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TOÀN CẢNH PHIÊN HỌP THỨ 36 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Làm rõ trách nhiệm một số
vấn đề kinh tế - dân sinh
HÀ LÊ

Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các
Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại
Phiên họp, một trong những nội dung được người dân và cử tri quan
tâm là các đại biểu tiến hành chất vấn một số bộ trưởng, trưởng ngành
và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về các vấn đề mà cử tri quan tâm.
Thảo luận nhiều nội
dung quan trọng
Về công tác xây dựng pháp
luật: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho ý kiến về một số vấn đề còn ý
kiến khác nhau của 05 dự án Luật,
bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Kiểm toán
Nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa
đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi);
Luật Lực lượng dự bị động viên;
Luật Thư viện. Bên cạnh đó, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội xem xét
dự thảo Nghị quyết giải thích một
số điều của Luật Quy hoạch; Về
công tác giám sát: Ủy ban Thường
vụ Quốc hội tiến hành giám sát
chuyên đề “Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quản lý, sử
dụng các quỹ tài chính Nhà nước
ngoài ngân sách Nhà nước giai
đoạn 2013 - 2018”; Cho ý kiến về
Báo cáo kết quả giám sát chuyên
đề “Việc thực hiện chính sách,
pháp luật về phòng cháy, chữa
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Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

cháy giai đoạn 2014 - 2018”; Xem

kinh tế - xã hội: Ủy ban Thường vụ

xét việc thực hiện các nghị quyết

Quốc hội cho ý kiến về các nội

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

dung: Cho ý kiến về việc bổ sung

về giám sát chuyên đề từ đầu

dự toán ngân sách Nhà nước năm

nhiệm kỳ đến hết năm 2018 và tổ

2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh

chức chất vấn, trả lời chất vấn của

Hà Tĩnh và Quảng Bình; Cho ý kiến

đại biểu Quốc hội; Về các vấn đề

về dự thảo Nghị quyết của Quốc
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hội về miễn tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản và khai thác tài
nguyên nước.

Tham nhũng vặt như
“tổ mối”, có thể làm vỡ
con đê
Trong phiên chất vấn Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ, nhiều đại
biểu đã tập trung nêu câu hỏi về
chống tham nhũng, đặc biệt là
tham nhũng vặt, Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ cho biết, bên
cạnh công tác đấu tranh phòng
chống đại án về kinh tế, tham
nhũng, chủ trương của Đảng, của
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng, Nghị quyết
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đều lưu ý đến tình trạng
tham nhũng vặt.
Và tham nhũng vặt là tệ nạn
gây bức xúc, nhức nhối trong xã
hội và nhân dân. Nó liên quan đến
đạo đức công vụ của công chức,
viên chức. Theo Phó Thủ tướng,
tuy là tham nhũng vặt nhưng hậu
quả không hề vặt. Người ta ví con
đê cao to, hùng vĩ có thể bị vỡ bất
cứ lúc nào do những tổ mối rất
nhỏ. Phó Thủ tướng cho rằng,
tham nhũng vặt làm băng hoại
đạo đức của cán bộ công chức,
viên chức trong quá trình thực thi
nhiệm vụ, làm xói mòn niềm tin
của người dân và doanh nghiệp.
Đồng thời, làm tăng chi phí không
chính thức của doanh nghiệp và
người dân.
Để giảm và tiến tới không còn
tham nhũng vặt, Chính phủ đề ra
nhiều giải pháp như hoàn thiện hệ

thống pháp luật về quản lý kinh tế,
về quy trình thực thi công vụ, đẩy
mạnh cải cách hành chính, công
khai minh bạch, cần hệ thống
giám sát bằng công nghệ thông
tin. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ
cán bộ công chức, có quy hoạch,
đào tạo, luân chuyển và nâng cao
ý thức chấp hành pháp luật của
nhân dân.

Đội vốn là do không
lường hết được
Liên quan đến việc sử dụng
vốn vay ODA làm 5 dự án đường
sắt đô thị Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
đều chậm trễ, đội vốn tới 80.000 tỷ
đồng mà các đại biểu nêu ra, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến
Dũng trả lời: Theo quy định của
Luật Quản lý nợ công và nghị định
của Chính phủ, trước 1/7/2018,
chức năng quản lý Nhà nước về
ODA thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cụ thể, trước khi Luật Quản lý
nợ công có hiệu lực, những vấn đề
về chủ trương đầu tư, ký kết hiệp
định, điều chỉnh dự án, phân bổ dự
toán… đều thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quản lý theo sự phân công
của Chính phủ. Sau khi luật mới có
hiệu lực, và kể cả sau Nghị định
132 (Nghị định 132/2018/NĐ-CP
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định
16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của
các nhà tài trợ nước ngoài) cũng
chỉ có một điều được sửa là Bộ Tài
chính là đầu mối đàm phán, ký kết
các hiệp định. Theo Bộ trưởng Bộ
Tài chính, điều này chưa thực sự

