quyết xử lý. Chúng ta hãy
kiên quyết bằng cách phạt rất

nặng; nếu vẫn tái phạm thì đình
chỉ việc sản xuất của doanh nghiệp
đó. Cần kiên quyết thực thi pháp
luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ...
Nhân sự kiện chúng ta đang có
nhiều hoạt động kỉ niệm 50 năm
thực hiện di chúc của Bác Hồ kính
yêu. GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh dẫn
dắt: “Trước khi mất, Bác Hồ nhấn
mạnh Đảng cần phải có kế hoạch
thật tốt để phát triển kinh tế và văn
hóa, nhằm không ngừng nâng cao
đời sống của nhân dân. Muốn có
hạnh phúc, muốn nâng cao đời
sống của nhân dân thì không gì
bằng nhân dân có một môi trường
được xanh sạch, con người được
khỏe mạnh, được làm việc, được
sống, được vui chơi trong khung
cảnh hòa bình đây”. Bởi vậy, mỗi
người có một hành động để bảo vệ
môi trường thì chúng ta sẽ có một
xã hội chung tay bảo vệ môi trường.
Đó là biểu hiện thiết thực của việc
học tập, làm theo những lời dạy của
Bác Hồ.v
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Đồng bộ giải pháp để hạn chế tai nạn
giao thông, giữ bình yên cho mỗi gia đình
THANH TRÌ

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác
an toàn giao thông (ATGT) đối với các bộ, ngành và các địa phương,
phương châm “Tính mạng con người là trên hết”.
ẢNH: THANH TRÌ

Công tác tuyên truyền
pháp luật về ATGT góp
phần giảm sâu tai nạn
giao thông
Theo báo cáo của Ủy ban
ATGTQG, 6 tháng đầu năm 2019,
toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn
giao thông (TNGT), làm chết 3.810
người, bị thương 6.358 người. So
với 6 tháng đầu năm 2018, số vụ
TNGT giảm 641 vụ (-7,1%), số
người chết giảm 311 người (7,55%), số người bị thương giảm
679 người (-9,65%).
Ủy ban ATGTQG đánh giá, công
tác bảo đảm trật tự (TT) ATGT đã
được Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban
ATGTQG quan tâm, chỉ đạo quyết
liệt, được các bộ, ngành, đoàn thể
chính trị xã hội và địa phương tích
cực vào cuộc, triển khai thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp, mặc dù 6
tháng đầu năm 2019 là thời gian
tập trung nhiều đợt cao điểm về
TTATGT, so với mọi năm, ngoài ra
còn có nhiều sự kiện chính trị quan
trọng, song tình hình TTATGT tiếp
tục có những chuyển biến rất tích
cực, TNGT giảm cả 03 tiêu chí, giảm
sâu nhất trong nhiều năm; dịch vụ
vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu
đi lại của người dân trong các dịp
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Một chuyên đề kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền trực tiếp cho
người tham gia giao thông của CSGT Hà Nội.

cao điểm. Đặc biệt, việc Bộ Công an
ra quân thực hiện cao điểm kiểm
tra, xử lý vi phạm về ma túy, nồng
độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận
tải, xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm
đối với người đi mô tô, xe máy…
Ngành GTVT cả nước cũng
thực hiện nghiêm chỉ đạo nâng
cao an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý
điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và
siết chặt quản lý an toàn đối với
hoạt động vận tải; yêu cầu các đơn
vị kinh doanh vận tải khám sức
khỏe đối với toàn bộ các lái xe,
phát hiện và chấm dứt hợp đồng
với lái xe dương tính với ma túy.

Công tác tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến quy định pháp luật
xây dựng văn hóa giao thông được
thực hiện đồng bộ, cả chiều rộng
và chiều sâu với sự vào cuộc mạnh
mẽ của các Bộ, ngành, địa phương,
đoàn thể, các cơ quan báo chí và cả
cộng đồng mạng xã hội. “Nổi bật là
sự kiện đi bộ kêu gọi hành động
“Đã uống rượu bia, không lái xe”
với sự tham dự của hơn 10.000
người và tham gia truyền thông
mạnh mẽ của các cơ quan báo chí
cả nước đã tạo sức lan toả rất lớn,
được dư luận xã hội ủng hộ, tạo dư
luận đồng tình cao để Quốc hội
khóa XIV thông qua Luật Phòng
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chống tác hại của rượu bia tại kỳ
họp thứ 7 vừa qua”, đại diện Ủy ban
ATGQG nhấn mạnh.
Mặc dù đạt được những mặt
tích cực nhưng vấn đề ATGT vẫn
có những tồn tại, hạn chế như: 19
vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng,
nhất là tai nạn liên quan đến xe
chở khách, xe tải nặng, tai nạn do
lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử
dụng ma túy gây nên. Tình hình
TTATGT trên các tuyến vận tải ven
biển cũng diễn biến ngày càng
phức tạp với sự gia tăng nhanh
chóng của đội tàu sông pha biển;
tình trạng “xe dù, bến cóc” tăng
mạnh, gây mất TTATGT...
Nguyên nhân là do: công tác
quản lý Nhà nước về giao thông
vận tải còn nhiều hạn chế, đặc biệt
là công tác thanh tra, kiểm tra, xử
lý vi phạm về quy định an toàn
giao thông đối với các đơn vị kinh
doanh vận tải; Có nơi, có chỗ hiệu
lực thực thi pháp luật về TTATGT
còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức
chấp hành các quy định pháp luật
về TTATGT của một bộ phận người
tham gia giao thông, lái xe và chủ
doanh nghiệp còn yếu kém. Chưa
kể, tình trạng vi phạm quy định về
quy hoạch và xây dựng ảnh hưởng
đến TTATGT còn diễn ra phổ biến,
đặc biệt là dọc hành lang các
tuyến quốc lộ trọng điểm và trong
các đô thị lớn.

Đồng bộ nhiều giải
pháp để hạn chế TNGT,
giữ bình yên cho mỗi
gia đình
Trọng tâm 6 tháng cuối năm
2019, Ủy ban ATGT Quốc gia xác
định cần tiếp tục đôn đốc các Bộ,

ngành, địa phương triển khai thực
hiện Năm ATGT 2019 với chủ đề “An
toàn giao thông cho hành khách và
người đi mô tô, xe máy”. Tổ chức các
đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện Nghị quyết số 12,
Thông báo số 25 và các địa phương
có TNGT tăng trong 6 tháng đầu
năm. Phối hợp với các cơ quan
thành viên xây dựng dự thảo Công
điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo về bảo đảm TTATGT đợt nghỉ lễ
2/9; Phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo lập và triển khai thực hiện
Kế hoạch tháng cao điểm ATGT cho
học sinh đến trường – tháng
9/2019 trong đó trọng tâm là hoạt
động phối hợp với Công ty Honda
Việt Nam và Ban ATGT các tỉnh,
thành phố triển khai kế hoạch tặng
mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh
lớp 1 năm học 2019 - 2020; Phối
hợp với Bộ Thông tin và Truyền
thông và các cơ quan thông tấn,
báo chí tuyên truyền, phổ biến Luật
phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Xây dựng kế hoạch Năm An toàn
giao thông 2020.
Đối với địa phương, UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tiếp tục triển khai Kế hoạch
thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về việc tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 18; Nghị quyết số 12
của Chính phủ, Kế hoạch Năm
ATGT 2019 tại địa phương; tổ chức
Hội nghị kiểm điểm kết quả công
tác bảo đảm TTTAGT 6 tháng đầu
năm, định hướng nhiệm vụ Quý III
và 6 tháng cuối năm 2019.
Mới đây, tại Hội nghị sơ kết công
tác ATGT, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với

phương châm “Tính mạng con
người là trên hết”, các bộ, ngành,
cấp ủy chính quyền địa phương
cần sâu sát hơn nữa, thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp để hạn
chế TNGT, giữ bình yên cho mỗi gia
đình... Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao
thông Vận tải trong thời gian tới
cần khẩn trương nghiên cứu, sửa
đổi Luật Giao thông đường bộ, xây
dựng khung pháp lý quan trọng,
trong đó có vấn đề về ATGT; điều
chỉnh Nghị định 46/2016/NĐ-CP về
xử phạt hành chính đối với vi phạm
trong lĩnh vực giao thông đường
bộ và đường sắt. Ngoài ra, lấy ý kiến
các thành viên Chính phủ về dự
thảo thay thế Nghị định
86/2014/NĐ-CP về kinh doanh vận
tải, yêu cầu loại bỏ ngay các điều
kiện không cần thiết, ứng dụng
công nghệ thông tin vào quản lý.
Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi Luật Xử
lý vi phạm hành chính theo hướng
tăng nặng mức xử phạt các vi
phạm về ATGT,... Toàn xã hội cần
tăng cường giáo dục, tuyên truyền
mạnh mẽ, nghiêm túc, đưa vào
sinh hoạt văn hóa thôn, xóm nhằm
thay đổi nhận thức của người dân
về tuân thủ pháp luật về ATGT.
Những nỗ lực của Ủy ban
ATGTQG cũng như của các bộ,
ngành địa phương là đáng ghi
nhận trong việc kéo giảm TNGT và
ùn tắc giao thông. Đây là vấn đề
phức tạp, phạm vi rộng cần quyết
liệt, kiên trì, bền bỉ nhằm triển khai
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18
của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Nghị quyết số 12 của Chính phủ và
Kế hoạch năm ATGT 2019 với chủ
đề “An toàn giao thông cho hành
khách và người đi mô tô, xe máy.v
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GIảM NGHÈO:

Nhiệm vụ chính trị, trọng tâm
MINH TÂM

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều
kiện đặc biệt khó khăn; tạo những đột phá về phát triển kinh tế, xóa đói,
giảm nghèo cho đồng bào, hộ nghèo luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng
góp phần cải thiện cuộc sống người dân nghèo, cho họ có cơm ăn, áo mặc,
cuộc sống ấm no. Những vấn đề trên luôn được triển khai tích cực trong
những cuộc họp về công tác giảm nghèo.

Họp Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án Tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu
số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.
Các đại biểu dự họp cho rằng: Đề án Tổng thể cần xác
định rõ về các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể cho từng hạng mục;
nên thống nhất số liệu từ các báo cáo để làm căn cứ rà soát,
xây dựng Đề án. Chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ,
ngành; cần xây dựng cơ chế đặc thù tín dụng, cách thức,
phương thức cho vay, đảm bảo nợ, không phụ thuộc vào
các quyết định hiện tại; cần có tiêu chí, chính sách cho từng
người nghèo, không phải hộ nghèo theo xu thế giảm cho
không, tăng cho vay đối với những mô hình tạo sinh kế.
Cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về tính khả thi trong
việc tích hợp các chính sách và cho rằng cần sớm hoàn thiện
Đề án để kịp trình các cơ quan có thẩm quyền. Phát biểu kết
luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi
nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, mong
muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ,
ngành. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Tổ Biên tập Đề án sớm
cử cán bộ làm việc với các bộ, ngành về các nội dung chưa
thống nhất, đồng thời yêu cầu Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập
phải nỗ lực cao độ để hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng
Chính phủ vào khoảng 25/7/2019.
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Văn Yên tạo đột phá
về phát triển kinh tế,
xóa đói, giảm nghèo.
Để phát huy các thế mạnh
(nhiệm kỳ 2015 – 2020),
Huyện ủy Văn Yên thông qua
một số nghị quyết về phát
triển kinh tế, như: nghị quyết
về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác phát
triển đường giao thông nông
thôn giai đoạn 2016 - 2020;
xây dựng xã đạt chuẩn nông
thôn mới; phát triển sản xuất
nông nghiệp toàn diện theo
hướng sản xuất hàng hóa.
Nghị quyết trực tiếp giúp
nâng cao thu nhập cho người
dân cho nên được đảng bộ,
chính quyền các xã hăng hái
vào cuộc, góp phần đưa kinh
tế phát triển, đời sống nhân
dân được nâng cao.
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Ủy ban Dân tộc
(UBDT) và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
(LĐTB&XH) vừa tổ chức
Hội thảo triển khai công
tác phối hợp về phát
triển kinh tế - xã hội vùng
dân tộc thiểu số và miền
núi, vùng có điều kiện
đặc biệt khó khăn. Tại Hội
nghị, nhiều ý kiến cho
rằng, các chính sách
thuộc đề án cần có sự
khảo sát kỹ, phù hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
trình độ tiếp nhận của
đó cần quan tâm đến vấn đề thu hút nguồn
người dân và đi vào lòng dân; với thời gian lực, thu hút đầu tư vào các vùng này; vấn đề
thực hiện đề án trong 5 năm (2021 – 2025) là đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm; các
khá ngắn hạn, UBDT nên cân nhắc việc đề xuất
vấn đề về an sinh xã hội, giao rừng, làm đường
với Chính phủ về thời hạn thực hiện đề án đến
giao thông... phải sát với yêu cầu thực tiễn.
năm 2030 để đề án thực sự phát huy hiệu quả;
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH
nội dung Đề án cũng cần khẳng định rõ trách
Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tới những kết quả
nhiệm của Nhà nước đối với việc đầu tư phát
đã đạt được trong việc thực hiện các chính
triển vùng DTTS, làm cơ sở cho sự đảm bảo về
sách phát triển vùng DTTS&MN những năm
nguồn lực khi đi vào triển khai. Bên cạnh đó,
qua. Tuy nhiên, vùng DTTS&MN vẫn là khu vực
nhiều đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất các
nội dung xoay quanh quan điểm xây dựng đề lõi nghèo và tụt hậu so với các vùng đô thị
án; mục tiêu đề án; phương hướng, nhiệm vụ... phát triển, vì vậy bên cạnh những kết quả đạt
Trao đổi và đóng góp ý kiến vào nội dung được thì cần có những bước đi đột phá để
thuộc Đề án, các đại biểu phía Bộ LĐTB&XH phát triển vùng DTTS. Tiếp thu, ghi nhận các ý
đánh giá cao mục tiêu đề án và cho rằng vùng kiến góp ý của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào
DTTS là vùng có điều kiện thấp về mọi mặt so Ngọc Dung và của đại biểu, Bộ trưởng, Chủ
với các vùng phát triển, khoảng cách giữa 2 nhiệm Đỗ Văn Chiến mong muốn tiếp tục
vùng này vẫn còn rất rộng, do đó Đề án cần đề nhận được sự phối hợp, ủng hộ và chia sẻ của
cập tới việc phải tạo ra được thị trường hàng Bộ LĐTB&XH trong quá trình xây dựng, tham
hóa và thị trường lao động để tạo sự đột phá mưu với Chính phủ để Đề án sớm được Quốc
lớn, thúc đẩy phát triển vùng DTTS&MN, trong hội phê duyệt, đi vào triển khai thực hiện.

ẢNH: TIẾN HƯNG

Triển khai công tác phối hợp về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
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Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với
thế trận an ninh nhân dân trong
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
MINH QUỐC

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới chỉ rõ: phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền quốc
phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập
tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại vì mục đích hòa bình, tự vệ; thế
trận QPTD vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành thế trận
chiến tranh nhân dân khi đất nước chuyển sang thời chiến. Khẳng định tiếp về
điều này, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ phải tiếp tục xây dựng nền
QPTD vững mạnh, ổn định, lâu dài, đảm bảo sẵn sàng chuyển các hoạt động
từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa…
Đây chính là quan điểm, mục tiêu xuyên suốt thể hiện tầm tư duy, sáng tạo
của Đảng với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tăng cường sự lãnh
của Đảng, quản lý của
Nhà nước với sự nghiệp
quốc phòng
Đảng, Nhà nước luôn coi trọng
việc xây dựng, hoàn thiện đường
lối, pháp luật về quân sự, quốc
phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu
dài. Toàn quân thực hiện tốt vai trò
nòng cốt xây dựng nền QPTD, thế
trận QPTD gắn với thế trận an ninh
nhân dân ngày càng vững chắc;
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
nâng cao chất lượng tổng hợp, sức
mạnh chiến đấu của Quân đội,
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đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới... đó
là những nhiệm vụ quan trọng
bảo vệ vững chắc độc lập chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân
dân, hòa bình, ổn định chính trị, an
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã
hội. Trên cơ sở quán triệt, thực
hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng, các cấp, các
ngành, các địa phương đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
tốt nhiệm vụ xây dựng QPTD, gắn
với thế trận chiến tranh nhân dân
(CTND) ngày càng vững mạnh.
Ban chỉ đạo về xây dựng khu vực

phòng thủ đã được xây dựng, kiện
toàn đầy đủ, theo hệ thống từ
Trung ương tới các địa phương.
Tiềm lực trong khu vực phòng thủ
không ngừng được củng cố, tăng
cường; trong đó, tiềm lực chính trị,
tinh thần được đặc biệt coi trọng.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức trong hệ thống cơ quan dân
chính đảng các cấp đều được bồi
dưỡng, nâng cao trình độ, kiến
thức về quốc phòng, an ninh. Các
tầng lớp nhân dân được tuyên
truyền, giáo dục về quyền lợi,
nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây
dựng nền QPTD thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng
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và công tác tuyên truyền trực tiếp
ở cơ sở. Nhiều tỉnh, thành phố đã
chú trọng đầu tư kinh phí từ
nguồn ngân sách địa phương để
xây dựng các khu căn cứ tập trung,
hệ thống công trình quốc phòng,
tổ chức quy hoạch căn cứ hậu cần
- kỹ thuật, bảo đảm cho thế trận
phòng thủ trên từng địa bàn dần
hình thành trên thực địa; đồng
thời tổ chức tốt công tác diễn tập
khu vực phòng thủ ở các cấp theo
kế hoạch nhằm kiểm nghiệm sự
vận hành cơ chế về tổ chức, lãnh
đạo, chỉ huy, động viên lực lượng,
cơ sở vật chất khi chuyển các địa
phương từ thời bình sang thời
chiến. Sự hoàn chỉnh của khu vực
phòng thủ các tỉnh, thành phố đã
góp phần tạo nên thế trận phòng
thủ liên hoàn, vững chắc trên toàn
quốc, làm cơ sở để chuyển hóa từ
thế trận QPTD sang thế trận CTND
khi có tình huống xảy ra.

ra. Xây dựng nền QPTD phù hợp
với từng địa phương, lĩnh vực và
giai đoạn cách mạng. Đồng thời,
nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu đối với công tác
quốc phòng, quân sự để hiện thực
hóa đường lối của Đảng thành sức
mạnh vật chất trong xây dựng nền
QPTD vững mạnh ngay từ thời
bình, sẵn sàng chuyển sang thời
chiến, không để bị động, bất ngờ.
Tập trung xây dựng Đảng, Nhà
nước thực sự trong sạch, vững
mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị;
xây dựng “thế trận lòng dân” vững
chắc, làm cơ sở, nền tảng để xây
dựng các tiềm lực khác. Từ đó, tập
trung thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng nền QPTD…
nhiệm vụ trọng yếu,
thường xuyên

Xây dựng QĐND cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại theo Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng; chú trọng xây dựng
quân đội cả về con người và vũ
khí, trang bị, trong đó lấy xây dựng
con người là trung tâm - nhân tố
quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế, văn
hóa, xã hội có phát triển, đời sống
nhân dân được cải thiện thì mới có
cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc
phòng; ngược lại, quốc phòng, an
ninh được củng cố, tăng cường là
cơ sở, nền tảng giữ vững ổn định
chính trị, tạo điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội. Với tư duy sáng tạo, tầm nhìn
xa, Đảng, Nhà nước không ngừng
hoàn thiện các văn bản quy phạm
pháp luật, bảo đảm có thể huy
động tối đa sức mạnh của nền
kinh tế - xã hội vào nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc khi có chiến tranh xảy

Cần quy hoạch các vùng dân
cư một cách hợp lý trong thế trận
quốc phòng trên từng hướng, khu
vực và địa bàn cả nước. Trong đó,
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các
khu kinh tế - quốc phòng, nhất là
ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới,
biển đảo,… tạo nên thế trận quốc
phòng vững mạnh. Kịp thời bố trí
các đơn vị bộ đội chủ lực và lực
lượng vũ trang địa phương bảo
đảm hợp lý trên từng hướng chiến
lược theo tình hình cụ thể; kết hợp
chặt chẽ với xây dựng hệ thống
phòng thủ tạo thành thế hiểm
hóc, phát huy tốt nhất khả năng

của từng đơn vị. Xây dựng hậu
phương chiến lược, căn cứ hậu
phương chiến lược, căn cứ hậu
cần, kỹ thuật, công trình cất giấu
vũ khí, trang bị,... trên từng hướng
chiến lược; bảo đảm tốt cho mọi
hoạt động, kể cả khi hoạt động
độc lập trong mọi tình huống, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc cả thời bình
và thời chiến.
Coi trọng xây dựng các khu
kinh tế - quốc phòng trên hướng
biên giới, biển, đảo xa bờ; xây
dựng và hoàn thiện một số mô
hình kết hợp kinh tế với quốc
phòng để ổn định và cải thiện đời
sống nhân dân trên vành đai biên
giới, khu vực xung yếu, tạo thế bố
trí chiến lược mới trên các địa bàn,
hướng chiến lược của đất nước.
Các đơn vị quân đội, công an cần
chủ động phối hợp chặt chẽ trong
chia sẻ, xử lý các thông tin về quốc
phòng, an ninh… bảo đảm cho
thế trận QPTD luôn gắn chặt với
thế trận an ninh nhân dân.
Việc xây dựng nền QPTD phải
là nhiệm vụ thường xuyên, quan
trọng, cấp thiết nhưng, đảm bảo
tính lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ
lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân trong quá trình thực hiện.
Với truyền thống kiên cường,
bất khuất của dân tộc ta, sự lãnh
đạo sáng suốt của Đảng, chắc
chắn sự nghiệp xây dựng nền
QPTD, thế trận CTND sẽ giành
được những thành tựu to lớn, tạo
tiền đề căn bản để chúng ta bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã
hội chủ nghĩa.v
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Công tác quản lý báo chí truyền thông
trong bối cảnh phát triển xã hội thông
tin ở Việt Nam hiện nay
(Kỳ 2)
PGS. TS. ĐỖ THỊ THU HẰNG*

Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học báo
chí - truyền thông và nền tảng công nghệ 4.0. Trong đó tập trung chú trọng
vào nghiên cứu các nền tảng báo chí - truyền thông như các vấn đề đa giao
diện, đa nền tảng, hội tụ công nghệ, báo chí di động, báo chí dữ liệu, báo chí
thông minh, truyền thông sáng tạo…
rên cơ sở những vấn đề đặt
ra đã nêu ở kỳ I, chúng tôi
đề xuất giải pháp có tính
tổng thể, hướng tới quản lý
truyền thông hiệu quả, bao gồm:

T

Nâng cao nhận thức của công
chúng về các tác động tích cực
và tiêu cực của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư.
Tập trung vào các khía cạnh liên
quan đến an toàn và bảo mật
thông tin, đặc biệt là an ninh quốc
gia, an ninh kinh tế và bảo vệ
quyền riêng tư trong lĩnh vực
thông tin, truyền thông. Tổ chức và
thực hiện tuyên truyền một cách
hiệu quả về các hệ lụy mà người
dùng có thể gặp phải khi thông tin
cá nhân hoặc thông tin cần bảo vệ
bị phát tán không đúng nơi, đúng
chỗ và đúng thời điểm.

Xây dựng mô hình phát triển
nền báo chí truyền thông theo
xu hướng phát triển xã hội
thông tin và xã hội tri thức.
Mô hình này cần đáp ứng yêu
cầu của một xã hội không ngừng
sản xuất và sử dụng hàng loạt tri
thức trong tất cả các lĩnh vực với
sự trợ giúp của công nghệ thông
tin và truyền thông hiện đại với
mục tiêu xây dựng một cuộc sống
của con người bình đẳng, công
bằng và bền vững. Cần xác định xã
hội tri thức hiện đại không chỉ ở
lĩnh vực kinh tế và công nghệ,
trong đó các yếu tố về chính trị
được coi như là các chính sách,
quy định hay pháp lý của Nhà
nước đối với xã hội thông tin. Bên
cạnh yếu tố chính trị là yếu tố kinh
tế tri thức, trong đó là sự mở rộng
không ngừng của khu vực thông

* Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền .
26 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (7/2019)

tin và truyền thông. Nền kinh tế tri
thức tập trung vào sự phát triển,
sản xuất và quản lý tri thức nhằm
tạo ra các lợi ích kinh tế, chính trị,
xã hội mà truyền thông là chất xúc
tác chính. Cùng theo đó là yếu tố
về khoa học và công nghệ và yếu
tố về giáo dục và đào tạo. Hai yếu
tố này luôn đi liền với nhau để có
thể tạo ra một nền báo chí - truyền
thông hiện đại và phù hợp với yêu
cầu của sự phát triển.
Đổi mới mô hình và tổ chức,
quản lý nền báo chí - truyền
thông theo hướng hiện đại.
Xây dựng nền báo chí cách
mạng Việt Nam dựa trên nền tảng
khoa học báo chí - truyền thông
và nền tảng công nghệ 4.0. Trong
đó tập trung chú trọng vào nghiên
cứu các nền tảng báo chí - truyền
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thông như các vấn đề đa giao
diện, đa nền tảng, hội tụ công
nghệ, báo chí di động, báo chí dữ
liệu, báo chí thông minh, truyền
thông sáng tạo… Cần nghiên cứu
sâu về lý thuyết hội tụ và đa
phương tiện, xu thế phát triển đa
loại hình và liên loại hình trong
báo chí truyền thông và các yêu
cầu về nguồn lực của nhà sản xuất
và nhà quản lý tương ứng, cần tập
trung nghiên cứu cơ bản về báo
chí - truyền thông nhằm xây dựng
các kế hoạch và chiến lược phù
hợp với sự vận động của xã hội
theo hướng khoa học, hiện đại và
bám sát thực tiễn của sự phát
triển. Cần xây dựng các chương
trình hội thảo, hội nghị, tọa đàm
khoa học và đặc biệt là xây dựng
và phát triển các tạp chí nghiên
cứu khoa học đặc thù Việt Nam có
hàm lượng học thuật cao, có tính
quốc tế nhằm thúc đẩy các nhà
khoa học Việt Nam công bố các
công trình nghiên cứu liên quan.
Đào tạo kiến thức và kỹ năng
cho nhà quản lý báo chí truyền
thông.
Cần xây dựng mô hình đào tạo
và đào tạo lại nguồn nhân lực về
báo chí - truyền thông ở các cơ sở
đào tạo. Việc cho ra đời các ngành
đào tạo cử nhân mới của Học viện
Báo chí và Tuyên truyền như:
Truyền thông đa phương tiện,
Truyền thông đại chúng (chú
trọng sản xuất hàng hóa và phát
triển và ứng dụng hướng tới một
ngành công nghiệp truyền thông
Việt Nam), Truyền thông chính
sách và Truyền thông quốc tế là

phù hợp với xu thế và yêu cầu đặt
ra của nền báo chí truyền thông
giai đoạn hiện nay. Cần tiếp tục
đổi mới chương trình đào tạo sau
đại học, nhất là chuyên ngành
Quản lý báo chí truyền thông của
Viện Báo chí, Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, đối tượng là các nhà
quản lý báo chí, quản lý truyền
thông ở các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp và Quản trị truyền
thông (Khoa Quan hệ công chúng
và Quảng cáo, Học viện Báo chí và
Tuyên truyền đào tạo các nhà
quản trị truyền thông của các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp). Các
cơ quan báo chí cũng cần tổ chức
các khóa huấn luyện, đào tạo và
đào tạo lại nhà báo “vừa hồng, vừa
chuyên”, trong đó chương trình
đào tạo cần bám sát các yêu cầu
của của thị trường, tập trung đào
tạo kỹ năng và kiến thức về báo
chí hiện đại như báo chí di động,
báo chí dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.
Cần quan tâm hơn đến đào tạo
các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các tổ
chức/bộ phận truyền thông chính
phủ (cả Trung ương và địa
phương, các bộ ngành…), các nhà
quản trị doanh nghiệp truyền
thông trong cả nước.
Xây dựng và hoàn thiện môi
trường pháp lý, đặc biệt kiện
toàn môi trường pháp lý về ứng
dụng công nghệ mới, công nghệ
hiện đại cho báo chí - truyền
thông.
Môi trường pháp lý này cần
phải được xây dựng toàn diện đối
với cả nhà quản lý, nhà cung cấp,
các cơ quan, tổ chức báo chí,

truyền thông và công chúng. Có
thể có các giải pháp cụ thể, chẳng
hạn như giáo dục kiến thức, kỹ
năng, giáo dục ý thức trách nhiệm
của công chúng trong việc tham
gia và tương tác với báo chí, trên
môi trường trực tuyến, hay các
hoạt động trên mạng xã hội.
Chú trọng vấn đề an ninh
mạng và an ninh truyền thông.
An ninh mạng, an ninh thông
tin là vấn đề bắt buộc phải chú
trọng giải quyết với tất cả các cơ
quan chính phủ, các cơ quan báo
chí, các bộ ngành, doanh nghiệp,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các
nhóm, cá nhân. Đặc biệt, với đặc
trưng có mặt ở khắp nơi, có khả
năng cảm biến, liên tục thu thập
thông tin về hoạt động của con
người, môi trường xung quanh
và liên tục kết nối của môi trường
số hiện nay,vấn đề này càng trở
nên cấp thiết. Trong hàng chục tỷ
thiết bị có thể kết nối và chia sẻ
dữ liệu với nhau, các thiết bị
thông tin, truyền thông đang
hoạt động trên thế giới có thể bị
lợi dụng để tạo ra những mạng
lưới thu thập thông tin với phạm
vi hoạt động cực rộng, len lỏi vào
từng khía cạnh của đời sống con
người, tạo ra những nguy cơ
chưa từng có với các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trước hoạt động
của tội phạm mạng. Cần xây
dựng các giải pháp khuyến khích
các công ty công nghệ tham gia
vào thị trường truyền thông, đặc
biệt là cung cấp các giải pháp
nhằm đảm bảo an toàn, thông
tin mạng.
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Vấn đề quản lý văn hóa và
giáo dục kiến thức, kỹ năng, đạo
đức truyền thông cho công
chúng.
Cần đặc biệt quan tâm đến các
vấn đề liên quan đến đạo đức
truyền thông và hoạt động có ý
thức trên môi trường Internet, đặc
biệt là môi trường mạng xã hội và
truyền thông xã hội. Cần học tập
mô hình trong nước và quốc tế
trong đào tạo kỹ năng sử dụng các
công cụ truyền thông mới, mô
hình đào tạo và tăng cường sự
tham gia của trẻ em trên các
phương tiện truyền thông đại
chúng và truyền thông xã
hội/mạng xã hội.
Vấn đề về nâng cấp cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị ở các cơ
quan báo chí, bộ phận truyền
thông tổ chức, truyền thông
doanh nghiệp…
Cần tập trung vào phát triển hạ
tầng về trang thiết bị, đặc biệt là
các giải pháp thông minh hoặc
ứng dụng trí thông minh nhân tạo
trong báo chí - truyền thông. Trong
đó đặc biệt chú trọng đối với cơ sở
hạ tầng cho các ngành sản xuất
nội dung và các sản phẩm báo chí
- truyền thông đặc thù.

Một số giải pháp và
kiến nghị cụ thể
Bao gồm 3 nhóm giải pháp về
quản lý truyền thông ở cơ quan báo
chí, các cơ quan, tổ chức Nhà nước
và khu vực phi chính phủ và các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
sản phẩm truyền thông sau đây:
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Giải pháp và kiến nghị về
quản lý truyền thông ở các cơ
quan báo chí
Từng bước thay đổi và nâng
cao nhận thức của lãnh đạo cơ
quan báo chí - truyền thông.
Đào tạo nâng cao kiến thức
chuyên môn báo chí truyền thông
hiện đại, quản lý và quản trị truyền
thông trong môi trường số.
Đổi mới quy trình tổ chức sản
xuất, nội dung và phương thức
quản lý nội dung, quản trị kinh
doanh cơ quan báo chí
Đồng bộ hóa cơ sở vật chất - kỹ
thuật - công nghệ, quy trình tổ
chức sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông, mô hình tòa soạn
hội tụ, quản trị kinh doanh, phát
hành, công tác xã hội trong cơ
quan báo chí.
Giải pháp và kiến nghị về
quản lý truyền thông trong các
cơ quan, tổ chức Nhà nước và
khu vực phi chính phủ
Tiếp tục nâng cao và triển khai
xây dựng các ban truyền thông
đảm trách các hoạt động hỗ trợ và
thực hiện truyền thông tại các cơ
quan, tổ chức Nhà nước. Xây dựng
cơ chế người phát ngôn đối với
các phương tiện truyền thông
nhằm thống nhất một đầu mối về
các thông tin giao tiếp với báo chí
- truyền thông.
Nâng cao nhận thức của các
cán bộ, công chức, người lao động
trong bảo mật thông tin và chia sẻ
thông tin, đặc biệt đối với môi
trường mạng xã hội và truyền

thông xã hội.
Đối với các tổ chức phi chính
phủ, cần có các định hướng rõ
ràng trong việc cung cấp thông tin
tới công chúng, đặc biệt đối với
các tổ chức và các đơn vị truyền
thông có nhân tố nước ngoài hoặc
giao tiếp với các yếu tố nước
ngoài. Cần chú ý đến nguyên tắc
của thông tin đối ngoại, truyền
thông đối ngoại và báo chí, truyền
thông quốc tế trong quản lý
truyền thông lĩnh vực này.
Giải pháp và kiến nghị về
quản lý truyền thông trong các
doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh sản phẩm truyền thông
Xây dựng cơ chế, môi trường
pháp lý minh bạch và tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh các sản phẩm
truyền thông có thể ứng dụng các
thành tựu khoa học và công nghệ
vào sản xuất sản phẩm truyền
thông. Bên cạnh đó là các cơ chế
về hội nhập và hợp tác quốc tế
nhằm học hỏi kinh nghiệm của
các đơn vị, cơ quan, tổ chức truyền
thông nước ngoài trong ứng dụng
khoa học và công nghệ trong
truyền thông.
Định hướng và tạo điều kiện
thông qua các dự án, cuộc thi để
phát triển và ứng dụng các dòng
sản phẩm báo chí - truyền thông
mới trong các sản phẩm báo chí truyền thông. Nâng cao chất
lượng sản phẩm truyền thông,
cùng phối hợp với các đơn vị
trong và ngoài nước để từng bước
bắt kịp với xu thế phát triển của
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báo chí - truyền thông hiện đại.
Tập trung nguồn nhân lực, kết
nối với các cơ quan quản lý báo chí
- truyền thông, cơ quan báo chí và
doanh nghiệp truyền thông để
xây dựng tiêu chuẩn và phối hợp
đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân
lực báo chí - truyền thông theo
hướng hiện đại, phù hợp với yêu
cầu của sự phát triển. Đặc biệt là
các xu thế của truyền thông mới,
truyền thông hiện đại và truyền
thông thông minh.
Tóm lại, sự phát triển của xã
hội thông tin và Cách mạng công
nghiệp 4.0 đã tác động một cách
toàn diện, sâu sắc đến nền báo chí
truyền thông Việt Nam, dẫn đến
những thách thức mới, yêu cầu
mới với công tác quản lý báo chí
truyền thông. Cần xác định các
yếu tố quan trọng trong định
hướng phát triển và quản lý báo
chí - truyền thông, đặc biệt trong
bối cảnh xã hội thông tin ở Việt
Nam, cần tập trung vào các khía
cạnh như các yếu tố về quản lý và
pháp lý, đặc biệt quan tâm đến
xây dựng và hoàn thiện cơ chế,
chính sách của Nhà nước trong
quản lý các hoạt động báo chí -

truyền thông. Bên cạnh đó là các
cơ chế, chính sách bền vững cho
phát triển các mô hình báo chí truyền thông hiện đại như vấn đề
về phát triển các mô hình hội tụ
nội dung, hội tụ công nghệ, phát
triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin và truyền
thông. Ngoài ra các yếu tố về phát
triển nguồn nhân lực cả về quản lý
lẫn người thực hiện hay các nhà
báo, nhà sản xuất các sản phẩm
báo chí, truyền thông. Song song
với các vấn đề này, các yếu tố về
an toàn, an ninh thông tin và văn
hóa truyền thông cũng cần được
quan tâm sát sao. Một trong các
yếu tố quan trọng khác là vấn đề
xây dựng các mô hình quản lý báo
chí - truyền thông cho các cơ quan
quản lý cũng cần được đề xuất và
xây dựng dựa trên các cơ sở chính
trị, cơ sở khoa học và cơ sở pháp
lý.
Với 3 nhóm chủ thể truyền
thông cốt lõi bao gồm: cơ quan
báo chí, tổ chức/bộ phận truyền
thông của Trung ương, địa
phương, các bộ ngành, các tổ
chức, hiệp hội… và doanh nghiệp
truyền thông, thì vai trò truyền
thông chính phủ, truyền thông

chính sách, đặc biệt là cơ quan
quản lý Nhà nước, các cơ quan
báo chí chiếm vị trí nòng cốt, tiên
phong. Bởi lẽ các cơ quan báo chí
là nơi cung cấp các thông tin
chính thống, có kiểm chứng và
chất lượng, đồng thời là các cơ
quan truyền thông định hướng dư
luận, tạo niềm tin cho công chúng.
Chính vì vậy, cần ưu tiên tập trung
vào các giải pháp nhằm tăng
cường hiệu quả quản lý truyền
thông ở các tổ chức Đảng, Bộ/Sở
Thông tin và Truyền thông và các
cơ quan báo chí, từng bước xây
dựng và thực thi chiến lược quản
lý truyền thông trong lĩnh vực
truyền thông chính phủ; đầu tư
phát triển nguồn lực và tạo cơ chế
phát triển ngành công nghiệp
truyền thông và lĩnh vực truyền
thông doanh nghiệp trong nước
hiện nay. Bên cạnh đó, cần đầu tư
và có chính sách phát triển các
doanh nghiệp công nghệ, xây
dựng các phần mềm hoặc ứng
dụng các phần mềm phân tích, lọc
nội dung và đảm bảo thông tin
trên môi trường truyền thông số
hiện nay.v
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Cần cách mạng khoa học công nghệ
trong sản xuất nông nghiệp
NGUYỄN TÙNG LÂM

Việc kí kết các Hiệp định Thương mại CPTTP và EVFTA tạo cơ hội cho sản phẩm
nông nghiệp Việt Nam bước vào sân chơi thương mại lớn nhất toàn cầu. Thuận
lợi lớn song không ít thách thức cũng đan xen, đòi hỏi có các giải pháp căn cơ
và đồng bộ để sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Trong đó,
chúng ta cần có một cuộc cách mạng về khoa học công nghệ và cách mạng về
công nghiệp trong sản xuất hàng hóa nông sản trong thời gian tới.
hững nước tham gia kí
kết Hiệp định với Việt
Nam là những cường
quốc về nhiều mặt, có bề
dày kinh nghiệm về hợp tác quốc
tế, có thế mạnh về công nghệ, sản
xuất chế biến các sản phẩm công
nông nghiệp... Như một lãnh đạo
của VCCI đã nói, đây là cơ hội để Việt
Nam nâng cấp tổng thể nền kinh tế
đang ở một trình độ thấp trong khu
vực và thế giới để có đủ năng lực
cạnh tranh về mọi mặt trong một
thời gian không xa.

N

toàn còn yếu kém, giá thành sản
xuất còn cao nên việc cạnh tranh
với các sản phẩm nông sản nhập
khẩu sẽ rất khó khăn.