phù hợp với Luật Quản lý nợ công
khi đầu mối quản lý chỉ là chức
năng đàm phán, ký kết, trong khi
việc đầu tư bao gồm rất nhiều
khâu, từ chủ trương đầu tư, giao
dự toán... Hiện nay, một trong
những nguyên nhân giải ngân
chậm là giao dự toán chậm, giao
kế hoạch cũng chậm.
Cùng với đó trong quá trình
thực hiện lại điều chỉnh dự án, hay
những vấn đề nội tại như giải
phóng mặt bằng, bố trí vốn đối
ứng… làm ảnh hưởng đến tiến độ
dự án. “Chậm tiến độ, đội vốn,
trước hết là trách nhiệm của chủ
đầu tư, sau đó mới là trách nhiệm
các bộ, ngành có liên quan trong
quá trình xem xét, phê duyệt, triển
khai dự án” - Bộ trưởng Đinh Tiến
Dũng khẳng định. Còn Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí
Dũng cho rằng, việc thu hút quản
lý và sử dụng ODA có nhiều nội
dung. Về nguyên nhân dự án
đường sắt đô thị đội vốn, chậm
tiến độ mà đại biểu nêu ra, ông
Dũng lý giải, đây là dự án đường
sắt đô thị lần đầu Việt Nam thực
hiện, nên hiểu biết, kinh nghiệm,
năng lực từ tư vấn đến cơ quan
quản lý chưa theo kịp, chưa đáp
ứng được yêu cầu.
Vì về nguyên tắc sử dụng
nguồn ODA là thu hút công nghệ,
kinh nghiệm của quốc tế nên các
nhà thầu tư vấn của quốc tế lập dự
án và các cơ quan của Việt Nam
tham gia xem xét, thẩm định phê
duyệt. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí
Dũng, chúng ta không lường hết
được các khâu từ đầu đến cuối của
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dự án, nên từ lúc phê duyệt đến
lúc triển khai thực hiện đã điều
chỉnh lại và tăng vốn lên rất lớn. Ví
dụ, tuyến đường sắt đô thị số 1
của TP. Hồ Chí Minh là Bến Thành –
Suối Tiên tăng từ 17.000 tỷ đồng
lên 47.000 tỷ đồng, tăng tới 30.000
tỷ đồng. Tuyến đường sắt số 2 của
TP. Hồ Chí Minh cũng tăng từ
26.000 tỷ đồng lên 47.000 tỷ đồng.
Còn đường sắt Cát Linh – Hà Đông
của Hà Nội cũng tăng vốn tới trên
10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, không
thể nói ngay là đội vốn mà việc
tăng vốn là do tính chưa hết,
không đầy đủ, chứ đội vốn cũng
chỉ ở chừng mực nhất định.

Học nghề ra trường dễ
xin việc làm
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần
Thị Hằng (Bắc Ninh) về công tác
quản lý Nhà nước về giáo dục
nghề nghiệp hiệu quả ra sao sau 2
năm triển khai Nghị quyết của
Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội Đào Ngọc
Dung cho biết: Sau hơn 2 năm
triển khai Nghị quyết của Quốc hội
cũng như chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, đặc biệt thực hiện
quyết định của Chính phủ thống
nhất một đầu mối quản lý Nhà
nước về giáo dục nghề nghiệp,
toàn ngành đặc biệt là lãnh đạo Bộ
đã tập trung rất cao cho lĩnh vực
này và coi đây là nhiệm vụ trọng
tâm của ngành, phấn đấu để số
người học nhiều hơn, chất lượng
đào tạo được nâng lên, người học
ra trường có việc làm và quan
trọng là tạo được sự ủng hộ của xã
hội trong lĩnh vực giáo dục nghề
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nghiệp, coi đây là giải pháp quan
trọng để nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc
Dung, sau 2 năm thực hiện đã đạt
được một số kết quả sau: Thứ nhất,
tất cả các văn bản liên quan đến
triển khai Luật Giáo dục nghề
nghiệp đều được ban hành đầy
đủ, kịp thời. 63 văn bản đã được
ban hành và qua thẩm tra của Bộ
Tư pháp về cơ bản đều đáp ứng
yêu cầu và đảm bảo đúng quy
định. Thứ hai, về tuyển sinh, nếu
trước đây chỉ đạt 60% kế hoạch
đặt ra thì 2 năm qua tuyển sinh
học nghề đều vượt kế hoạch, đặc
biệt năm 2018 đạt 107%, hết
tháng 6/2019 tỷ lệ tuyển sinh vượt
15% so với cùng kỳ 2018.
Nhiều trường đến nay đã tuyển
sinh xong chỉ tiêu và đáng mừng là
điểm đầu vào của nhiều trường
đạt 14 - 15 điểm. Thứ ba, việc gắn
kết giữa doanh nghiệp với nhà
trường cũng được triển khai quyết
liệt, hầu hết các trường hiện nay
đều tổ chức ký kết với doanh
nghiệp và đặt hàng đầu ra. Dự kiến
tháng 9 Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ
chức một diễn đàn rất lớn quy mô
quốc gia liên quan đến việc nâng
tầm kỹ năng nghề nghiệp cho lao
động Việt Nam. Đặc biệt, chất
lượng, hiệu quả đào tạo có chuyển
biến rõ rệt, kết quả tốt nghiệp năm
2018 qua kiểm tra đánh giá cho
thấy, 85% số học sinh của trường
nghề ra trường có việc làm, tăng
5% so với năm 2017. Tuy nhiên, Bộ
trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng,
chúng tôi ý thức đây mới là kết quả

bước đầu, chúng tôi sẽ còn cố
gắng nhiều hơn.