Đánh giá về thị trường nội địa
cho thấy, Việt Nam là một nước có
nền nông nghiệp kém phát triển,
so với các nước tiên tiến trên thế
giới cả về năng suất lao động, chất
lượng sản phẩm và giá cả tiêu thụ.
Nhận thấy tiềm năng của nông
nghiệp Việt Nam, gần đây Chính
phủ đã chú trọng đầu tư để phát
triển trở thành một trong những
ngành kinh tế chủ lực của Nhà
nước. Tuy nhiên, do xuất phát
thấp, làm ăn đa số còn nhỏ lẻ,
manh mún, quy mô chưa lớn, hàm
lượng khoa học công nghệ trong
nông nghiệp còn thấp, vệ sinh an

Các chuyên gia kinh tế nhận
định, lo ngại nhất là các sản phẩm
về sữa, thịt chăn nuôi các loại của
các nước mà Việt Nam cam kết
giảm thuế nhập khẩu sẽ ồ ạt vào
thị trường nội địa với giá rẻ hơn và
chất lượng cao hơn những sản
phẩm của Việt Nam. Người tiêu
dùng được hưởng lợi, song việc
sản xuất các sản phẩm nông sản
của các doanh nghiệp, nông dân
sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong
một giai đoạn nhất định. Trong
vấn đề tiêu thụ hàng hóa nhập
khẩu, các chuyên gia đề cập tới
việc Việt Nam có lập các hàng rào
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Do vậy, các chuyên gia đánh
giá, việc giảm thuế chỉ là một
phần, điều quan trọng là người
nông dân và các doanh nghiệp
nông nghiệp cần có bản lĩnh, trình
độ để từng bước vượt qua sự
chênh lệch này, suy cho cùng là
tạo dựng một tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm của nông nghiệp
Việt Nam trong 10 năm tới.

kĩ thuật đối với hàng hóa các nước
hay không? Chúng ta chắc chắn sẽ
phải thiết lập, tuy nhiên, nhìn vào
trình độ quản lý, khả năng ứng
dụng công nghệ hiện đại còn
khiêm tốn do vậy, công tác kiểm
tra chất lượng hàng hóa thực hiện
chưa được tốt. Những mục tiêu
loại trừ ngay từ biên giới đối với
những sản phẩm kém chất lượng,
mất vệ sinh an toàn thực phẩm
còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, một
số tiêu chuẩn Việt Nam về nông
sản thực phẩm nhập khẩu cũng đã
lạc hậu (có những tiêu chuẩn 20
năm chưa có thay đổi).
Theo chuyên gia kinh tế, nguyên
Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà
Nội Vũ Vinh Phú, suy cho cùng, điều
quan trọng là chúng ta phải thúc
đẩy việc sản xuất hàng hóa Việt có
sức cạnh tranh ngay ở sân nhà, để
giảm bớt áp lực từ hàng hóa nhập
khẩu và từng bước xây dựng những
hàng rào kĩ thuật một cách chắc
chắn, bài bản. Bởi vậy, các bộ ngành
liên quan như công thương, nông
nghiệp, khoa học công nghệ cần tổ
chức tập huấn cho các doanh
nghiệp, các hộ sản xuất cá thể về
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các tiêu chuẩn kĩ thuật của sản
phẩm nông nghiệp, xây dựng các
trung tâm kiểm định có đầy đủ cơ
sở vật chất để kiểm soát chất lượng
hàng hóa nhập khẩu cũng như sản
xuất ở thị trường nội địa.
Về lĩnh vực xuất khẩu, việc
giảm thuế xuất nhập khẩu vào các
nước trong kí kết Hiệp định là rất
khích lệ sự phát triển sản xuất các
hàng hóa nông sản Việt Nam. Tuy
nhiên, muốn điều đó trở thành
hiện thực thì Việt Nam phải vượt
qua những rào cản kĩ thuật về
kiểm định, kiểm dịch động thực
vật. Sản phẩm sản xuất trong một
điều kiện mang tính phát triển
bền vững như bảo vệ môi trường,
trách nhiệm xã hội, chăm lo mọi
mặt cho người lao động, không
lãng phí tài nguyên, đảm bảo
công bằng xã hội trong phân phối,
xuất khẩu các sản phẩm đó.
Sản phẩm nông sản Việt Nam
hiện nay chủ yếu 70% tiêu thụ ở
thị trường nội địa với thói quen sử
dụng đơn giản, dễ dãi, kỷ luật sản
xuất và thị trường còn lỏng lẻo.
Như vậy, chúng ta cần có một
cuộc cách mạng về khoa học công
nghệ và cách mạng về công
nghiệp trong sản xuất hàng hóa
nông sản trong thời gian tới.
Chính phủ đã chuẩn bị có một
chương trình hành động cụ thể để
thực hiện những cam kết mà Việt
Nam đã ký với các nước trong hiệp
định trên. Ngoài những khó khăn
ở trên, chúng ta đã và sẽ phải đối
mặt với các vụ kiện chống bán phá
giá của các hàng hóa nông sản
xuất khẩu. Những vụ kiện đó nếu
Việt Nam thua cuộc, sẽ dẫn tới việc
áp thuế với mức độ cao hơn so với

Dây chuyền chế biển thịt gà sạch tại một doanh nghiệp.

trước khi tranh tụng; điều đó sẽ
bất lợi cho hàng hóa về giá cả khi
cạnh tranh trên thị trường thế giới
với các nước có mặt hàng xuất
khẩu tương tự như chúng ta. Cách
tốt nhất là Việt Nam phải chủ
động trong việc hạch toán, ghi
chép đầy đủ các quy trình sản
xuất, chế biến và các chi phí cho
sản xuất kinh doanh một cách
minh bạch đầy đủ, không ỷ lại vào
các kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.
Theo đó, Bộ Công thương, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cần tổ chức các buổi đào tạo
cho nông dân, doanh nghiệp
những hiểu biết cơ bản trong lĩnh
vực này trong giao dịch quốc tế. Cơ
quan Thương vụ các nước, các
Hiệp hội sản xuất và chế biến hàng
nông sản cần ủng hộ tích cực và
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện
một cách hiệu quả, đúng pháp
luật, cần thiết Hiệp hội ngành
nghề có thể đại diện đứng ra giải
quyết các tranh chấp nếu có.
Nói tóm lại, khi Việt Nam tham

gia 2 hiệp định thương mại rộng
lớn này, khi chúng ta bước vào
cuộc chơi lớn, áp lực cạnh tranh sẽ
bắt buộc chúng ta phải vươn lên để
làm chủ, thực hiện tốt nhất những
cam kết đã kí với các nước. Cụ thể
hơn, khi tôm, cá, thịt Việt Nam xuất
khẩu đừng để các nước trả về. Phải
làm ăn bài bản, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm và giá cả cạnh
tranh một cách hợp lý. Chăm lo mọi
mặt cho người lao động Việt Nam,
đây là tài sản quý giá nhất cho hội
nhập thương mại quốc tế. Sản xuất
kinh doanh phải phát triển bền
vững, phát triển môi trường, sản
xuất ra những sản phẩm thân thiện
với môi trường. Cuối cùng thể chế
kinh tế Việt Nam phải thông
thoáng, minh bạch, thực hiện một
nền kinh tế chia sẻ. Cần lấy người
dân và doanh nghiệp là mục tiêu
phục vụ tối thượng, giảm chi phí
bất hợp lý cho doanh nghiệp. Đó là
tất cả những gì mà chúng ta hành
động thiết thực nhất cho việc hội
nhập sản phẩm nông sản Việt Nam
với khu vực và thế giới.v
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Công nghệ trợ giúp xu hướng chuyển
đổi cho các nhà khởi nghiệp du lịch
CHÍNH BÌNH

Quy mô ngành du lịch trực tuyến tại châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2019 dự
báo sẽ đạt khoảng 188 triệu USD chiếm tới 43% thị phần du lịch tại khu vực này.
Chuyển hướng du lịch
công nghệ và hỗ trợ
trên nền tảng thiết bị
thông minh
Một điều đặc biệt khác là châu
Á – Thái Bình Dương đang trở
thành khu vực dẫn đầu trong lĩnh
vực du lịch trực tuyến trên toàn
thế giới. Hành vi du lịch trực tuyến
của người tiêu dùng qua điện
thoại di động cao gấp 2 – 3 lần so
với các nước khác.
Tại Việt Nam, có hàng triệu
người sử dụng ứng dụng du lịch
hàng tháng. Hàng triệu người tìm
kiếm, nghiên cứu về du lịch trực
tuyến mỗi tháng trên các website
khác nhau.
Theo ông Timothy Hughes, Phó
Chủ tịch phụ trách phát triển
doanh nghiệp, Agoda, những con
số này hết sức quan trọng tới Việt
Nam, bởi cho tới nay, du lịch trực
tuyến tại Việt Nam hiện tăng
trưởng rất nhanh và vẫn dựa nhiều
vào inbound (tour du lịch khách
nước ngoài tới Việt Nam).
Trong năm tiếp theo, con số
này được dự báo sẽ tiếp tục tăng
trưởng nhanh chóng, trong đó có
hình ảnh đáng thú vị về sự gia
tăng khách du lịch tới từ Hàn
Quốc. “Tại sao chúng ta không thử
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Một trình duyệt có hỗ trợ tích cực công nghệ trong thương mại điện tử.

xem xét phát triển dịch vụ để
nhắm vào nhóm khách hàng tiềm
năng này”, ông Hughes gợi ý.
Cũng theo Phó Chủ tịch phụ
trách phát triển doanh nghiệp,
việc nhắm mục tiêu có thể lấy ví
dụ như việc Agado đầu tư 50 triệu
USD để mở rộng thị trường du lịch
trực tuyến tại Hàn Quốc với những
sản phẩm nội địa hóa như sử dụng
ngôn ngữ và tiền tệ của Hàn Quốc.
Việc chuyển đổi này nhắm tới
nhiệm vụ cụ thể cần xác định trên
thị trường trực tuyến, từ đó thay
đổi các dịch vụ liên quan. Chuyển
hướng sử dụng trên máy tính sang
hiển thị và hỗ trợ trên nền tảng
thiết bị thông minh.
Điều quan trọng tiếp theo là
xác định lại định nghĩa về chỗ ở và

nơi cư trú. Nếu như trước đây chỗ
ở có thể là các khách sạn, resorts
nghỉ dưỡng, thì bây giờ được mở
rộng ra với định nghĩa về
condotel, hay homestay.
Trữ lượng về loại hình cư trú
đang tăng lên rất nhiều, và châu Á
cũng dẫn đầu thế giới về nhu cầu
dịch vụ cư trú không phải khách
sạn thông thường.
Không chỉ dừng lại ở sự thay đổi
trong dịch vụ phục vụ thói quen,
lẫn định nghĩa về du lịch, việc
truyền thông quảng cáo cũng bị
thúc đẩy chuyển mình theo xu
hướng này. Theo đó, quảng cáo
theo lối “một chiều” sẽ được thay
thế bằng tương tác đa chiều, cùng
sự tham gia của đa bên với hình ảnh
và âm thanh sống động, video trực
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quan trở thành điều cần thiết cho
truyền thông về du lịch trực tuyến.

Công nghệ trợ giúp
xu hướng
Theo ông Nguyễn Việt Đức –
Phụ trách kinh doanh sản phẩm
NovaonX, chỉ trong 3 năm từ 2013
– 2016, thế giới đã tăng mức đầu
tư 26 tỷ USD lên 39 tỷ USD cho
nghiên cứu và phát triển công
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong đó 40% các công ty đầu
tư vào AI cho công tác thử
nghiệm. Theo đó, AI là giải pháp
có thể thực hiện nhiệm vụ dự
đoán doanh thu, đánh giá rủi ro,
hay công tác tự động hóa như
Chatbot (trả lời tự động), tính
năng nhận dạng, và tối ứu hóa
trong việc đưa ra giải pháp tối ưu
hóa dựa trên các thuật toán.
Chuyên gia đánh giá, tự động
hóa như Chatbot rất hữu ích với du
lịch trực tuyến, có thể trả lời các
câu hỏi ngắn trong thời gian
nhanh nhất, cung cấp thông tin về
địa chỉ chi nhánh, thông báo số
hotline, hay hình thức thanh toán...
Đồng thời, xử lý và phân tích
dữ liệu, nhận dạng giọng nói và
hình ảnh của khách hàng giúp
doanh nghiệp nắm nhiều thông
tin hơn trên thị trường.
Đối với các khách hàng tiềm
năng, công nghệ AI này tăng tốc
độ chăm sóc khách hàng với tốc
độ phản hồi gần như ngay lập tức.
Tuy nhiên, tỷ lệ nắm bắt từ
khóa có thể dậy chatbot là một
vấn đề, có nhiều điều khác nhau,
không thể nắm được toàn bộ

thông tin về nhu cầu của khách
hàng, cũng như nhu cầu trao đổi
với chatbot.
Bên cạnh đó, một tiến bộ khác
là công nghệ thực tế ảo (VR), một
giải pháp hữu hiệu cho xu hướng
trực tuyến với sức mạnh phá bỏ
rào cản trải nghiệm không gian
cho người dùng, từ bị động sang
chủ động.
Điều này có được thông qua
công nghệ hỗ trợ tương tác và di
chuyển trong không gian ba chiều.
Cho tới nay, hệ thống khách sạn
hay điểm du lịch ứng dụng chatbot
chưa nhiều, chiếm 5% trong tổng số.
Trải nghiệm thực tế ảo cũng dừng lại
ở các sản phẩm như Tour360, nội
dung vidieo 360 cũng chưa phong
phú, hấp dẫn khách hàng.
Không chỉ vậy, các đơn vị quản
lý cũng gặp nhiều khó khăn trong
việc tiếp cận, cũng như sử dụng
công nghệ.

Vấn đề quản lý trong
chuỗi giá trị thời trực
tuyến
Ông Nguyễn Hoàng Dương CEO & Co-founder ezCloud cho
rằng đặc thù cơ bản trong kinh
doanh khách sạn là phụ thuộc tài
nguyên du lịch tại các điểm du
lịch, đòi hỏi đầu tư cơ bản khá lớn,
mức độ cạnh tranh cao, chịu ảnh
hưởng tính mùa vụ.
Theo đó, mô hình chuỗi giá trị
trong kinh doanh khách sạn yêu
cầu cung ứng nội bộ, cung ứng
dịch vụ, marketing và bán hàng,
kiểm tra và đánh giá chất lượng.
Ngoài ra, còn nhiều hoạt động cơ

bản trong chuỗi quản lý kinh
doanh khách sạn khác.
Có thể kể tới vấn đề trong công
tác quản lý doanh thu, tài nguyên
từ xa khi chủ doanh nghiệp đầu tư
khách sạn không thường xuyên
quản lý trực tiếp, chưa kể việc
thông tin giữa các bộ phận không
liên kết chặt chẽ, xuyên suốt.
Quản lý chuỗi khách sạn và các
dịch vụ đi kèm cùng với xu hướng
tiếp thị thay đổi, bản thân phòng
truyền thông, chăm sóc khách
hàng cũng cần tạo dựng lòng
trung thành với khách hàng.
Hãy đầu tư vào công nghệ
trong áp dụng tại doanh nghiệp
của mình và nâng cao chuyên
môn của chính doanh nghiệp
trong lĩnh vực này là lời khuyên
của các chuyên gia.
Cần xem xét công nghệ hiện có,
đánh giá công nghệ nào tốt hơn và
xem nhà cung cấp có công nghệ gì
để cung cấp cho nhu cầu của mình.
Trực tuyến là lĩnh vực khá mới
và đầy thách thức, khi nói về công
nghệ, chúng ta thường nghĩ rằng
nó đắt đỏ nhưng đó chỉ đúng với
câu chuyện nếu phải xây dựng
công nghệ mới, nhưng đa phần
bây giờ chúng ta đều có thể thừa
hưởng những công nghệ có sẵn,
điều đó làm chi phí trở nên không
quá đắt đỏ, đại diện Agoda chia sẻ.
Những doanh nghiệp lớn, đi đầu
thường phải tự xây dựng công cụ
công nghệ cho riêng mình, như
công cụ phát triển nội dung, quản
lý phòng lưu trú, nhưng bây giờ việc
thừa hưởng công nghệ đó là hoàn
toàn dễ dàng mà không hề đắt đỏ.v
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Đẩy mạnh lộ trình xây dựng mạng lưới
các thành phố thông minh ASEAN
HOÀNG AN

Sáng kiến xây dựng mạng lưới thành phố thông minh của các nước
ASEAN đang được các quốc gia thành viên tích cực triển khai, hướng tới
mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống người dân dựa trên nền tảng
kinh tế số. Tuy nhiên, lộ trình này cũng đang phải đối mặt với những
thách thức nhất định như hạn chế về nguồn vốn, chênh lệch về năng
lực công nghệ giữa các quốc gia… đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp tích
cực của chính phủ các nước để sáng kiến này đạt hiệu quả tối ưu.
ạng lưới các thành
phố thông minh
ASEAN (ASCN) là sáng
kiến do Singapore đề
xuất, với 26 thành phố từ các quốc
gia thành viên tham gia thí điểm.
Các thành phố tham gia sáng kiến
trên như Bangkok, Chon Buri và
Phuket (Thái Lan); Hà Nội, TP. Hồ

M
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Chí Minh và Đà Nẵng (Việt Nam);
Mandalay, Naypyidaw và Yangon
(Myanmar)…
ASCN là một nền tảng hợp tác,
trong đó, các thành phố trong
mạng lưới sẽ hợp tác cùng nhau,
hướng tới ba mục tiêu là tạo ra
nền kinh tế cạnh tranh, môi
trường bền vững và chất lượng

cuộc sống cao, dựa trên nền tảng
là ứng dụng công nghệ.
Ngay từ khi mới ra đời, sáng
kiến này đã nhận được sự ủng hộ
và đánh giá cao của giới chuyên
gia khu vực. Bởi các dự báo chỉ ra
rằng, trong quá trình đô thị hóa
nhanh chóng đang diễn ở ASEAN,
dự kiến khoảng 90 triệu dân sẽ
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chuyển đến các thành phố trên
khắp khu vực vào năm 2030. Điều
này sẽ dẫn đến một áp lực nặng
nề đối với môi trường, cơ sở hạ
tầng, hệ thống xử lý rác thải và vệ
sinh cơ bản tại các thành phố, làm
trầm trọng tình trạng bất bình
đẳng và tổn hại đến an ninh công
cộng. Để giải quyết những thách
thức ngày càng tăng của phát
triển đô thị thì điều quan trọng và
cần thiết lúc này là phải áp dụng
các công nghệ “thông minh”. Và sự
ra đời của ASCN chắc chắn sẽ góp
phần quan trọng giải quyết những
thách thức khi quá trình đô thị hóa
diễn ra nhanh chóng.

Cuộc đua thành phố
thông minh ở ASEAN
Với sự hỗ trợ của sáng kiến
mạng lưới các thành phố thông
minh, nhiều quốc gia ASEAN đã
triển khai hiệu quả các dự án thành
phố thông minh tại nước mình.
Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy
kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế
thành hệ thống sinh thái số hóa,
với mục tiêu xây dựng hơn 100
thành phố thông minh trong hơn
hai thập niên tới. Thành phố
Phuket, một trong ba thành phố
tham gia ASCN của Thái Lan, đang
áp dụng các biện pháp an ninh
dựa trên ứng dụng thông minh
như lắp đặt hệ thống camera theo
dõi trên đường phố hay trên biển,
lắp đặt hệ thống cảm biến đo được
sự thay đổi về môi trường biển…
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng
đang tăng tốc cho mục tiêu
chuyển đổi 30 thành phố thông
minh vào năm sau và có 100 thành
phố thông minh vào năm 2022,

triển khai trên nhiều lĩnh vực từ
kinh tế, năng lượng, quản lý đến
con người và môi trường.
Thái Lan đã thể hiện quyết tâm
xây dựng thành phố thông minh
trên toàn cầu. Nền tảng dữ liệu
thành phố thông minh dự kiến
được triển khai ngay trong năm
nay để tạo điều kiện cho việc
chuyển đổi, trong khi khoảng 100
dịch vụ điện tử sẽ sẵn sàng phục
vụ người dân từ năm 2022.
Bangkok hy vọng với vị trí Chủ
tịch ASEAN trong năm nay, các
hoạt động của mạng lưới thành
phố thông minh ASEAN sẽ tạo ra
mô hình thành phố thông minh ở
các thành viên của khối.
Nhiều dự án chiến lược mang
tầm quốc gia cùng với sự hỗ trợ,
đầu tư mạnh mẽ từ Chính phủ,
Singapore hiện đang là một trong
những quốc gia đi đầu trong xây
dựng và phát triển đô thị thông
minh. Nổi bật trong số các dự án
xây dựng đô thị thông minh cấp
quốc gia tại Singapore phải kể đến
Smart Nation được triển khai từ
năm 2014.
Đến nay, các dự án chiến lược
trên đều được đánh giá cao về tính
ứng dụng và hiệu quả mà nó
mang lại cho người dân. Đặc biệt,
các ứng dụng giúp định hướng
tuyến đường xe buýt và tàu điện
ngầm hay việc phát triển các khu
đa chức năng nhằm giảm nhu cầu
đi lại và cung cấp việc lựa chọn
giao thông công cộng chất lượng
cao đã giúp mạng lưới giao thông
Singapore trở nên vô cùng hiệu
quả và tiện lợi. Hiện người dân
Singapore có thể tiếp cận 98%

dịch vụ hành chính trên mạng.
Bên cạnh Singapore đi tiên
phong trong xây dựng đô thị
thông minh, Myanmar cũng đang
xây dựng thành phố lớn thứ hai
nước này, Mandalay, thông minh
hơn bằng việc sử dụng cảm biến
khắp thành phố để theo dõi các
vấn đề về nước, sử dụng thiết bị
bay không người lái hoạch định hệ
thống thoát nước. Ngoài ra, Chính
phủ Myanmar cũng đã cho ra mắt
Hệ thống Thanh toán Yangon vào
năm 2017 nhằm tiêu chuẩn hóa
các phương thức thanh toán trong
hệ thống giao thông công cộng.
Hệ thống thẻ này giúp Sở Giao
thông Yangon tăng cường sự tin
cậy của xe buýt đối với công chúng.
Đối với Việt Nam, Đà Nẵng đặt
mục tiêu trở thành đô thị thông
minh vào năm 2025, làm việc với
IBM để phát triển cơ sở hạ tầng
thông minh để giải quyết vấn đề
quản lý nước, năng lượng cũng
như cảnh báo thảm họa.
New Clark City, Philippines
hướng tới thành phố xanh công
nghệ cao với xe không người lái,
robot...
Trong khi đó, tại Indonesia, có
10 thành phố đã áp dụng thẻ
thông minh để cung cấp các dịch
vụ xã hội tích hợp.

Khó khăn trong lộ trình
xây dựng thành phố
thông minh ở ASEAN
Các nước thành viên trong
mạng lưới vẫn đang tiếp tục hoàn
thiện những cơ sở hạ tầng cũng
như các bước cần thiết để chạy
đua trong công cuộc xây dựng các
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thành phố thông minh. Tuy nhiên,
con đường xây dựng mạng lưới
các thành phố thông minh tại
ASEAN vẫn còn nhiều gian truân.
Do việc truy cập Internet là điều
kiện bắt buộc cho nên việc các
quốc gia ASEAN có sự khác biệt về
trình độ công nghệ cũng là một
rào cản đối với sự hợp tác. Bên
cạnh đó, khả năng tiếp cận vốn
đang nổi lên là trở ngại lớn nhất
cho việc phát triển các thành phố
thông minh tại các quốc gia thuộc
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam
Á, do các nước này phải vật lộn để
tìm kiếm những nguồn đầu tư
thay thế cho những dự án cơ sở hạ
tầng với chi phí cao.
Hiện, Cơ quan Thúc đẩy Kinh tế
Số (DEPA) đang hối thúc chính
quyền các thành phố của Thái Lan
hợp tác chặt chẽ với khu vực tư
nhân theo hình thức đối tác công
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- tư (PPP), nhằm bảo đảm vốn cho
các dự án phát triển đô thị thông
minh. Điều quan trọng hơn, mô
hình PPP sẽ thúc đẩy việc sử dụng
và quản lý tài sản ở các thành phố,
đồng thời nắm bắt những doanh
nghiệp sáng tạo nhằm đẩy nhanh
quá trình trở thành một thành phố
thông minh hoặc một thành phố
được gắn nhiều cảm biến thu thập
dữ liệu để tối ưu hóa các dịch vụ
như điện và đèn tín hiệu giao thông.
Thiếu hụt nguồn nhân lực cũng
là một lý do khiến ASEAN gặp khó
khăn trong việc khai thác cơ hội từ
nền kinh tế kỹ thuật số. Theo Công
ty tư vấn quản lý Bain & Company
có trụ sở tại Mỹ, hiện 45% số
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
khu vực ASEAN thiếu hụt kiến
thức về công nghệ số.
Một cách tổng quan, chính phủ

không thể xây dựng thành phố
thông minh đơn lẻ. Tiến trình này
cần sự chung sức của khu vực tư
nhân, giúp tạo ra giá trị tốt hơn về
tài chính, kinh nghiệm lập kế
hoạch và chuyên môn kỹ thuật.
Thời gian qua, các nước ASEAN
cũng đã có nhiều hoạt động chia
sẻ kinh nghiệm, tiềm năng và kế
hoạch triển khai mạng lưới thành
phố thông minh tại mỗi quốc gia.
Mạng lưới này là công cụ để gắn
kết các thành phố trong khu vực,
mang đến cuộc sống hiện đại và
chất lượng cao cho người dân.
Song, để hiện thực hóa những cơ
hội đến từ các thành phố thông
minh, cần sự phối hợp chặt chẽ
giữa Chính phủ các nước, sự
chung tay góp sức của khu vực tư
nhân, cũng như sự phát triển
trong nhận thức của cộng đồng
dân cư khu vực Đông Nam Á.v
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TIỀN MÃ HÓA,

cơ hội và thách thức
CÔNG NAM PHƯƠNG TRIỆU THỊ TRANG
iền mã hóa, tiền điện tử,
tiền kỹ thuật số hay tiền ảo
(Cryptocurrency)
hay
nhiều khi bị gọi chung
một cách phổ cập là Bitcoin đã trở
thành cụm từ khóa rất nóng hiện
nay. Chỉ cần gõ cụm từ khóa này
trên các thanh tìm kiếm, kết quả
đều ở con số trên 50 triệu kết quả
trong chưa đầy nửa giây.

T

Vậy tiền mã hóa, tiền ảo là gì?
Bitcoin có vai trò và có thể mang
lại biến đổi gì trong các giao dịch
hiện đại? Những loại tiền này có
hợp pháp tại Việt Nam hay không?
Chúng ta cùng lướt qua các khái
niệm này trong phạm vi hẹp của
bài viết dưới đây.

Định nghĩa:
Tiền mã hóa, tiền ảo hay còn
gọi là đồng tiền điện tử, tiền kỹ
thuật số hoặc cryptocurrency là
cụm từ chỉ một loại tiền tệ số hóa
không thể nắm giữ hay nhìn thấy
được. Tiền mã hóa (tiền ảo) có giá
trị tương đương tiền truyền thống
bao gồm tiền giấy, vàng, bạc, kim
loại,... Hệ thống tiền mã hóa ra đời
nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch
toàn cầu thông qua mạng lưới
Internet, có thể được trao đổi trực
tiếp bằng thiết bị kết nối Internet
mà không cần thông qua một tổ
chức tài chính trung gian nào.

Các loại tiền mã hóa:
Trên thế giới hiện có khoảng
trên dưới 50 loại tiền mã hóa, và
đồng tiền mã hóa đầu tiên có tên
là Bitcoin. Bởi ra đời đầu tiên nên
Bitcoin là loại tiền mã hóa điển
hình, phổ cập và được sử dụng
rộng rãi nhất trong thương mại
điện tử. Đây cũng là lý do để mọi
người nhầm lẫn Bitcoin chính là
tiền mã hóa. Cơ chế hoạt động của
các loại tiền mã hóa hay tiền ảo
hiện nay đều giống như Bitcoin đó
là không cần thông qua một tổ
chức tài chính trung gian nào. Hệ
thống vận hành dựa trên nền tảng
blockchain để đảm bảo độ an toàn
cũng như tính duy nhất. Hiện nay,
danh mục 10 đồng tiền mã hóa
phổ cập có thể liệt kê là: Bitcoin,
Ethereum, Ripple, BitcoinCash,

EOS, Stellar Lumens, LiteCoin,
Cardano, IOTA, Tether.

Công dụng của tiền mã
hóa:
Về nguyên lý, tiền mã hóa chính
là cuộc cách mạng lớn cho việc
giao dịch cũng như quá trình lưu
trữ giá trị hay tiền tệ. Người sử
dụng Internet có thẻ gửi tiền cho
bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, mọi nơi mà
không cần sự cho phép của bất kỳ
ai hoặc một tổ chức thứ 3 nào (như
ngân hàng, tổ chức tín dụng). Đặc
biệt, với tiền mã hóa, thường phí
giao dịch được giảm tới mức thấp
nhất, vượt qua các rào cản địa lý,
quốc gia, giúp cải thiện khả năng
mở rộng hơn với hiệu quả cao hơn.
Cụ thể hơn, đó là việc mở rộng
mạng lưới thanh toán nhanh
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chóng. Nhìn nhanh danh sách
thanh toán từ ngày đầu tiên, khi
Bitcoin chính thức ra đời năm
2007 đến nay, hệ thống các công
ty chấp nhận Bitcoin trên toàn cầu
cho các loại hàng hóa và dịch vụ
đã gia tăng vũ bão. Thậm chí máy
ATM Bitcoin cũng đã bắt đầu được
lắp đặt rải rác tại các quốc gia, hay
thẻ tín dụng Bitpay cũng bắt đầu
xuất hiện, giúp người dùng chi
tiêu tiền ảo tự do hơn tại các điểm
bán lẻ và ATM thông thường.

Cơ chế hoạt động:
Tiền mã hóa hoạt động dựa
trên nền tảng Blockchain, bởi vậy
kế thừa toàn bộ sự an toàn, tường
minh, không gian lận của công
nghệ đột phá thế giới mật mã này.
Một hệ thống blockchain bao
gồm vài nghìn máy tính, mỗi máy
tính là một nút (node) – tương
đương một sổ cái phân phối – để
cùng chia sẻ thông tin. Khi có một
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giao dịch diễn ra trên mạng máy
tính này, 51% nút (quá bán) phải
đồng thuận giao dịch là hợp pháp
thì giao dịch mới được chấp nhận.
Lúc này các nút niêm phong lịch
sử giao dịch và liên kết với một nút
mới. Chính vì vậy, các giao dịch
tiền mã hóa được công nhận là có
độ an toàn ở mức rất cao, không
thiên vị và gian lận.

Làm thế nào để có tiền
mã hóa:
Trong thực tế, có thể sở hữu
tiền mã hóa theo nhiều cách khác
nhau, nhưng người dùng căn bản
có các phương thức phổ cập sau:
Đào – khai thác (Miner): Đa phần
các thợ đào sử dụng "máy đào", là
những máy tính cấu hình siêu
mạnh, để giải mã các thuật toán và
nhận về lượng coin tương xứng với
độ khó của bài toán. Đây chính là lí
do có định nghĩa “tiền mã hóa”.
Mua trực tiếp: Mua tiền mã hóa

từ ngân hàng (ở Việt Nam nên
mua tại Vietcombank).
Đổi tiền ảo từ các giao dịch
khác: Nhận trực tiếp tiền mã hóa
như một hình thức trả công khi
làm các giao dịch online như đặt
quảng cáo, nhận điểm thưởng,
trúng thưởng…
Khi sở hữu tiền ảo, người sở hữu
có vài kênh đầu tư căn bản. Cụ thể là
theo dõi sự biến động giá của các
đồng tiền mã hóa này liên tục, đồng
thời mua đi bán lại để kiếm lợi
nhuận từ giao dịch trên mạng (như
giao dịch trên sàn chứng khoán).
Hình thức đầu tư này còn có một
biến thể khác là cất trữ chờ thời. Với
một hoặc nhiều đồng coin mà
người sở hữu nghĩ là có tiềm năng,
có thể mua cất trữ trong khoảng
thời gian dài chờ giá lên cao so với
thời điểm mua thì bán nó đi và lấy
phần tiền chênh lệch. Cụ thể, Bitcoin
đã mang lại “vinh quang” và lợi
nhuận vô cùng lớn cho giới đầu cơ
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sớm (từ 2008 – 2010) trong những
năm 2017 – 2018, bởi giá nhảy vọt
vài trăm lần. Ở đỉnh cao 12/2017,
đồng Bitcoin đã vọt lên mức đỉnh
xấp xỉ 20,000 đô la Mỹ (hiện thời,
trong giao dịch cuối tháng 6/2019 là
ở mức ~14,000 đô la Mỹ).
Tóm lại, thị trường tiền điện tử
là một thị trường đầy cơ hội nhưng
cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Mỗi
người cần có sự theo dõi, suy xét
và cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra
quyết định đầu tư, tránh trường
hợp đầu tư theo cảm tính hoặc bị
tác động bởi yếu tố bên ngoài sẽ
dễ dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Tiền mã hóa có được
công nhận?
Làn sóng mới về hệ thống tiền
mã hóa Libra do Facebook thông
báo hôm 18/6/2019 đã tạo nên sự
nhảy vọt về giá trị giao dịch cho
đồng tiền ảo Bitcoin mới đây (lên
mức 14,000 đô la Mỹ, tăng hơn
300% kể từ tháng 12/2018). Dù
giao dịch bằng Bitcoin mang lại
thuận tiện, và kinh doanh tiền mã
hóa có khá nhiều cơ hội cho giới
đầu tư, nhưng cũng không thiếu
rủi ro, đặc biệt là về pháp lý.
Hiện nay ngoài một số nước
ủng hộ tiền điện tử công khai thì
có rất nhiều quốc gia vẫn chưa
chấp nhận tiền điện tử là một loại
tiền tệ. Cụ thể hơn, giao dịch
Bitcoin ở Việt Nam không thuộc
khung pháp lý, tương đương việc
người đầu tư mua bán Bitcoin sẽ
không được bảo hộ bởi các tổ
chức pháp luật. Ngoài ra, Việt Nam
cũng có quy định là không được
dùng tiền điện tử làm phương tiện
thanh toán.v
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Lào Cai:
Ứng dụng thành tựu của CNTT-TT
để “số hóa” các thủ tục hành chính
ĐÀI SƠN

Những năm qua, vấn đề cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Lào Cai
đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện. Công tác CCHC được
tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân luôn có
những bước đi, cách làm mới, giúp họ tiếp cận một cách thuận lợi nhất;
đồng thời, tiết kiệm về cả thời gian cũng như chi phí.
Ứng dụng thành tựu của
CNTT-TT để “số hóa”
các thủ tục hành chính
Lào Cai xác định việc xây dựng
chính quyền điện tử (CQĐT) gắn
với CCHC là khâu đột phá trong giai
đoạn hiện nay. Ứng dụng mạnh mẽ
thành tựu của CNTT-TT để “số hóa”
các thủ tục hành chính (TTHC), “tự
động hóa” các quy trình làm việc
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác điều hành, quản lý, giải
quyết công việc và cung cấp thông
tin, tăng cường sự tương tác giữa
người dân với chính quyền, nâng
cao sự hài lòng của người dân.
Hiện nay, UBND tỉnh đã ban
hành 11 Quyết định công bố danh
mục TTHC thuộc các lĩnh vực với
tổng số ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)
là 2.047 TTHC; trong đó cấp tỉnh là
1.598 TTHC; cấp huyện là 320
TTHC; cấp xã là 129 TTHC. Đã triển
khai cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 đạt 13,4% (275
TTHC), mức độ 4 đạt 4,6% (94
TTHC). Theo kế hoạch, năm 2019
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Cải cách hành chính tại bộ phận một cửa TP. Lào Cai.

sẽ đạt ít nhất 30% dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 theo đúng
yêu cầu của Nghị quyết số 02/NQCP của Chính phủ.
Trong 6 tháng đầu năm 2019,
toàn tỉnh tiếp nhận trên 48 ngàn
hồ sơ và đã giải quyết trên 46 ngàn
hồ sơ. Trong đó, việc thực hiện
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
của TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết
quả giải quyết TTHC thông qua
dịch vụ Bưu chính công ích đã giải

quyết được trên 10.000 hồ sơ góp
phần giảm tải công việc cho các cơ
quan hành chính Nhà nước, tăng
cường sự công khai, minh bạch
trong quá trình giải quyết TTHC,
tiết kiệm chi phí cho người dân.
Để tiếp tục việc cung cấp các
dịch vụ hành chính công của tỉnh
đến với người dân được thuận
tiện, tiết kiệm, vừa qua, UBND tỉnh
đã cho phép triển khai thí điểm
chuyển bộ phận một cửa của 3

CUộC SốNG Số

huyện (gồm: Bảo Thắng, Bắc Hà và
Mương Khương) sang Bưu điện
huyện với mục tiêu hướng tới
người dân, vì người dân để phục
vụ. Đây là quyết định có tác động
sâu rộng tới người dân, và người
dân có thể đến Bưu điện huyện
hoặc thông qua các Điểm Bưu cục,
Điểm Bưu điện văn hóa xã hay ở
tại nhà với sự trợ giúp trực tiếp của
nhân viên Bưu điện cũng có thể
thực hiện được các TTHC.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đã đạt được, Lào Cai vẫn còn
gặp một số khó khăn như: về hạ
tầng CNTT và đảm bảo an toàn
thông tin, các trang thiết bị chưa
đáp ứng nhu cầu phát triển CQĐT,
đô thị thông minh, nhất là nhu cầu
về lưu trữ dữ liệu; chưa có hệ
thống thiết bị bảo mật hỗ trợ việc
quản lý, giám sát, ngăn chặn các
nguy cơ mất an toàn thông tin; Hạ
tầng kỹ thuật CNTT cơ quan cấp
huyện, cấp xã chưa được đầu tư
hoàn thiện, đồng bộ…

Tập trung “số hóa” cho
Chính quyền điện tử và
đô thị thông minh
Để thực hiện mục tiêu “số hóa”
cho Chính quyền điện tử và đô thị
thông minh, thời gian qua, Tỉnh ủy,
UBND ban hành nhiều văn bản cơ
chế, chính sách, văn bản chỉ đạo,
điều hành đã tạo hành lang, môi
trường pháp lý thuận lợi cho phát
triển CNTT trên địa bàn tỉnh, phù
hợp với định hướng của Trung
ương. Cụ thể, tỉnh đã ký ban hành
Đề án Phát triển CNTT tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2017 - 2020 ngày
20/12/2016; Đề án Thí điểm đô thị
thông minh tỉnh Lào Cai giai đoạn

2018 - 2025 ngày 07/2/2018; Chính
sách đãi ngộ cán bộ làm nhiệm vụ
đảm bảo an toàn thông tin trên địa
bàn tỉnh (Nghị quyết số
36/2016/NQ-HĐND
ngày
18/7/2016...) nhằm mục tiêu đến
năm 2020 nâng cao năng lực, an
toàn thông tin cho Trung tâm dữ
liệu của tỉnh và hạ tầng CNTT trong
các cơ quan Nhà nước đáp ứng yêu
cầu vận hành, quản lý tập trung cơ
sở dữ liệu và các ứng dụng dùng
chung trọng tâm của tỉnh. Đồng
thời, xây dựng, triển khai nền tảng
kết nối chia sẻ cấp tỉnh (LGSP), tích
hợp, chia sẻ dữ liệu, đăng nhập một
lần (SSO) sử dụng các ứng dụng
trong hệ thống; hình thành hạ tầng
CSDL nền tảng dùng chung trọng
điểm phục vụ cho CQĐT và đô thị
thông minh; phát triển tối thiểu
30% dịch vụ công trực tuyến thực
hiện ở mức độ 4, nâng cao hiệu quả
hệ thống dịch vụ công trực tuyến,
bổ sung các tiện ích, thuận tiện cho
người sử dụng.
Theo ông Vương Trinh Quốc,
Giám đốc Sở TT&TT Lào Cai, từ nay
đến năm 2020, Lào Cai đã đề ra
một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:
Xây dựng cơ chế, chính sách tạo
môi trường cho phát triển chính
quyền đô thị và đô thị thông minh;
Phát triển hạ tầng CNTT và nâng
cao an toàn thông tin (đầu tư
nâng cấp, mở rộng hạ tầng cho
Trung tâm dữ liệu của tỉnh đảm
bảo năng lực lưu trữ, vận hành, an
toàn thông tin các ứng dụng dùng
chung thiết yếu Chính quyền điện
tử của tỉnh, làm nền tảng để xây
dựng đô thị thông minh); Đầu tư
trang thiết bị, phần mềm, kết nối
mạng đồng bộ đạt chuẩn kỹ thuật,

các thiết bị đầu cuối đáp ứng nhu
cầu ứng dụng CNTT trong các cơ
quan Nhà nước tỉnh, huyện, xã; Rà
soát và triển khai mở rộng kết nối
mạng truyền số liệu chuyên dùng
của cơ quan Đảng, Nhà nước từ
tỉnh đến huyện, từng bước đến
cấp xã phù hợp với phạm vi và
tính chất ứng dụng của các hệ
thống thông tin); Xây dựng các hệ
thống nền tảng kết nối, tích hợp,
chia sẻ cấp tỉnh (LGSP), cập nhật
kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0
phù hợp với Khung kiến trúc
Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0...
Đặt biệt, tỉnh chỉ đạo tập trung
triển khai số hóa, xây dựng CSDL
dùng chung nền tảng trọng điểm
cho Chính quyền điện tử và đô thị
thông minh gồm: CSDL du lịch,
CSDL ngành giáo dục, y tế, lao
động, an sinh xã hội, tư pháp hộ
tịch, CSDL dân cư, giao thông, xây
dựng, cán bộ công chức, viên
chức, doanh nghiệp,... Các CSDL
được chia sẻ với dịch vụ công trực
tuyến và các hệ thống thông tin
có liên quan; Nâng cao chất lượng,
hiệu quả hệ thống dịch vụ công
trực tuyến (Hệ thống dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh được kết nối
với Cổng dịch vụ công quốc gia;
tích hợp 30% các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của
tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc
gia); Hệ thống dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh có giao diện cho
các thiết bị di động; tích hợp công
khai mức độ hài lòng của người
dân khi sử dụng dịch vụ công trực
tuyến; Hệ thống dịch vụ công trực
tuyến được tích hợp chữ ký số để
thực hiện thủ tục hành chính.v
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72 NM NGÀY THNG BINH - LIT S (27/7/1947 - 27/7/2019):

Hòa bình luôn là khát vọng của mỗi dân tộc
VINH TƯỜNG

Chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng, khói bom tuy không còn, nhưng mỗi
dịp tháng 7 về, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều diễn ra những hoạt
động tưởng nhớ, ghi ơn những người có công với đất nước. Trong các
cuộc chiến đấu vĩ đại của quân, dân Việt Nam, cuộc chiến đấu chính
nghĩa vĩ đại bảo vệ biên giới Tổ quốc (1979 – 1989) là một minh chứng
cho chiến thắng chính nghĩa của quân dân Việt Nam. Nó như một lời
nhắc nhở về cái giá đắt của chiến tranh và giá trị tốt đẹp của hòa bình.
Hòa bình luôn là khát vọng của mỗi dân tộc!
Phần thắng thuộc về
chính nghĩa
Đã qua 40 năm, cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới Tổ quốc từ 1979
đến 1989 "là sự kiện không thể
nào quên với mọi người dân Việt
Nam". Nỗi đau mất mát, tổn thất
về người và của để bảo vệ biên
cương, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam
là không hề nhỏ. Cuộc chiến tranh
xâm lược nổ ra với trên 60 vạn
quân, hàng nghìn xe tăng, pháo
binh, hàng vạn dân binh Trung
Quốc đồng loạt tấn công 6 tỉnh
biên giới phía Bắc của Việt Nam.
Cao điểm là 3 thị xã Lạng Sơn, Cao
Bằng, Lào Cai. Trung Quốc đã huy
động 60 vạn quân, trên 500 xe
tăng, xe bọc thép; hàng ngàn khẩu
pháo các loại... mở cuộc tiến công
xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên
toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Quân dân Việt Nam đã loại khỏi
vòng chiến đấu 62.500 quân Trung
Quốc, bắn cháy và phá hủy 550 xe
quân sự, trong đó có 280 xe tăng,
xe thiết giáp, phá hủy 115 khẩu
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pháo và cối hạng nặng, thu nhiều
vũ khí, đồ dùng quân sự... buộc
đối phương sớm rút quân, qua đó
làm thất bại hoàn toàn ý đồ của
các nhà cầm quyền Trung Quốc
muốn áp đặt lợi ích nước lớn lên
bán đảo Đông Dương. Để giành
thắng lợi trong cuộc chiến tranh,
nhân dân Việt Nam cũng chịu
những tổn thất nặng nề: hơn
30.000 cán bộ, chiến sĩ thương
vong; hàng chục ngàn dân thường
bị thiệt mạng. Các thị xã Cao Bằng,
Lạng Sơn, Cam Đường, Lào Cai
gần như bị hủy diệt hoàn toàn;
tổng cộng có 320 xã, 735 trường
học, 41 nông trường, 81 xí nghiệp,
hầm mỏ và 38 lâm trường bị tàn
phá; 400.000 gia súc bị giết, bị
cướp. Khoảng 50% trong tổng số
3,5 triệu người ở 6 tỉnh biên giới bị
mất nhà cửa, tài sản và phương
tiện sinh sống. Cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc của nhân
dân Việt Nam góp phần khẳng
định đường lối chính trị, quân sự
đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược tài

tình, sắc bén của Bộ Chính trị,
Quân ủy Trung ương, thể hiện sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức
mạnh thế trận chiến tranh nhân
dân vững chắc.
Việt Nam chiến đấu vì chính
nghĩa, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ
đại chống quân xâm lược bảo vệ
toàn vẹn biên cương, Tổ quốc. Dân
tộc, nhân dân Việt Nam chiến đấu
kiên cường, bản lĩnh và giữ được
toàn vẹn lãnh thổ.
Chịu nhiều tổn thất, không đạt
được mục tiêu, bị dư luận thế giới
lên án mạnh mẽ do tính chất phi
nghĩa của cuộc chiến, Trung Quốc
rút quân về nước. Tuy cuộc chiến
đã 40 năm, nhưng những mất
mát, hậu quả của chiến tranh quá
lớn, nhắc chúng ta phải trân trọng
hơn về các giá trị của hòa bình.

Gác lại quá khứ, hướng
đến tương lai
Với tinh thần “gác lại quá khứ,
hướng tới tương lai”, năm 1991, Việt
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Nam và Trung Quốc đã chính thức
bình thường hóa quan hệ, lãnh đạo
hai Đảng, Nhà nước và nhân dân
hai nước đã không ngừng củng cố,
vun đắp mối quan hệ và đã nâng
tầm lên là đối tác hợp tác chiến
lược toàn diện. Với tinh thần ấy,
việc nhìn lại lịch sử nhằm đúc rút ra
những bài học để trong tương lai
không bị lặp lại là một điều vô cùng
cần thiết và ý nghĩa.
Việt Nam luôn trân trọng tình
hữu nghị, không kích động hằn
thù dân tộc và không sợ bất cứ
một thế lực thù địch nào muốn
xâm chiếm chủ quyền, lãnh thổ
của Tổ quốc Việt Nam. Việt Nam
luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến
đấu, bảo vệ Tổ quốc khi đất nước
lâm nguy.
Đảng, Nhà nước Việt Nam coi
trọng đường lối, chủ trương, chính
sách nhất quán quan hệ với Trung
Quốc trên tinh thần “Gác lại quá
khứ, hướng tới tương lai”, xây
dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác,
bình đẳng và cùng có lợi, trên cơ
sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đảng
và Nhà nước, nhân dân luôn
chung nguyện vọng trong việc giữ
gìn môi trường hòa bình, ổn định
trên Biển Đông, trong khu vực và
trên thế giới. Biểu dương và cổ vũ
những việc làm góp phần gìn giữ
và tăng cường quan hệ hợp tác,
hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc,
đồng thời phê phán những biểu
hiện sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu
cáo, lợi dụng sự kiện biên giới phía
Bắc để kích động hận thù, chống
phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ
quan hệ hữu nghị Việt Nam và
Trung Quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu viếng tại
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Tri ân các liệt sĩ. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đoàn đại biểu
đã dâng hương, vòng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang
liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang). Cách đây 35 năm, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đã
anh dũng hy sinh ngày 12/7/1984 trong trận chiến chống lại quân Trung
Quốc để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hiện còn rất nhiều hài cốt của những
cán bộ, chiến sĩ hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường, chưa thể quy tập về
các nghĩa trang liệt sĩ, về với gia đình. Đây không chỉ là nỗi đau, niềm day
dứt trong tâm can của những người đồng đội, các thế hệ con cháu.

Phát huy truyền thống
uống nước nhớ nguồn
Trong khói hương trầm mặc ấy,
thế hệ con cháu lòng thành tâm
dâng hương trước anh linh, linh
hồn các anh hùng liệt sĩ. Đó như là
cách để bày tỏ lòng tri ân các anh
hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo
vệ biên cương Tổ quốc. Thế hệ
hôm nay luôn nguyện sống học
tập, đóng góp sức mình xây dựng
quê hương, đất nước ngày một tốt
đẹp hơn. Đảng, Nhà nước, nhân
dân không bao giờ quên công lao
của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã
chiến đấu, hy sinh để giành thắng
lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ
biên giới phía Bắc. Suốt nhiều năm
qua, các cấp, ngành, hội luôn tích
cực công tác tìm kiếm, quy tập hài

cốt liệt sĩ, xây dựng các công trình
ghi công liệt sĩ, xác định danh tính
hài cốt liệt sĩ, thông báo phần mộ
liệt sĩ tại các nghĩa trang và giúp
đỡ người thân của liệt sĩ trong việc
thăm viếng mộ phần thân nhân ở
các nghĩa trang. Phát huy hơn nữa
truyền thống, “Uống nước nhớ
nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng
cây”, các cấp ngành từ Trung ương,
địa phương, tổ chức hội, đoàn
thể… làm tốt hơn nữa công tác
Đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, giáo dục sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân,
đặc biệt là thế hệ trẻ về thành quả
của sự nghiệp cách mạng; tiếp tục
hoàn thiện hệ thống chính sách,
triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp
thời tất cả các chính sách ưu đãi.
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Quản lý, quảng bá nghệ thuật trình diễn
dân gian Bắc Giang trong phát triển
kinh tế di sản
ThS. LÊ THANH TRUNG*

Bắc Giang là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử và là nơi giao thoa văn
hóa của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trải qua những bước thăng trầm
của lịch sử, vùng đất nơi đây còn lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật
trình diễn dân gian vô cùng độc đáo. Tiêu biểu trong số đó là nghệ thuật
dân ca Quan họ, hát Ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.
ác định tầm quan trọng
của di sản trong phát
triển kinh tế xã hội, tỉnh
Bắc Giang đã triển khai
nhiều chương trình, đề án, cùng
với các giải pháp quản lý Nhà
nước. Tuy nhiên, hiệu quả đem lại
chưa tương xứng với tiềm năng to
lớn của di sản trong phát triển
kinh tế xã hội.

X

Bắc Giang có nhiều dân tộc
cùng sinh sống, trong đó đông
nhất là dân tộc Kinh chiếm 88,1%,
tiếp đến là dân tộc Nùng 4,5%, Tày
2,6%, Sán Chay và Sán Dìu, mỗi
dân tộc 1,6%, Hoa 1,2%, Dao 0,5%
(1). Với những đặc điểm như trên,
tỉnh Bắc Giang còn lưu giữ được
kho tàng di sản nghệ thuật trình
diễn dân gian vô cùng phong phú
và đa dạng.
Nghệ thuật trình diễn dân ca
Quan họ, Ca trù
* Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
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- Loại hình nghệ thuật dân ca
Quan họ được hình thành ở vùng
Kinh Bắc, bao gồm hai tỉnh Bắc
Ninh và Bắc Giang. Nơi bờ Bắc
sông Cầu với không gian văn hóa
đậm đặc trên đất Bắc Giang, nhiều
thế hệ liền anh, liền chị đã và đang
lưu giữ kho tàng quan họ cổ, bảo
tồn bền vững di sản trong đời
sống hiện đại. Năm 2009, dân ca
Quan họ đã được UNESCO công
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại.
- Loại hình nghệ thuật Ca trù
được hình thành, phát triển vào
thế kỷ XV. Có nhiều tên gọi về Ca
trù như hát ả đào, hát cửa đình, hát
cô đầu, hát nhà tơ, hát nhà trò. Đây
là một loại hình nghệ thuật có từ
lâu đời, độc đáo đầy ý nghĩa gắn
liền với lễ hội, phong tục, tín
ngưỡng, âm nhạc, tư tưởng cũng
như triết lý sống của người Việt.
Năm 2009, Ca trù đã được

UNESCO đã công nhận là Di sản
văn hóa phi vật thể cần được bảo
vệ khẩn cấp.
Nghệ thuật trình diễn hát
Ống - hát Ví
Hát Ống - hát Ví là một loại hình
nghệ thuật dân gian ra đời và tồn
tại hàng trăm năm trong cộng
đồng làng Việt (2). Về bản chất hát
Ống vẫn là hát Ví, có giai điệu và ca
từ mộc mạc, giọng hát như giọng
thơ, thường là thể thơ lục bát dễ
nhẩm, dễ thuộc. Nhưng điểm khác
biệt và độc đáo là ở chỗ người ta
sử dụng những chiếc ống hát được
nối với nhau vừa để truyền âm, vừa
để động tác khi hát trở nên duyên
dáng hơn, cuốn hút hơn.
Trong cuộc hát Ống, hát Ví đôi
khi còn là những sự so tài cao thấp
giữa các đội hát (phường hát). Nếu
đối đáp được thì đó là một sự thỏa
đáng, còn nếu không thì bên thua
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coi đó là một món nợ hẹn lần sau
đáp lại. Đây cũng là nét đặc trưng
rất riêng biệt của nghệ thuật hát
Ví, hát Ống so với các lối hát khác.
Nghệ thuật trình diễn hát
Cnắng cọô
Hát Cnắng cọô có lịch sử lâu đời
của đồng bào dân tộc Sán Chí ở
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
(3). Loại hình nghệ thuật này
thường được trình diễn dưới nhiều
hình thức, bối cảnh và không gian
khác nhau. Chẳng hạn:
- Hát ban ngày (chục cọô) còn
được gọi là hát giao duyên hay hát
ghẹo trong các lễ hội hoặc trong
cuộc sống lao động thường nhật
trên một không gian rộng, như
làm nương, đi chợ, làm đồng, đi
đường…
- Hát ban đêm (Cnắng coộ) là
loại hình phong phú nhất và tổng
quát nhất của hát dân ca Sán Chí.
Người hát phải hát một số bài
nhất định theo quy ước: đêm hôm
sau không được hát lại bài của
đêm hôm trước. Đây là nguyên
tắc bất di bất dịch mà người hát
phải tuân theo.
- Hát đám cưới (Chắu cọô): còn
gọi là Tửu ca chỉ dành riêng cho
đám cưới, với thang âm cao và vui
nhộn. Hát đối trong đám cưới là
nghi lễ hết sức quan trọng nên đòi
hỏi cả hai họ (nhà trai và nhà gái)
phải cử những người giỏi hát và
ứng tác tham gia trình diễn.
- Hát đổi danh (Zoóng hòô cọô)
là thể loại chỉ có nam giới mới
được hát. Lối hát này thường được
thể hiện với giọng trầm, ấm, ngân
nga như thể ngâm thơ. Theo

phong tục, khi người con trai đủ 18
tuổi thì phải làm lễ đổi danh/tên.
Sau khi đổi tên mới, người con trai
đó sẽ trở thành người lớn và được
tham gia mọi công việc của gia
đình và cộng đồng.

hàng ngày để đố nhau rồi tự giải
nghĩa. Đây cũng thuộc loại hát vui,
đầy tính sáng tạo ngẫu hứng, đòi
hỏi người hát phải thuộc những
bài cổ để trên cơ sở đó sáng tạo
những bài mới.

- Hát Cáp chay cọô (hát về lục
giáp) là thể loại hát bói toán về vận
mệnh của con người - để xem tuổi
hợp, tuổi khắc hay buồn vui,
sướng khổ của người muốn xem,
giúp cho người xem tránh được rủi
ro theo định mệnh.

Nghệ thuật trình diễn hát
Then – đàn Tính

Nghệ thuật trình diễn hát
Sình ca
Nghệ thuật hát Sình ca của
đồng bào dân tộc Cao Lan (4) gồm
các thể loại như sau:
- Sình ca Thsăn lèn (mừng năm
mới) là những bài hát để mừng
năm mới, chúc tụng nhau đủ đầy,
hạnh phúc, nhà nhà vui vẻ.
- Sình ca Thsao bạo (đối giao
duyên), lời ca thường là mượn
cảnh thiên nhiên để trao đổi, tâm
tình với nhau. Họ mượn lời hát để
gửi gắm yêu thương, nhớ nhung
hay trách móc, giận hờn để sau
cuộc hát lại gần nhau hơn.
- Sình ca Kên láu (hát đám cưới)
là thể loại hát vui nhộn, phong
phú về số lượng bài. Sình ca Kên
láu thường được hát trong ngày
cưới. Khi đến nhà gái, đoàn đón
dâu của nhà trai phải hát thì nhà
gái mới cho vào nhà. Từ khi đi đón
dâu đến lúc đưa dâu về nhà
chồng, phải trải qua ít nhất hai
đêm hát.
- Sình ca Tò tan (hát đố) gồm
những bài hát được truyền lại và
một số bài mới được sáng tạo ra

Hát Then – đàn Tính (5) là loại
hình nghệ thuật dân gian gắn liền
với cuộc sống thường nhật của
đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Then
có nhiều loại hình khác nhau, tiêu
biểu là lễ then cầu yên (pèng ến)
là nghi lễ được tổ chức vào dịp
đầu xuân, cầu cho mọi người được
yên lành, làm ăn may mắn trong
năm mới. Với loại then tiểu lễ này,
nghệ nhân trình diễn rất điêu
luyện, kết hợp đủ loại hình nghệ
thuật: Hát, đàn, xóc nhạc và múa.
Lễ Then hắt khoăn (xem vận
hạn) kéo dài tới ba ngày, ba đêm.
Nghi lễ này chứa đựng nhiều tín
ngưỡng truyền thống như tín
ngưỡng thờ Thành hoàng, thần tự
nhiên, tổ tiên và bậc tiền bối của
đồng bào… Nổi bật nhất là tín
ngưỡng thờ "Mẻ Shinh, Mẻ Bióoc"
(Mẹ Sinh, Mẹ Hóa).
Lễ then mừng sinh nhật (pú
sảng lường) thường làm lễ khi con
người đã ngoài 60 tuổi. Lễ sinh
nhật được tổ chức khá trang trọng,
như một sự kiện lớn của gia đình và
mang màu sắc tín ngưỡng. Lễ
mừng sinh nhật thường có sự tham
gia đông đủ của họ hàng, con cái
và có thể diễn ra thâu đêm…
Với những giá trị tiêu biểu như
đã trình bày ở trên, có thể rút ra
một số đặc điểm chung về các loại
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hình nghệ thuật trình diễn dân
gian ở tỉnh Bắc Giang như sau:
Nghệ thuật trình diễn dân gian
được hình thành, phát triển bởi
yếu tố tự nhiên (sông suối, núi
non, đồng ruộng) kết hợp với
những yếu tố liên quan: 1/Con
người, chủ thể sáng tạo thưởng
thức nghệ thuật. 2/Phương tiện
lao động, trực tiếp ảnh hưởng đến
cảm xúc con người để sản sinh ca
từ. 3/Không gian lao động tác
động đến nhận thức, sáng tạo của
chủ thể văn hóa.

Công tác bảo tồn, phát
huy nghệ thuật trình
diễn dân gian của tỉnh
Bắc Giang trong thời
gian qua
Xác định di sản văn hóa là
thành tố quan trọng, không thể
thiếu gắn với mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Giang đã
chỉ đạo các cấp, các ngành triển
khai nhiều chương trình, đề án
như: Quy hoạch phát triển ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bắc Giang đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số
44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 102/KH-UBND ngày
30/5/2016 của UBND tỉnh về phát
triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2016 - 2020; Đề án “Bảo tồn,
phát huy di sản văn hóa các dân
tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011
- 2020”. Mục tiêu của đề án nhằm
nâng cao nhận thức các cấp chính
quyền và cộng đồng trong việc
bảo tồn, lưu giữ những giá trị của
di sản văn hóa dân tộc.
Nhìn chung công tác quản lý di
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sản của tỉnh Bắc Giang trong thời
gian qua đã gặt hái được những
kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu
là hoạt động của Nhà hát Chèo,
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh,
Trường Trung cấp VHTTDL Bắc
Giang đã tổ chức nhiều lớp truyền
dạy hát Quan họ, Ca trù, Chèo, Dân
ca các dân tộc thiểu số. Sở VHTTDL
đã thực hiện công tác tổng điều
tra về phong tục tập quán, tín
ngưỡng, truyện kể, số hóa các loại
hình nghệ thuật trình diễn dân
gian của đồng bào dân tộc Dao,
Tày, Nùng, Sán Chí, Cao Lan; ban
hành chính sách đãi ngộ, khen
thưởng những nghệ nhân dân
gian có nhiều đóng góp xuất sắc
trong việc bảo vệ, gìn giữ những
trị di sản văn hóa dân tộc; khuyến
khích duy trì, thành lập mới các
CLB nghệ thuật dân ca tại cơ sở
nhằm thu hút các đối tượng trong
cộng đồng tham gia.

hiểu về nghệ thuật trình diễn dân
gian đang giảm mạnh do tuổi cao
sức yếu, trong khi công tác đào tạo
lớp nghệ nhân trẻ, kế cận chưa
được quan tâm và chưa có kế
hoạch thực hiện bài bản, khoa học.

Bên cạnh những thành tựu đạt
được, công tác quản lý di sản ở
tỉnh Bắc Giang đang gặp không ít
khó khăn, thách thức như:

Để bảo tồn, phát huy giá trị các
loại hình nghệ thuật trình diễn
dân gian trong phát triển kinh tế
di sản theo hướng bền vững, tỉnh
Bắc Giang cần xây dựng định
hướng quản lý như sau:

- Vấn đề biến đổi tập quán cư
trú, đời sống tín ngưỡng văn hóa,
nhân tố thương mại hóa đã tác
động đến nhận thức của người
dân, dẫn đến không ít loại hình
nghệ thuật trình diễn dân gian
đang bị mai một, thất truyền.
- Cơ chế, chính sách thành lập
quỹ bảo vệ di sản văn hóa phi vật
thể, hỗ trợ truyền dạy trong cộng
đồng, trợ cấp cho nghệ nhân dân
gian, nghệ nhân ưu tú, thu hút nhà
đầu tư, cơ chế tài trợ... chưa tạo
được động lực, thu hút toàn xã hội
tham gia. Lực lượng nghệ nhân am

- Hoạt động tại các CLB tại cơ
sở còn cầm chừng, chưa có
chương trình và kế hoạch hoạt
động cụ thể, nguồn kinh phí tối
thiểu để duy trì hoạt động còn
gặp rất nhiều khó khăn. Công tác
xã hội hóa chưa có sự lồng ghép
với các chương trình kinh tế, xã
hội, cũng như khai thác có hiệu
quả để xóa đói giảm nghèo ở
vùng có thực hành di sản.

Quản lý, quảng bá
nghệ thuật trình diễn
dân gian gắn với phát
triển kinh tế di sản, từ
những vấn đề đặt ra
trong thực tiễn

Xây dựng phần mềm quản lý
di sản:
- Phần mềm quản lý văn bản
luật: 1/Luật di sản văn hóa. 2/Pháp
lệnh tín ngưỡng. 3/Các loại văn
bản, tài liệu của tỉnh liên quan đến
hoạt động bảo tồn, phát huy di
sản văn hóa phi vật thể của tình
Bắc Giang. Trong nội dung này,
người quản trị có thể dễ dạng cập
nhật thêm các văn bản luật, hoặc
download văn bản quản lý Nhà
nước về di sản văn hóa.
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- Phần mềm quản lý hồ sơ các
nghệ nhân dân gian, những người
am hiểu và thường xuyên thực
hành nghệ thuật trình diễn dân
gian của các địa phương trên địa
bàn tỉnh. Nội dung này, người
quản trị có thể cập nhật, hoặc bổ
sung thêm thông về tin lý lịch
theo các form mẫu.
- Quản lý hồ sơ: 1/Hồ sơ giám
định kiểm kê di sản văn hóa phi
vật thể của các dân tộc. 2/Hồ sơ
thiết chế văn hóa gắn với sinh
hoạt nghệ thuật trình diễn dân
gian. 3/Danh mục các điểm di sản,
các thiết chế văn hóa cộng đồng
là nơi tổ chức sinh hoạt nghệ thuật
trình diễn dân gian gắn với điểm
du lịch.
Xây dựng phần mềm quảng
bá di sản
- Quảng bá di sản bằng hình
thức Google Display Network của
Google: Các banner có hình ảnh
về các hoạt động nghệ thuật dân
gian của đồng bào các dân tộc
tỉnh Bắc Giang trên các trang
website có lượng người truy cập
nhiều để tăng sự tương tác, quảng
bá di sản đến với du khách trong
nước và quốc tế.
- Quảng bá di sản bằng hình
thức Google Search Ads của
Google: Du khách trong nước và

quốc tế có nhu cầu du lịch bằng
công cụ Google, Trang web của
tỉnh Bắc Giang sẽ xuất hiện ở các
vị trí cao nhất để du khách tìm
hiểu về đời sống văn hóa, tín
ngưỡng gắn với loại hình nghệ
thuật trình diễn dân gian cũng
như xác định thông tin về cung
đường, tuyến đường, các dịch vụ
du lịch.
- Khởi tạo, cài đặt fanpage
facebook riêng của tỉnh Bắc Giang:
Tối ưu kỹ thuật, hiển thị, đăng bài
thường xuyên về hoạt động tổ
chức sự kiện, hội thi cấp tỉnh, cấp
vùng nhằm nâng cao vị thế và tầm
vóc của nghệ thuật trình diễn dân
gian của tỉnh Bắc Giang.
- Phát triển Hệ thống Media
AR-LBS cung cấp thông tin đa
phương tiện hỗ trợ khách du lịch
sử dụng thiết bị di động (gồm
GIS/cơ sở dữ liệu không gian,
Internet và thiết bị di động/định vị
toàn cầu) để tìm hiểu về không
gian văn hóa và nghệ thuật trình
diễn dân gian các dân tộc ở tỉnh
Bắc Giang.
Một số giải pháp quản lý
Nhà nước
- Nâng cao nhận thức của các
cấp, các ngành, chính quyền địa
phương và nêu cao vai trò, trách
nhiệm của cộng đồng trong việc

bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn
hóa dân tộc; Tiếp tục đẩy mạnh
công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, tư
liệu hóa, số hóa các bài bản, làn
điệu, nghệ thuật trình diễn dân
gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang.
- Có chính sách đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực ngành văn
hóa nghệ thuật; thu hút tài năng
trẻ được đào tạo bài bản, am hiểu
về di sản vào làm việc trong ngành
văn hóa, hoặc trong lĩnh vực hoạt
động bảo tồn, phát huy giá trị
nghệ thuật trình diễn dân gian
- Tăng cường hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực khoa học công
nghệ nhằm bảo tồn, phát huy giá
trị di sản dân gian của tỉnh Bắc
Giang; phục dựng không gian và
hình thức trình diễn một số loại
hình nghệ thuật trình diễn dân
tiêu biểu gắn với hoạt động phát
triển lịch cộng đồng.
- Tổ chức đánh giá tổng kết
chương trình bảo tồn, phát huy
nghệ thuật dân ca Quan họ, hát Ca
trù từ khi được UNESCO công
nhận đến nay, nhằm đánh giá
toàn diện thực trạng của di sản,
cũng như để xuất các giải pháp về
cơ chế chính sách, đầu tư nguồn
lực để bảo tồn di sản văn hóa.

Tài liệu tham khảo
1. https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
2,3,4. Tài liệu di sản văn hóa phi vật thể của Sở VHTTDL Bắc Giang, năm 2018
5. Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30-5-2016
của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020.
7. Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020”.
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Di sản văn hóa phi vật thể
“Quan họ Bắc Ninh”– 10 năm nhìn lại
ĐỖ THÊU

“Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan/Có về là về với hội, có gái
ngoan gái ngoan tầm chồng/Ô mấy dỗ tình rằng, Cô cả, cô hai ấy ơi,
anh cả, anh hai ấy ơi…”. Cứ mỗi độ xuân về, những câu hát mượt
mà, đằm thắm và ngọt ngào của các liền anh, liền chị Quan họ như
mời gọi, níu kéo du khách thập phương đến với Bắc Ninh, mảnh đất
của Dân ca Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
uan họ - những lời ca,
làn điệu ngọt ngào
truyền cảm cùng giá trị
nhân văn độc đáo
trong lối hát đối đáp giao duyên
đã lan tỏa thấm sâu vào máu thịt,
trở thành văn hóa, cốt cách của
con người Bắc Ninh tự bao đời. Và
niềm tự hào ấy càng nhân lên gấp
bội khi 10 năm trước, ngày
30/9/2009, tại Abu Dhabi (Thủ đô
Các tiểu vương quốc Ả rập thống
nhất), Ủy ban Liên Chính phủ
Công ước UNESCO về Bảo vệ Di
sản văn hóa phi vật thể đã công
bố Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di
sản văn hóa phi vật thể đại diện
nhân loại.

Việc truyền dạy trong trường học giúp thế hệ trẻ hiểu và thêm yêu những giá trị nhân
văn tinh túy của Quan họ Bắc Ninh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
10 năm đã trôi qua kể từ khi
UNESCO vinh danh Quan họ Bắc
Ninh, thật đáng mừng và tự hào
thay, Quan họ Bắc Ninh đã và
đang ngày càng phát triển rực rỡ.
Để bảo tồn và phát huy giá trị của
di sản văn hóa phi vật thể của
nhân loại, tỉnh Bắc Ninh đã quyết
liệt triển khai hàng loạt các giải
pháp thiết thực và hiệu quả trong
suốt những năm qua.

Theo đó, có thể kể đến chính
sách cũng như hoạt động tôn vinh
và tri ân các “Báu vật nhân văn
sống” của dân ca Quan họ. Tính
đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã phong
tặng 71 nghệ nhân và 5 nghệ nhân
ưu tú, hỗ trợ kinh phí hằng tháng
cho các nghệ nhân, các làng và câu
lạc bộ Quan họ; có cơ chế đãi ngộ
cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhân
viên Nhà hát dân ca Quan họ.

Q
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Bắc Ninh cũng đặc biệt chú
trọng mở rộng các hình thức truyền
dạy trong cộng đồng, đưa Quan họ
vào chương trình giảng dạy chính
thức của trường học từ năm học
2011 – 2012 đến nay. Tài liệu,
chương trình giảng dạy được các cơ
quan chuyên môn của tỉnh phối
hợp biên soạn và được thẩm định
về mặt khoa học âm nhạc cũng như
khoa học sư phạm đưa nội dung

VN HÓA

Các liền anh, liền chị Quan họ tình tứ trao nhau câu hát giao duyên.

giảng dạy vào từng cấp học bảo
đảm phù hợp với lứa tuổi. Về hình
thức giảng dạy, bên cạnh việc kế
thừa lối truyền dạy dân gian theo
hình thức truyền khẩu, các thầy, cô
giáo có kế hoạch, bài bản phù hợp
với từng khối lớp, góp phần vào
việc bảo tồn, phát triển dân ca
Quan họ toàn diện, hệ thống.
Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh
xây dựng không gian diễn xướng
Quan họ: tu bổ, tôn tạo quần thể
di tích lịch sử Thủy tổ Quan họ,
đưa vào sử dụng 8 nhà chứa Quan
họ và tiếp tục triển khai xây dựng
ở nhiều địa phương; Xây dựng
Trung tâm lưu trữ, bảo tồn và khai
thác Quan họ, nghiên cứu 30
chuyên đề, ký âm 107 bài Quan họ
cổ, xuất bản 9 đầu sách về Dân ca
Quan họ…

Nhờ đó, dân ca Quan họ với
trên 200 làn điệu và trên 300 bài
hát mà hầu hết các tiết tấu giai
điệu của bài hát đi từ âm giai ngũ
cung cùng với các kỹ thuật luyến
láy, lấy hơi nhả chữ… không
những được bảo tồn mà còn phát
triển mạnh mẽ, lan tỏa khắp trong
và ngoài nước. Từ chỗ chỉ có 49
làng Quan họ gốc và 34 câu lạc bộ,
đến nay phát triển 369 làng Quan
họ thực hành, hơn 400 câu lạc bộ
trong và cả ở ngoài nước với hơn
một vạn hội viên tham gia, hàng
nghìn người có khả năng truyền
dạy… đã cho thấy sức lan tỏa
mạnh mẽ những giá trị hết sức
độc đáo, nhân văn và vô giá của
dân ca Quan họ.

thời gian. Để những làn điệu quan

Để rồi từ đó, sức sống của Quan
họ mãi lan tỏa, trường tồn theo

thiết, mượt mà, càng nghe càng

họ tiếp tục bồi đắp cho tâm hồn
không chỉ mỗi người dân Kinh Bắc
mà còn lan xa mãi…
Và xin mượn lời ca của nhạc sĩ
Phó Đức Phương khi viết về Quan
họ để minh chứng rằng, những
làn điệu dân ca Quan họ có sức lan
tỏa, lôi cuốn mãnh liệt đến
nhường nào: “Anh chưa đến làng
quan họ/Chợt tỉnh nghe canh hát
trao duyên/Anh chưa đến dòng
sông Cầu/Ngàn đời vui sóng nước lơ
thơ/Anh chẳng biết đến bao
giờ/Ngồi tựa mạn thuyền buông
câu hát đợi chờ…”. Bởi, những làn
điệu “giận mà thương” ấy luôn tha
say đắm lòng người…
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VNH PHÚC:

Vt ch tiêu phát trin
MINH ANH

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm 2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 đã vượt
nhiều chỉ tiêu đặt ra. Năm 2019 được coi có ý nghĩa quan trọng, khẳng
định việc bứt phá của Vĩnh Phúc để hoàn thành về đích các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).
heo báo cáo sơ kết, 6
tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc
phát triển tích cực trên
nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng
sản phẩm có mức tăng cao nhất
kể từ năm 2015 trở lại đây, tăng
8,52% so với cùng kỳ năm 2018 và
cao hơn 1,24% so với năm 2015.
Trong đó, ngành công nghiệp –
xây dựng tăng 12,73%, đóng góp
lớn nhất vào tăng trưởng chung
của tỉnh; ngành nông – lâm
nghiệp, thủy sản tăng 1,41%; du
lịch, dịch vụ tăng 6,79%. Thu ngân
sách tăng 8% so với cùng kỳ và đạt
trên 16.650 tỷ đồng (trong đó, thu
nội địa đạt 13.730 tỷ đồng, tăng
11%). Tổng giá trị tăng thêm
ngành công nghiệp – xây dựng
đạt 21.632 tỷ đồng, tăng 12,73%
so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong số
10 ngành công nghiệp chủ lực,
ngành sản xuất linh kiện điện tử
tiếp tục có những bứt phá ngoạn
mục với mức tăng 49,2% do số dự
án FDI đầu tư vào lĩnh vực này
tăng và doanh số bán hàng, thị
trường tiêu thụ của các công ty
sản xuất linh kiện điện tử được mở
rộng. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã

T
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Cổng vào thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

vượt xa chỉ tiêu thu hút đầu tư DDI
và xấp xỉ đạt mục tiêu thu hút vốn
FDI của cả năm 2019. Tỉnh cấp giấy
chứng nhận đầu tư mới và điều
chỉnh tăng vốn cho 84 dự án đầu
tư, trong đó có 60 dự án FDI, tổng
vốn 422,11 triệu USD, tăng gần
72% cùng kỳ năm 2018 và đạt gần
85% mục tiêu thu hút vốn FDI của
cả năm 2019; cấp 20 giấy chứng
nhận đầu tư mới cho các dự án
DDI, tổng vốn đăng ký trên 5.055
tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 4
lượt dự án, tổng vốn đăng ký 43,96
tỷ đồng, tăng 131,3% cùng kỳ năm
ngoái và tăng xấp xỉ 70% về vốn so

với mục tiêu năm 2019. Đến nay
Vĩnh Phúc đã có 570 doanh
nghiệp được thành lập mới trong
6 tháng đầu năm, tổng vốn đăng
ký trên 4.348 tỷ đồng, tăng 6,7%
về số doanh nghiệp và 33% về số
vốn đăng ký so với cùng kỳ năm
ngoái. Cùng với đó, tiếp tục có 518
lượt doanh nghiệp làm thủ tục
đăng ký thay đổi đăng ký kinh
doanh. Lũy kế đến hết 30/6, toàn
tỉnh có 10.142 doanh nghiệp, với
tổng vốn đăng ký trên 93.000 tỷ
đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
đề ra, trong đó, có 7.302 doanh
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Vĩnh Phúc luôn là điểm đến hấp dẫn trong môi trường đầu tư.

nghiệp đang hoạt động. Cũng
theo báo cáo, đến nay, tỉnh có
104/112 xã đạt chuẩn nông thôn
mới. Tỉnh đã giải quyết được gần
13.000 lao động có việc làm, đạt
53% kế hoạch, trong đó có gần
800 lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài; trên 6.300 lao
động làm việc trong lĩnh vực công
nghiệp – xây dựng; gần 2.200 lao
động làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp – nông thôn và trên 30.680
lao động làm việc ở lĩnh vực
thương mại, dịch vụ. Đối với lĩnh
vực du lịch, thu hút trên 2,93 triệu
lượt khách đến du lịch, khám phá,
tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó,
có trên 24.100 lượt khách quốc tế,
trên 2,9 triệu lượt khách trong
nước. Tổng doanh thu du lịch đạt
trên 1.020 tỷ đồng, tăng 12% cùng
kỳ năm ngoái.

Sau 6 tháng, những kết quả đạt
được vượt chỉ tiêu trên là nhờ sự
quan tâm, tạo điều kiện của lãnh
đạo tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các
ngành, cộng đồng doanh nghiệp
và các tầng lớp nhân dân luôn
phát huy cao tinh thần trách
nhiệm, sự sáng tạo. Phát huy hơn
nữa với những kết quả đạt được,
những tháng đến cuối năm, Tỉnh
xác định các cấp, ngành, chính
quyền cần phát huy tiềm năng thế
mạnh, chủ động tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy các lĩnh vực sản
xuất kinh doanh phát triển, tạo đà
cho tăng trưởng bền vững. Riêng
đối với lĩnh vực nông nghiệp, Tỉnh
tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu
quả đề án tái cơ cấu ngành Nông
nghiệp. Chủ động tổ chức sản
xuất vụ mùa và vụ Đông năm
2019 phấn đấu đạt diện tích, năng

suất, sản lượng ở mức cao nhất.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu
tư, gắn việc cải thiện, nâng cao chỉ
số PCI với việc nâng cao chỉ số,
hiệu quả quản trị và hành chính
công cấp tỉnh. Bên cạnh đó, công
khai minh bạch thông tin, quy
hoạch các khu công nghiệp có
kèm theo các thông tin về cơ sở hạ
tầng kỹ thuật, giá thuê hạ tầng.
Tăng cường các biện pháp quản lý
thu, chi ngân sách đảm bảo hiệu
quả, kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ
bồi thường, giải phóng mặt bằng,
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu
tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân
nguồn vốn đầu tư công. Tập trung
nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ
xây dựng các công trình, dự án
lớn, dự án trọng điểm phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội và nâng
cao đời sống nhân dân.
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VNH PHÚC:

Thân thin trong cnh sc
thiên nhiên
AN HUY

Vĩnh Phúc luôn phát huy khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế tạo nguồn
khai thác mọi tiềm năng du lịch của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đến với Vĩnh phúc, những địa danh thiên nhiên tuyệt
đẹp luôn để lại những ấn tượng sâu sắc với những ai từng một lần đặt
chân đến mảnh đất này.
úi Sáng – Thác Bay. Núi
Sáng (dãy Sáng Sơn),
nằm sát Tam Đảo, nối
tiếp núi Lịch (Sơn
Dương – Tuyên Quang). Ngọn núi
có đỉnh cao 640m so với mặt nước
biển, hợp thành từ hàng chục
ngọn núi to nhỏ khác. Đây là món
quà của thiên nhiên ban tặng cho
vùng quê Sông Lô, như viên ngọc
xanh, dải lụa bạc hiền hòa bao bọc
chốn miền quê. Núi Sáng có các
hang động, tập hợp nhiều thác
nước, trong đó có một ngọn thác
cao, đẹp nhất, được người dân đặt
tên thành "Thác Bay". Thác Bay
được tạo nên bởi nhiều thác nước
nối nhau liên tiếp, càng lên cao,
các bậc thác càng cao, tạo nên
một cảnh trí ngoạn mục… Vẻ đẹp
của rừng núi hoang sơ, của thác
nước tạo nên khung cảnh thiên
nhiên quyến rũ vô cùng. Trong
tiếng nước róc rác chảy ngày đêm,
ta như nghe thấy đó là tiếng núi
rừng vẫy gọi cho hành trình tìm
đến để được trải nghiệm, khám
phá chốn thiên nhiên.

N
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Thác Bay: Vẻ đẹp núi rừng.

Hang Dơi. Hang Dơi là hang

Hang còn ẩn chứa nhiều điều chưa

động, ngôi nhà của hàng ngàn

khám phá, còn là điểm đến để

con dơi, thuộc xã Ngọc Thanh,

nghiên cứu của các ngành hang

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh

động học, thực vật học, khảo cổ

Phúc. Ngoài hang là quần thể

học, khí tượng học... nhằm tìm

những phiến đá cao thấp chênh

kiếm, phát hiện ra những điều lý

vênh, xếp chồng lên nhau tự

thú của đất mẹ thiên nhiên. Mùa

nhiên, có nhiều chỗ tạo thành

nước lũ, nước từ trên đỉnh núi chảy

những dòng thác nước chảy tung

xuống khiến Hang Dơi bị ngập

bọt trắng mát lạnh không ngừng.

hoàn toàn và tạo nên một bể bơi

VNH PHÚC - TIM NNG VÀ TRIN VNG HÒA NHP

Vẻ đẹp tự nhiên của Hang Dơi.

Đường vào Thiền viện trúc lâm, quanh co giữa mây trùng non nước.

tự nhiên tuyệt đẹp với thác nước
chảy ào ào và được bao phủ bởi
đá, cây rừng. Đây thực sự là điểm
du lịch lý tưởng cho những ai yêu
du lịch khám phá, mạo hiểm, trải
nghiệm trong cảm giác núi rừng.
Thiền viện Trúc Lâm An Tâm.
Thiền viện Trúc Lâm An Tâm tọa ở
thế cao, ẩn dật giữa núi rừng xanh
biếc, hùng vĩ (dưới chân núi Thạch
Bàn - Tam Đảo). Đặt chân tới nơi
đây ta như có cảm giác như lạc vào

cõi bồng lai, tiên cảnh bởi không
gian yên tĩnh, sương khói bảng
lảng. Rừng núi chập chùng, đan
xen những vườn hoa đủ sắc màu...
Thiền viện Trúc Lâm An Tâm được
xây dựng từ cuối năm 2008 trên
nền ngôi chùa Chi Vố, hoàn tất vào
năm 2012. Chính điện của Thiền
viện thờ Phật Thích Ca mâu ni,
ngôi nhà tổ thờ các vị tổ thiền
tông. Nơi đây còn có Khu vườn
tượng thuyết minh về cuộc đời

P 4.0

Vĩnh Phúc phát triển du lịch
trên nền tảng, lợi thế cuộc cách
mạng 4.0. Tỉnh luôn xác định phát
triển du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn, theo đó, một trong
những giải pháp trọng tâm được
chỉ ra là tiếp tục triển khai mạnh
mẽ các ứng dụng công nghệ, phối
hợp với các doanh nghiệp lữ
hành, các điểm đến du lịch để đáp
ứng nhu cầu và xu hướng du lịch
mới của du khách trong nước và
quốc tế. UBND tỉnh đã đồng ý chủ
trương cho phép Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xây dựng phần
mềm Quản lý dữ liệu du lịch Vĩnh
Phúc. Ngoài nhiệm vụ lưu trữ, truy
xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin
một cách nhanh chóng, tiện lợi
nhất, thông qua phần mềm ứng
dụng thông minh sẽ mang lại
tiện ích cho các cơ quan quản lý,
cơ sở kinh doanh du lịch và du
khách; khuyến khích các doanh
nghiệp bán hàng qua mạng và
thanh toán trực tuyến; ứng dụng
công nghệ hiện đại để giảm chi
phí lao động, kết nối tour, tuyến
điểm, tăng lượng khách và hiệu
suất kinh doanh. Hy vọng với sự
định hướng và mục tiêu cụ thể
này, du lịch thông minh sẽ có
được bước chuyển đáng kể trong
thời gian tới.

Đức Phật. Đây là nơi tu tập chỉ
dành cho các sư cô, chính vì vậy
mà trước đây Hòa thượng Thích
Thanh Từ đã chú tâm tới nơi này,
Hòa thượng lấy tên "An Tâm" từ
một vị Quốc sư của Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử, mong muốn các sư cô
an tâm khi tu hành. Nơi đây không
chỉ là nơi tu tập, học hỏi về thế giới
Phật pháp mà còn là một điểm du
lịch tâm linh, văn hóa hấp dẫn
khách du lịch.
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Vit Nam ti p t c n l c thúc đy
và bo v quyn con ngi
MINH HẠNH

Việt Nam đã và đang tham gia tích cực và có những sáng kiến đóng góp
cho những giá trị chung của nhân loại về quyền con người được ghi nhận
tại các cơ chế liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc.
rong nhiều năm qua,
Đảng và nhà nước Việt
Nam luôn coi con người là
mục tiêu và động lực của
quá trình đổi mới toàn diện và
phát triển đất nước. Bên cạnh việc
được quốc tế ghi nhận những
thành tựu quan trọng trong việc
thúc đẩy và bảo vệ quyền con
người, đặc biệt trên các lĩnh vực
xây dựng Nhà nước pháp quyền,
kiện toàn hệ thống pháp luật về
quyền con người, xây dựng chính
phủ kiến tạo, phát triển kinh tế, xã
hội, nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ quan tư pháp, phát huy
vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và hội nhập quốc
tế, Việt Nam cũng luôn sẵn sàng
tham gia đối thoại và lắng nghe tại
các diễn đàn quốc tế để hướng tới
tiếng nói chung trong quan niệm
về quyền con người giữa các quốc
gia với điều kiện khác nhau.

T

Là một đất nước chịu nhiều
mất mát vì chiến tranh kéo dài do
các nước đế quốc gây ra, tuy nhiên
Việt Nam chính là một điển hình
trong việc thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững, đảm bảo hiệu
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quả quyền con người theo đúng
các cam kết quốc tế, trong đó,
quan tâm đặc biệt tới thúc đẩy
quyền của phụ nữ, trẻ em, người
nghèo, người cao tuổi và các dân
tộc thiểu số.
Ngày 04/07/2019 tại Geneva
(Thụy Sỹ), trong khuôn khổ Khóa
họp 41 của Hội đồng Nhân quyền
Liên Hợp Quốc đã diễn ra Phiên
họp thông qua Báo cáo quốc gia
của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát
Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III.
Cơ chế UPR là cơ chế của Hội đồng
Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong
đó tất cả các quốc gia thành viên
Liên Hợp Quốc rà soát chính sách,
pháp luật, biện pháp và kết quả
đạt được trong việc bảo vệ và thúc
đẩy quyền con người. Đây là cơ
hội cho mỗi nước thành viên
tuyên bố các hoạt động mà họ đã
làm để cải thiện nhân quyền trong
nước và hoàn thành các cam kết
quốc tế về nhân quyền. Việt Nam
chấp thuận 241 trong tổng số 291
khuyến nghị mà các quốc gia đưa
ra, đạt tỷ lệ gần 83% khuyến nghị
trong khuôn khổ cơ chế Rà soát
Định kỳ Phổ quát chu kỳ III về

quyền con người, gồm những nội
dung quan trọng, toàn diện của
công tác bảo đảm quyền con
người, đặc biệt là việc hoàn thiện
hệ thống pháp luật, các biện pháp
bảo đảm các quyền dân sự, chính
trị, cũng như các quyền kinh tế, xã
hội, văn hóa và tăng cường thể
chế bảo vệ quyền con người và
các vấn đề mới đặt ra về di cư, biến
đổi khí hậu, môi trường và phát
triển bền vững.
Tại Phiên họp, trưởng đoàn Việt
Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê
Hoài Trung tái khẳng định chính
sách nhất quán của Việt Nam về
bảo vệ và thúc đẩy quyền con
người, xuất phát từ truyền thống
lịch sử của dân tộc Việt Nam trong
đấu tranh dựng nước và giữ nước
và mục tiêu xuyên suốt của Đảng
và Nhà nước Việt Nam, luôn lấy
con người làm trung tâm của mọi
chính sách và hành động.
Báo cáo Hội đồng Nhân quyền
về tình hình bảo vệ và thúc đẩy về
quyền con người ở Việt Nam trong
6 tháng qua, Thứ trưởng Lê Hoài
Trung nhấn mạnh ưu tiên cao nhất

C T

NGUỒN: AFP

QU

Tại một kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

của Việt Nam là xây dựng Nhà
nước pháp quyền và cải cách pháp
luật, như thể hiện ở nhiều hoạt
động được cử tri cả nước và dư
luận quốc tế quan tâm tại Kỳ họp
thứ 7 của Quốc hội Khóa XIV vừa
qua; cũng như việc ban hành một
số Nghị định, Thông tư quan trọng
liên quan đến quyền con người
trong năm 2019. Trưởng đoàn Việt
Nam nêu bật nhiều thành tựu
toàn diện về phát triển kinh tế – xã
hội, nhất là về tăng trưởng kinh tế,
xóa đói giảm nghèo, ưu tiên
nguồn lực cho bảo đảm an sinh xã
hội, tăng cường tiếp cận công
nghệ thông tin cho mọi người
dân, bảo đảm và thúc đẩy đời

sống tôn giáo, tín ngưỡng, bảo
đảm quyền của người lao động…
Trải qua quãng thời gian khó
khăn đầu tiên khi tham gia vào cơ
chế UPR, Việt Nam đã dần chứng
minh được những nỗ lực và cam
kết của mình trong việc thúc đẩy,
cải thiện vấn đề quyền con người
trong nước, phản bác lại những
thông tin sai lệch, đồng thời rà
soát lại toàn bộ những vấn đề về
nhân quyền.
Qua các chu kỳ kiểm điểm định
kỳ UPR, Việt Nam đã tiếp nhận
tổng cộng hơn 600 khuyến nghị
từ các quốc gia thành viên Liên
Hợp Quốc và đã chấp nhận phần

lớn các khuyến nghị. Điều này thể
hiện rõ trách nhiệm của Việt Nam
trong việc thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững, đảm bảo hiệu
quả quyền con người theo đúng
các cam kết quốc tế.
Phiên họp đánh dấu sự kết
thúc thành công giai đoạn rà soát,
báo cáo của chu kỳ III về tình hình
thực hiện các khuyến nghị được
các nước đưa ra tại chu kỳ II năm
2014 liên quan đến việc bảo vệ và
thúc đẩy quyền con người ở Việt
Nam. Việt Nam sẽ bước sang giai
đoạn thực hiện và rà soát báo cáo
cho chu kỳ tiếp theo, dự kiến bắt
đầu năm 2023.
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Đại diện các nước và nhiều tổ
chức quốc tế, tổ chức phi chính
phủ ghi nhận các chính sách, nỗ
lực và thành tựu của Việt Nam
trong việc bảo đảm quyền con
người; nghiêm túc thực hiện các
khuyến nghị UPR, nhất là trong
các lĩnh vực cải cách tư pháp, hoàn
thiện pháp luật về quyền con
người, nỗ lực không ngừng nâng
cao đời sống cho người dân, bảo
đảm an ninh xã hội, quyền của các
nhóm dễ bị tổn thương, ứng phó
với tác động của biến đổi khí hậu,
cải thiện tiếp cận dịch vụ công,
bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng
tôn giáo, quyền tiếp cận thông
tin… Nhiều nước cũng đánh giá
cao sự tham gia nghiêm túc của
Việt Nam trong tiến trình UPR nói
chung và việc xem xét, chấp thuận
các khuyến nghị nói riêng, đặc
biệt là việc chấp thuận với tỷ lệ cao
các khuyến nghị UPR, đặc biệt
hoan nghênh kế hoạch dự kiến
của Việt Nam trong triển khai các
khuyến nghị chấp thuận.
Cùng với những thành tựu nêu
trên, Việt Nam đã luôn nỗ lực đóng
góp tích cực vào những giá trị
chung, tích cực và tiến bộ của
nhân loại về quyền con người. Việt
Nam tham gia tích cực vào các
diễn đàn liên quan đến quyền con
người của Liên Hợp Quốc, ASEAN
và các cơ chế khác. Tại các diễn đàn
quốc tế, Việt Nam đã chủ động đưa
ra các sáng kiến về quyền con
người và được cộng đồng quốc tế
đánh giá cao, đặc biệt về nội dung
liên quan đến bảo đảm quyền phụ
nữ, trẻ em, người khuyết tật,
những người chịu tác động của
biến đổi khí hậu…
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Ảnh minh họa.

Trong thời gian tới, để bảo đảm
tốt nhất quyền cho mọi người
dân, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện
nhà nước pháp quyền, củng cố
nền tảng pháp lý và chính sách
liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy
quyền con người. Chỉ trong 5 năm
kể từ khi Hiến pháp năm 2013
được thông qua, Quốc hội đã ban
hành, sửa đổi hơn 100 Luật, kịp
thời cụ thể hóa tinh thần của Hiến
pháp, lan tỏa vào đời sống xã hội
với trọng tâm là đảm bảo và thúc
đẩy quyền con người. Ở đây, mọi
người dân đều được tạo cơ hội
mưu cầu hạnh phúc để không ai bị
bỏ lại phía sau như mục tiêu phát
triển bền vững mà Liên Hợp Quốc
đã đề ra.
Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện “Chính phủ
kiến tạo vì người dân”, cải cách
hành chính và nâng cao chất
lượng dịch vụ công, ngăn chặn
quan liêu, tham nhũng, phát huy
dân chủ và nâng cao hiệu lực của

bộ máy Nhà nước. Việt Nam cam
kết đẩy mạnh hơn nữa việc thực
hiện các Mục tiêu phát triển bền
vững, chú trọng các chính sách
giảm bền vững nghèo đa chiều,
thu hẹp khoảng cách phát triển
giữa các khu vực địa lý, các nhóm
dân cư, trong đó đặc biệt chú
trọng các nhóm dễ bị tổn thương.
Có thể nói là qua quá trình này,
chúng ta cũng chia sẻ được với các
quốc gia kinh nghiệm đạt được
của Việt Nam trong quá trình thúc
đẩy và bảo đảm quyền con người.
Đồng thời, trong quá trình thực
hiện, chúng ta cũng học hỏi được
nhiều kinh nghiệm của các nước
để có thể làm tốt hơn công tác này
ở đất nước chúng ta.
Việt Nam cũng sẽ tiếp tục ủng
hộ đối thoại và hợp tác trong lĩnh
vực quyền con người, cùng với các
quốc gia trên thế giới đóng góp và
làm giàu thêm những giá trị của
nhân loại về quyền con người.

QU
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G20 và nhng đim nhn ni bt
AN YÊN (Tổng hợp)

Là những quốc gia phát triển năng động, có quy mô kinh tế gần 90%
GDP toàn cầu, chiếm 2/3 dân số thế giới và đóng góp tới 80% giao
dịch thương mại quốc tế, các hội nghị thượng đỉnh của G20 luôn nhận
được sự quan tâm đặc biệt bởi tầm ảnh hưởng của những quyết sách
được đưa ra. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và
mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka (Nhật Bản) năm nay cũng
không ngoại lệ kết thúc với nhiều kết quả khả quan.
rong những năm qua, G20
đã chuyển mình từ một
diễn đàn hợp tác quốc tế
và thảo luận chính sách
quản lý khủng hoảng kinh tế
thành một khuôn khổ mang tầm
cỡ toàn cầu. Trọng trách ấy càng
trở nên cấp thiết trong bối cảnh
kinh tế thế giới tăng trưởng chậm
với nhiều bất trắc do cạnh tranh
chiến lược giữa các nước lớn, căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung
Quốc ngày càng sâu sắc, xu hướng
bảo hộ thương mại tiếp diễn...

T

Trước thực tế đó, nước chủ nhà
Nhật Bản đã đặt ra một chương
trình nghị sự đầy tham vọng cho
nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm nay.

Những điểm nhấn
nổi bật
Với bản Tuyên bố chung đạt
được đồng thuận cao, Hội nghị
Thượng đỉnh hằng năm của Nhóm
Các nền kinh tế phát triển và mới
nổi hàng đầu thế giới (G20) gửi đi
một thông điệp mạnh mẽ về

những nguyên tắc cơ bản ủng hộ
một “hệ thống thương mại và đầu
tư tự do, nhằm đảm bảo thương
mại tự do, công bằng, không phân
biệt đối xử, minh bạch, có thể
đoán trước và ổn định”. Tuyên bố
chung đã đưa ra những quan
điểm cụ thể về thúc đẩy phát triển
kinh tế toàn cầu với việc duy trì
tăng trưởng bền vững, tạo dựng
xã hội công bằng cho mọi đối
tượng người dân, xóa bỏ khoảng
cách giữa các nước phát triển và
đang phát triển, giữa khu vực này
với khu vực kia…
Các thành viên G20 đều nhất trí
thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO), cùng với một hệ
thống thương mại dựa trên luật lệ
để tạo “các thị trường mở và một sân
chơi công bằng cho mọi quốc gia”.
Trong bối cảnh thương mại
toàn cầu đang đứng trước nhiều
rủi ro xuất phát từ những căng
thẳng và bất đồng giữa các nền
kinh tế lớn, việc các thành viên G20

nhất trí thúc đẩy thể chế thương
mại tự do, công bằng và không
phân biệt có thể coi là một điểm
nhấn quan trọng có tác động “định
hướng” cho hoạt động giao
thương toàn cầu trong tương lai.
Cũng trong khuôn khổ Hội
nghị, các nhà lãnh đạo G20 cùng
với 8 quốc gia khách mời đã thảo
luận về kinh tế số. Các nhà lãnh
đạo đã thông qua Tuyên bố chung
Osaka, ủng hộ sáng kiến của Thủ
tướng Nhật Bản Shinzo Abe về lưu
chuyển tự do và tin cậy của dữ liệu.
Lĩnh vực số hóa đang làm thay đổi
mọi khía cạnh của các nền kinh tế
- xã hội, và việc sử dụng hiệu quả
số hóa sẽ đóng góp cho sự thịnh
vượng của xã hội ở tất cả các nước.
Tuy nhiên, để tận dụng tối đa
những lợi ích mà kinh tế số mang
lại, rất cần xây dựng các quy tắc
toàn cầu trong lĩnh vực này. Chính
vì vậy, nước chủ nhà Nhật Bản đã
đề xuất thiết lập khuôn khổ luật lệ
toàn cầu cho nền kinh tế số với tên
gọi Osaka Track, với mục tiêu tận
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dụng tối đa những lợi ích mà lĩnh
vực mới mẻ này mang lại.
Hội nghị thượng đỉnh G20 năm
nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế
thế giới tăng trưởng chậm với
nhiều rủi ro do cạnh tranh chiến
lược giữa các nước lớn gay gắt hơn,
xung đột thương mại Mỹ - Trung
Quốc leo thang căng thẳng trở lại.
Do đó, một trong những điểm
nhấn lớn của Hội nghị G20 tại
Osaka là “thỏa thuận đình chiến
thương mại” giữa Mỹ và Trung
Quốc. Thế giới cảm thấy dễ thở hơn
khi hai nhà lãnh đạo nhất trí hoãn
thực thi các kế hoạch áp thuế bổ
sung nhằm vào hàng hóa của nhau
để các nhà đàm phán thương mại
hai bên sẽ có thêm thời gian tìm
điểm chung và đi đến một thỏa
thuận thương mại song phương.
Sau những cuộc thảo luận được
miêu tả là khó khăn, G20 năm nay
đã thống nhất đi đến một thông
điệp chung là cảnh báo những rủi
ro với nền kinh tế toàn cầu. G20
năm nay là năm thứ hai các nhà
lãnh đạo đã không nhắc tới cụm từ
"chống chủ nghĩa bảo hộ" vào
tuyên bố chung cuối Hội nghị, dù
thừa nhận rằng "căng thẳng
thương mại và địa chính trị đang
gia tăng". Đây được xem là một
bước dung hòa quan điểm để có
thể tìm được tiếng nói chung giữa
các nền kinh tế G20 trong bối cảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump
đang sử dụng nhiều biện pháp
bảo hộ thương mại, như các cuộc
chiến thuế quan nhằm vào Trung
Quốc, Liên minh châu Âu (EU)…
nhằm thực hiện chủ trương "Nước
Mỹ trước tiên".
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Lãnh đạo các quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và
mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka (Nhật Bản).

Liên quan đến mục tiêu chống
biến đổi khí hậu, Hội nghị lần này
chưa đạt đột phá. Cũng giống như
Hội nghị G20 lần thứ 13 tại
Argentina, Mỹ đã không đồng ý với
bất kỳ cam kết nào về giảm khí thải
CO2. Chỉ có 19 nền kinh tế thành
viên còn lại đã nhất trí sự "không
thể đảo ngược" của Hiệp định Paris
về biến đổi khí hậu, và cam kết
thực thi đầy đủ, bất chấp việc Tổng
thống Trump đã rút Mỹ khỏi văn
kiện này.
Mặc dù thiếu sự thống nhất về
thỏa thuận biến đổi khí hậu, các
thành viên G20 đã đồng ý chấm
dứt việc xả chất thải nhựa vào các
đại dương trước năm 2050 và gọi
mục tiêu này là Tầm nhìn Đại
dương Osaka. Đây cũng là điểm
sáng của Hội nghị, một lần nữa thể
hiện vai trò đi đầu của G20 đối với
vấn đề cấp bách đang là thách
thức đe dọa môi trường sống của
cả hành tinh này
Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh
Osaka đã có những thành công

nhất định, dù chưa trọn vẹn. Trong
bối cảnh giữa các nền kinh tế
thành viên G20 vẫn còn tồn tại
nhiều khác biệt về lợi ích, thậm chí
là xung đột lợi ích, những điểm
đồng thuận mà các nhà lãnh đạo
đạt được năm nay đã phần nào
chứng minh vai trò của G20 như
một cơ chế đối thoại và phối hợp
hành động nòng cốt trong giải
quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu.
G20 đã và đang trở thành "sợi dây
kết nối" để các nền kinh tế trao đổi,
bày tỏ quan điểm, dung hòa khác
biệt, cùng tìm kiếm tiếng nói
chung để cùng đối phó với những
thách thức chung, từ đó đem lại lợi
ích chung.
Bên lề hội nghị, những cuộc
gặp song phương dày đặc giữa
Nhật Bản và các quốc gia G20, giữa
các quốc gia, tổ chức tham gia hội
nghị cũng đã làm nên dấu ấn đặc
biệt của Hội nghị G20 Osaka, giúp
tăng cường hợp tác các nước trong
Nhóm cũng như giải quyết các vấn
đề toàn cầu.

QU

Nâng tầm vị thế
Việt Nam
Cùng với 7 nước khác, năm nay,
Nhật Bản mời Việt Nam tham dự
Hội nghị Thượng đỉnh G20 với tư
cách khách mời đặc biệt. Đây là lần
thứ 4 trong vòng hơn 10 năm qua,
Việt Nam tham dự Hội nghị
Thượng đỉnh G20 (gần đây nhất là
Việt Nam dự G20 tại Đức tháng
7/2017), một diễn đàn đa phương
quan trọng trong quản trị kinh tế
toàn cầu. Điều này khẳng định sự
ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đối với uy tín và vị thế của một Việt
Nam đổi mới và hội nhập; một đối
tác tin cậy và có trách nhiệm đối
với hòa bình, an ninh và phát triển
trong khu vực, qua đó tin tưởng, kỳ
vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp
có trách nhiệm vào các vấn đề kinh
tế toàn cầu. Đây cũng là minh
chứng cho quan hệ đối tác chiến
lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản
đang phát triển tốt đẹp, cùng chia
sẻ, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều
vấn đề quốc tế và khu vực.
Tại các hội nghị trước đó, Việt
Nam cũng đã tích cực tham gia và
đóng góp có trách nhiệm, đề xuất
và thúc đẩy một số vấn đề được
các nước đang phát triển, đặc biệt
là ASEAN quan tâm. Nhiều ý kiến
đóng góp của Việt Nam được G20
ghi nhận trong các tuyên bố
chung như đề cao hợp tác quốc tế
trong xử lý các vấn đề kinh tế toàn
cầu, phát triển bao trùm và bền
vững, nông nghiệp và an ninh
nguồn nước, việc làm trong nền
kinh tế số, thực hiện Chương trình
nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về
phát triển bền vững, ứng phó biến
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

biển, ngăn ngừa rác thải nhựa,
tăng cường vai trò phụ nữ…
Những nỗ lực này đã tạo được ấn
tượng tốt đẹp đối với G20 và góp
phần nâng cao vị thế Việt Nam trên
trường quốc tế.
Tham dự Thượng đỉnh G20 lần
này giúp Việt Nam nói tiếng nói
cùng những nền kinh tế đang nổi,
góp phần vào việc giải quyết
những vấn đề chung của nền kinh
tế thế giới.
Phát biểu tại phiên họp về khí
hậu – môi trường, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi
trường, bất ổn an ninh năng lượng
đang thách thức sự tồn vong của
nhân loại; đề nghị các nước có
những đột phá, sáng tạo về huy
động phân bổ hiệu quả nguồn lực
và thực hiện đầy đủ các cam kết về
khí hậu, môi trường.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam
thực hiện nghiêm túc cam kết Thỏa
thuận Paris về khí hậu; mong muốn
các nước và cộng đồng quốc tế
tăng cường hỗ trợ thiết thực cho
các nước dễ tổn thương về biến đổi
khí hậu, trong đó có khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long ứng phó với
biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, rác thải nhựa biển
làm suy thoái nghiêm trọng hệ
sinh thái biển, là vấn đề cấp bách
toàn cầu; các nước cần chung tay
xây dựng các thể chế, quy định về
biển và đại dương nhằm kiểm soát,
giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải
nhựa biển. Thủ tướng khẳng định
Việt Nam đã và đang huy động sự
tham gia của cả xã hội vào phong
trào chống rác thải nhựa, phấn đấu
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đến năm 2025 không sử dụng đồ
nhựa dùng một lần và nêu sáng
kiến về thúc đẩy hình thành mạng
lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu
biển - đại dương và tiến tới Khuôn
khổ toàn cầu về ngăn ngừa rác thải
nhựa biển vì các đại dương xanh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
cũng đã nêu sáng kiến về thúc đẩy
hình thành mạng lưới toàn cầu kết
nối các trung tâm đổi mới sáng
tạo, trong đó có các các trung tâm
nghiên cứu - phát triển trí tuệ nhân
tạo, để thúc đẩy chia sẻ tri thức,
công nghệ mới, hỗ trợ các nước
đang phát triển tranh thủ các cơ
hội từ đổi mới sáng tạo và trí tuệ
nhân tạo, bảo đảm không ai bị bỏ
lại phía sau và thúc đẩy hòa bình,
phát triển bền vững trong kỷ
nguyên số.
Phát biểu tại phiên họp về đổi
mới sáng tạo vào chiều 28/6, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết
Việt Nam xác định kinh tế số là
một trong những động lực quan
trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và sẽ ban hành Chiến lược chuyển
đổi số quốc gia vào cuối năm 2019
và khẳng định Việt Nam và các
nước ASEAN sẵn sàng hợp tác với
các nước G20 khuyến khích đổi
mới sáng tạo, tranh thủ tối đa lợi
ích của kinh tế số, song vẫn bảo
đảm tôn trọng luật pháp quốc tế
và nội luật quốc gia. Bên cạnh đó,
Thủ tướng cũng hoan nghênh
cách tiếp cận của các nước G20 về
phát triển trí tuệ nhân tạo lấy con
người làm trung tâm. Đồng thời
nhấn mạnh sáng tạo công nghệ
mới trước hết phải vì con người và
gìn giữ các giá trị đạo đức nhân
văn tốt đẹp. 
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Th trng lao đng ASEAN:

C hi lm, thách thc nhiu
XUÂN TRƯỜNG

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào cuối năm
2015 và khu vực ASEAN được xem như một thị trường hứa hẹn tạo ra
hàng triệu cơ hội việc làm mới, tuy nhiên cũng mở ra không ít thách thức
với lực lượng lao động trong khu vực.
Cơ hội lắm, thách thức
nhiều
Khi ASEAN hội nhập sâu rộng
hơn, các quốc gia thành viên cũng
đồng thời giảm bớt các rào cản về
dịch chuyển lao động trong khu
vực. Nhờ đó, các quốc gia thành
viên có thể thu được lợi ích từ hiệu
ứng lan tỏa nhân tài rộng khắp
ASEAN - một trong những khu vực
phát triển nhanh nhất thế giới.
Người lao động trong ASEAN cũng
có nhiều lợi ích khi làm việc ở nước
ngoài với nhiều cơ hội rộng mở.
Ngày 31/12/2015, Cộng đồng
Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức
được hình thành với quy mô hơn
600 triệu dân. Các chuyên gia
trong lĩnh vực nhân sự, doanh
nghiệp và các nhà quản lý lao
động đánh giá sự hội nhập này sẽ
tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm,
tuy nhiên cũng còn nhiều thách
thức đối với lao động giữa các
quốc gia về trình độ chuyên môn,
tác phong, thái độ cũng như trình
độ ngoại ngữ.
Cộng đồng AEC cho phép dịch
chuyển lao động có tay nghề,
nhưng mỗi ngành nghề lại có
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Ảnh minh họa.

những điều kiện riêng mà các
nước phải thỏa thuận để công
nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ
năng nghề, xây dựng khung đánh
giá tiêu chuẩn thống nhất.
Hiện nay, Cộng đồng kinh tế
ASEAN (AEC) đã có những kế
hoạch cụ thể để nới lỏng việc dịch
chuyển lao động thông qua việc
chuẩn hóa văn bằng theo tiêu
chuẩn của ASEAN. Theo thỏa
thuận trong khuôn khổ AEC, 8 lĩnh

vực ngành nghề được tự do di
chuyển, bao gồm nha khoa, điều
dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế
toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch.
Tuy nhiên, thỏa thuận này
cũng kèm theo yêu cầu lao động
phải qua đào tạo và nếu thông
thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng
Anh sẽ được di chuyển tự do hơn.
Thêm nữa, những nghề này chỉ
chiếm một phần nhỏ số lượng các
nghề nghiệp trong khu vực. Do

QU

C T

đó, trên thực tế việc tiếp cận các
cơ hội việc làm đối với mỗi quốc
gia thành viên thực sự không dễ
dàng, nhất là đối với những quốc
gia có xuất phát điểm kinh tế, trình
độ, chất lượng nhân lực thấp, sự
cạnh tranh khó khăn hơn.
Hỗ trợ các Thỏa thuận công
nhận lẫn nhau, ASEAN đã xây
dựng Khung Tham chiếu trình độ
ASEAN để các trình độ có thể so
sánh giữa các nước thành viên khi
cung cấp một chuẩn gắn kết.
Theo đó, để làm việc tại các
quốc gia thành viên ASEAN, người
lao động trong 8 ngành nghề
được công nhận phải thỏa mãn
các điều kiện về bằng cấp, giấy
phép hành nghề của quốc gia
mình và quốc gia mong muốn đến
làm việc cũng như những yêu cầu
về kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực chuyên môn.
Ngoài ra mỗi ngành nghề sẽ có
những yêu cầu về bằng cấp, giấy
phép hành nghề và kinh nghiệm
làm việc đòi hỏi người lao động
phải tìm hiểu kỹ càng nếu có
nguyện vọng làm việc tại các nước
thành viên ASEAN.
Như vậy, những lao động lành
nghề được chứng nhận về trình
độ, kỹ năng sẽ được di chuyển tự
do hơn. Đây cũng sẽ là vấn đề khó
khăn cho những nước không đào
tạo kịp đội ngũ lao động lành
nghề, trình độ cao và buộc phải
chấp nhận lao động di cư là điều
khó tránh khỏi. Mặt khác, AEC có
thể sẽ làm cho tỷ lệ lao động trẻ

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mở ra một thị trường lao động rộng lớn, với
nhiều cơ hội để lao động có tay nghề được tự do dịch chuyển trong các quốc gia
ASEAN.
thất nghiệp sẽ tăng cao đồng thời của người dân sẽ không ngừng
những lao động yếu thế, dễ bị tổn được nâng cao. Trong khi đó, các
thương cũng sẽ vất vả hơn khi tìm nước nhận lao động lại có thể giải
quyết được tình trạng thiếu lao
kiếm và giữ việc làm.
động, thúc đẩy tăng trưởng.
Trong khi đó, khung trình độ
Nhìn chung, mặc dù nhìn nhận
quốc gia hiện nay trong khối
ASEAN vẫn tồn tại khoảng cách. được những lợi ích song hệ thống
Chưa kể, việc dịch chuyển nội khối chính sách về dịch chuyển lao
còn hạn chế, chưa thông suốt bởi động trong ASEAN còn nhiều bất
các nước đã có những sự phòng cập, phiền phức khiến người lao
động gặp nhiều khó khăn khi có
vệ nhất định.
mong muốn làm việc ở các nước
Tuy nhiên, chính sự dịch
khác trong khu vực. Để khắc phục
chuyển lao động đã đóng góp vào
tình trạng đó, ASEAN có thể thiết
sự phát triển bền vững trong khu
lập một cổng thông tin thị trường
vực với những lợi ích không chỉ
lao động để chính người lao động
thuộc về những người lao động
có thể chủ động hơn trong việc
mà còn cho các nước có dòng lao
tìm kiếm các thông tin việc làm
động dịch chuyển tới. Những nước
trong khu vực.
cho phép lao động dịch chuyển ra
Một cộng đồng ASEAN thống
các nước trong khu vực sẽ nhận
được kiều hối và trình độ lao động nhất để phát triển mạnh mẽ sẽ
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đẩy nhanh tốc độ cấu trúc nền
kinh tế. Vì vậy, với ASEAN, tự do
dịch chuyển lao động là vô cùng
cần thiết ở thời điểm hiện tại và
cần được các chính phủ quan tâm
đẩy mạnh hơn nữa.

ẢNH: TK

QU C T

Thách thức cho lao
động Việt Nam
Trong khi sức ép cạnh tranh
nguồn nhân lực ngày càng lớn,
mặc dù là nước đứng thứ ba trong
Cộng đồng ASEAN về tỷ lệ lực
lượng lao động nhưng chất lượng
lao động Việt Nam còn rất nhiều
hạn chế. Trên thực tế, chất lượng
nguồn nhân lực nói chung và chất
lượng nguồn nhân lực đã qua đào
tạo nói riêng vẫn còn thấp và có
khoảng cách khá lớn so với các
nước trong khu vực.
Khung trình độ Việt Nam chưa
hoàn thiện để phù hợp với Khung
trình độ ASEAN đã được đưa ra.
Lao động Việt Nam có trình độ đại
học, cao đẳng chưa tương thích với
lao động có trình độ tương đương
ở nhiều nước khác trong AEC về
kiến thức, kỹ năng tay nghề, kỹ
năng mềm và thái độ làm việc.

Thị trường lao động Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt với các quốc gia
trong khu vực.

“

ASEAN hin ã có Khung tham
chiu trình  ASEAN (AQRF).
Mc ích ca AQRF là to i u
kin so sánh,  i chiu các trình 
xuyên qu c gia; h tr công nh n các
trình ; thúc y hc t p su t i;
khuyn khích phát trin các cách tip
c n qu c gia  h p thc kt qu hc
t p ngoài giáo dc chính quy; thúc y
dch chuyn lao ng; khuyn khích s
lu ng ca giáo dc và ngi hc;
tng cng các h th ng trình  có
cht l ng cao hn...

việc tại các quốc gia trong AEC.
Việt Nam là một thị trường đầy
tiềm năng với dân số đông, nhu
cầu tiêu thụ hàng tiêu dùng và
dịch vụ rất lớn. Các nước phát triển
hơn trong ASEAN đã nhận thấy
điều đó nên đã có chiến lược đầu
tư mạnh mẽ vào Việt Nam để
không chỉ di chuyển hàng hóa,
dịch vụ, vốn, kỹ thuật sang Việt
Nam mà cả nguồn lao động chất

Lao động dù được đánh giá là
có kỹ năng tại Việt Nam cũng phải
rất vất vả mới có thể hoàn thiện
mọi kỹ năng theo tiêu chuẩn
quốc tế.

bằng cấp thấp nhiều kinh nghiệm,
có thể xử lý tình huống, năng lực
công việc tốt nhưng không được
thừa nhận.

lượng cao, trong đó đặc biệt là các

Việt Nam không có chính sách
công nhận năng lực, trình độ của
người lao động trải nghiệm qua
thực tiễn lao động và nghề
nghiệp. Do đó dẫn đến, người

Rõ ràng, khi tham gia hội nhập,
ngoài việc có kỹ năng nghề nghiệp
giỏi, người lao động còn cần có
ngoại ngữ và các kỹ năng mềm
khác để có cơ hội tham gia làm

thay đổi, nâng cao trình độ, kỹ
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kỹ sư, kỹ thuật viên, chuyên gia,
nhà khoa học sáng chế và nhà
quản lý giỏi. Do đó, nếu không
năng thì lao động Việt Nam sẽ
thua ngay cả trên chính “sân nhà”
khi lao động nước ngoài sang Việt
Nam làm việc. 

QU

C T

Đông Nam Á quy t không là
“bãi rác” ca các quc gia giàu có
VÂN KHÁNH

Bãi rác Đông Nam Á
Hàng tấn rác không mong
muốn từ phương Tây đã tích tụ tại
các cảng của Philippines,
Indonesia… trong khi các bãi rác
thải nhựa độc hại khổng lồ nhập
khẩu từ châu Âu và Mỹ cũng có
mặt trên khắp Malaysia.
Ngoại trừ Singapore là nước rất
phát triển, hầu hết các nước Đông
Nam Á có nền kinh tế trong giai
đoạn đang phát triển bùng nổ.
Trong một thời gian dài, các quy
định về quản lý môi trường và các
hoạt động liên quan đến lĩnh vực
xử lý rác thải còn nhiều lỏng lẻo.
Hơn nữa thói quen của người dân
là sử dụng các sản phẩm từ rác
thải nhựa tái chế ở đây cũng dẫn
đến các nhà máy sản xuất nhựa tái
chế mọc lên rất nhiều. Điều đó làm
tăng nhu cầu nhập khẩu rác làm
nguyên liệu đầu vào cho hoạt
động sản xuất.
Nhiều công ty sản xuất nhựa tái
chế tại Trung Quốc cũng tìm cách

ẢNH: REUTERS

Trong năm qua, rác thải của thế giới tập trung nhiều tại khu vực bờ
biển các nước Đông Nam Á, sau khi Trung Quốc - nhà nhập khẩu nhựa
phế liệu lớn nhất thế giới – đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhựa phế
liệu trên toàn quốc, cắt đứt mọi con đường để phế liệu tiến vào nước
này. Các nhà xuất khẩu đã phải chọn các điểm đến khác và Đông Nam
Á chính là lựa chọn của họ. Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang cảm thấy
sức ép trước một lượng lớn rác thải khổng lồ đang đổ về khu vực.

Một số nước Đông Nam Á đã có bước đi cứng rắn ngăn khu vực này trở thành “bãi
rác khổng lồ” của các quốc gia phát triển.

chuyển nhà máy sang khu vực
Đông Nam Á tranh thủ sự dễ dãi
của các quy định về môi trường
trong khu vực này.

tại Malaysia đã tăng thành 110

Theo thống kê của tổ chức môi
trường Greenpeace, sau lệnh cấm
của Trung Quốc, nhập khẩu phế liệu

Phế liệu nhựa nhập khẩu vào Thái

nghìn tấn mỗi tháng, trong khi phế
liệu nhựa nhập khẩu vào Philippines
tăng gấp 3 lần từ 2016 đến 2018.
Lan cũng tăng gần 20 lần, và tại Việt
Nam cũng tăng lên dữ dội.
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QU C T

Nỗ lực hạn chế rác thải
tràn về Đông Nam Á
Với nguy cơ Đông Nam Á ngập
trong rác từ các nước phát triển,
buộc chính phủ các nước phải đưa
ra biện pháp đối phó để ngăn dòng
rác thải chảy vào khu vực. Tháng
8/2018, Việt Nam đã ban hành quy
định nghiêm ngặt tiến tới cấm
hoàn toàn nhập khẩu rác thải nhựa.
Năm ngoái, một số nước trong khu
vực như Thái Lan, Malaysia cũng đã
ban hành quy định nghiêm ngặt
tiến tới cấm hoàn toàn nhập khẩu
rác thải nhựa vào cảng của họ. Cuộc
chiến rác thải gia tăng gần đây khi
Tổng thống Philippiness Rodrigo
Duterte cảnh báo cắt đứt quan hệ
ngoại giao với Canada nếu quốc gia
này không nhận những container
rác thải nhiễm độc về nước.
Philippines cũng đã trả lại 69
container rác cho Canada sau căng
thẳng ngoại giao kéo dài giữa hai
nước liên quan đến rác thải.
5 container rác thải bất hợp
pháp từ Tây Ban Nha được phát
hiện mới đây tại một cảng của
Malaysia cũng bị buộc quay đầu
trở lại. Trong bước đi mới nhất, Bộ
trưởng Môi trường Malaysia Yeo
Been Yin tuyên bố sẽ trả lại
khoảng 3.000 tấn rác thải nhựa
không tái chế được cho các nước
như Mỹ, Anh, Canada và Australia:
“Malaysia cũng giống như các
quốc gia đang phát triển có quyền
có không khí sạch, nước sạch và
các nguồn tài nguyên môi trường
sạch. Giống như các quốc gia phát
triển, cư dân của chúng tôi cũng
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Bantar Gebang - bãi rác lớn nhất Đông Nam Á.

có quyền được sống trong một
bầu không khí sạch và trong lành”.
Hồi trung tuần tháng 3/2019,
Malaysia cũng đã đưa ra dự thảo
quy định trong đó sẽ hạn chế vĩnh
viễn số lượng phế liệu nhựa ô
nhiễm được phép nhập vào nước
này, đồng thời xem xét tăng
cường các quy định quản lý giấy
phép tái chế.
Mới đây, Indonesia đã tiếp
bước các quốc gia Đông Nam Á
như Malaysia, Philippines, Thái Lan
và Việt Nam, trả lại một lượng rác
thải nhập khẩu lớn cho các nước
phương Tây chính thức tham gia
vào cuộc chiến chống rác thải
nhựa từ phương Tây.
Theo các nhà chức trách
Indonesia, 5 container rác mà họ trả
lại cho Mỹ bên trong chứa đầy chai
nhựa và cả tã trẻ em, thay vì chỉ chứa

giấy tái chế theo tờ khai hải quan. Bộ
trưởng Môi trường và Lâm nghiệp
Indonesia, ông Sayid Muhadhar cho
biết, nước này đã niêm phong toàn
bộ số container rác thải nhập từ Bắc
Mỹ và châu Âu để kiểm định các
mẫu rác thải và tuyên bố Indonesia
“không phải là bãi rác”.
Đây được coi là những bước đi
cứng rắn mới nhất của các nước
Đông Nam Á, nhằm ngăn khu vực
trở thành một bãi rác khổng lồ cho
các quốc gia phát triển.
Theo thống kê, chỉ có 1/5 số rác
thải nhập khẩu được tái chế, còn
lại là được chôn lấp hoặc thải ra
môi trường mà không được xử lý
phù hợp. Nếu không có các biện
pháp ngăn chặn kịp thời việc nhập
khẩu rác thải này, đó sẽ là một quả
bom nổ chậm về môi trường và
sức khỏe người dân.

ẢNH: ALEXANDRE SATTLER

Điều đáng lo ngại là hầu hết
các nước Đông Nam Á đều trong
giai đoạn đang phát triển kinh tế
bùng nổ và các quy định về quản
lý môi trường và các hoạt động
liên quan đến lĩnh vực xử lý rác
thải còn nhiều lỏng lẻo, tạo kẽ hở
cho một số doanh nghiệp địa
phương kiếm lời bằng cách nhập
lậu rác, gây ra các hậu quả lớn cho
môi trường.
Nhiều nhà hoạt động vì môi
trường và người dân Thái Lan đã kêu
gọi lãnh đạo các quốc gia ASEAN
hãy ngừng việc nhập rác thải nhựa.
Những bọc rác thải nhựa được
lăn ra giữa đường phố kèm theo
những bảng hiệu chỉ đích danh
xuất xứ của chúng như Mỹ, Nhật
Bản, Anh, Hồng Kông và Đức.
ASEAN không còn chỗ cho rác thải
là khẩu hiểu cứng rắn mà những
nhà hoạt động môi trường truyền
tải trong một cuộc vận động kêu
gọi ngừng nhập khẩu rác thải
nhựa vào ASEAN.
Tổ chức Hòa bình xanh Đông
Nam Á cũng đã phát đi thông cáo
kêu gọi các lãnh đạo ASEAN đưa
vấn đề này vào chương trình làm
việc và "đưa ra tuyên bố thống
nhất liên quan cuộc khủng hoảng
rác thải nhựa ở khu vực".
Hòa bình xanh Đông Nam Á
cũng kêu gọi các lãnh đạo "nên
tuyên bố một lệnh cấm tức thời
với mọi hoạt động nhập khẩu rác
thải nhựa".
Các nước ASEAN nên cân nhắc
việc ký kết lệnh cấm theo Công

Sống cùng với rác.

ước Basel. Đây là một hiệp ước
quốc tế được thiết lập nhằm ngăn
chặn hoạt động vận chuyển chất
thải độc hại từ các nước đã phát
triển sang các nước kém phát
triển. Công ước này đã được chấp
thuận bởi Liên minh châu Âu (EU),
một trong những nơi tạo ra rác
thải nhựa lớn nhất hành tinh, tuy
nhiên ba phần tư số lượng nước
thành viên trong Công ước Basel
vẫn chưa phê chuẩn.
Lệnh cấm Basel ngăn cấm việc
xuất khẩu rác thải độc hại với bất
cứ lý do gì, kể cả dùng để tái chế.
Lệnh cấm cũng liệt ra một danh
sách các nước đã phát triển (chủ
yếu thuộc khối OECD, trong đó có
Anh, Canada và Mỹ) không được
xuất khẩu rác thải đến các nước
đang phát triển. Việc phê chuẩn

Lệnh cấm Basel sẽ giúp nhấn
mạnh lập trường của ASEAN
chống lại hoạt động xuất khẩu
nhựa phế liệu từ các nước đã phát
triển vào khu vực ASEAN.
Đến nay, chỉ có một số quốc gia
như Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia đã phê chuẩn Công ước
Basel mới về cấm xuất khẩu rác thải
trong khi phần lớn các nước châu
Á còn lại như Thái Lan, Việt Nam,
Philippines, Campuchia, Myanmar,
Lào đều chưa phê chuẩn.
Dù vậy, các nước cũng đã
nhanh chóng đắp đê ngăn cơn lũ
rác, không chỉ có rác điện tử mà
còn chất thải nhựa nhằm ngăn
chặn việc biến Đông Nam Á thành
bãi rác khổng lồ của các quốc gia
giàu có.