Phải có cơ chế quản lý
mạng xã hội
Về vấn đề xây dựng mạng xã
hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông (TT&TT)
Nguyễn Mạnh Hùng lý giải: Nếu
như Việt Nam không có mạng của
chính mình thì tất cả những gì
chúng ta đọc, mua, bán thì đều lưu
trữ ở nước ngoài. Bộ trưởng cho
biết, về quản lý thông tin trên
mạng xã hội, vừa qua Bộ TT&TT đã
đầu tư, xây dựng vận hành trung
tâm giám sát an toàn mạng quốc
gia. Trung tâm này có hai chức
năng gồm: Giám sát các cuộc tấn
công mạng vào Việt Nam và
Thông tin trên không gian mạng.
Trung tâm này có khả năng xử lý
mỗi ngày khoảng 100 triệu tin và
phân loại, đánh giá được tỷ lệ tin
tiêu cực, tích cực. Tuy nhiên, Bộ
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng
chia sẻ, việc đấu tranh với các
trang mạng nước ngoài cũng là
một trong những vấn đề nan giải,
trong khi họ chưa có văn phòng
đại diện tại đây, chưa đóng thuế,
chưa thực thi luật pháp. “Với
Facebook trước đây, Nhà nước đưa
ra yêu cầu thực hiện được khoảng
30%, bây giờ tỷ lệ thực hiện yêu
cầu của Facebook đối với chính
quyền là 70 - 80%; YouTube tuân
thủ tốt hơn, trước đây 60%, bây
giờ là 80 - 85%, Apple thì trước
không thực hiện, bây giờ gần như
thực hiện 75% các yêu cầu…”. Do
đó, Việt Nam đặt mục tiêu xây
dựng mạng xã hội trong nước, để
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mạng xã hội trong nước có lượng
người dùng tương đương với
mạng xã hội nước ngoài, không có
bất kỳ nhà mạng nào thu thập
được toàn bộ thông tin về người
Việt Nam.

Làm tan rã 1.400
đường dây, tổ chức cho
vay nặng lãi
Liên quan đến đấu tranh tín
dụng đen, buôn lậu, Bộ trưởng Bộ
Công an Tô Lâm cho biết: loại tội
phạm này, kết quả, riêng 6 tháng
đầu năm 2019 lực lượng công an
toàn quốc đã khởi tố 436 vụ, 766
bị can phạm tội liên quan “tín
dụng đen”, đòi nợ thuê. Đã khởi tố
214 vụ, 947 bị can liên quan “tín
dụng đen”, cho vay nặng lãi trong
giao dịch dân sự, quy định tại
Điều 201 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra,
Bộ Công an cũng đã áp dụng
nhiều biện pháp nghiệp vụ làm
tan rã khoảng 1.400 đường dây, tổ
chức cho vay nặng lãi liên quan
đến “tín dụng đen”. Do trấn áp
mạnh nên tội phạm liên quan “tín
dụng đen” đã được kiềm chế,
giảm tính phức tạp so với trước
đây, nhiều nơi các đối tượng tạm
dừng hoạt động hoặc hoạt động
cầm chừng. Nhân dân cũng cảnh
giác hơn với các hoạt động này.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho
rằng, tình hình hoạt động bảo kê,
“tín dụng đen”, cho vay nặng lãi
vẫn còn phức tạp, có nơi, có lúc
còn gây lo lắng trong nhân dân.
Đáng chú ý là hoạt động cho vay
ngang hàng qua Internet, đây là
dạng “tín dụng đen” biến tướng,
sử dụng qua không gian mạng,

đang có chiều hướng gia tăng,
khó kiểm soát.
Về nguyên nhân của vấn nạn
“tín dụng đen”, Bộ trưởng Tô Lâm
cho biết: Do nhu cầu cho vay, sử
dụng tín dụng, thậm chí “tín dụng
đen” trong nhân dân vẫn còn. Việc
xử lý tội phạm liên quan “tín dụng
đen” gặp khó khăn khi các đối
tượng có nhiều thủ đoạn lách luật,
việc xác định phạm vi hình sự và
dân sự cũng có khó khăn cho các
cơ quan thực thi pháp luật. Điển
hình, riêng việc xử lý theo Điều
201 Bộ luật Hình sự theo thống kê
của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ
Công an hiện đang có 21 vấn đề
khó khăn, vướng mắc trong xử lý.
Bộ Công an đang phối hợp các cơ
quan ban ngành tháo gỡ.
Về giải pháp thời gian tới, Bộ
trưởng Tô Lâm khẳng định việc
tiếp tục duy trì khí thế tấn công
trấn áp tội phạm liên quan đến “tín
dụng đen”, không chủ quan,
không để chùng xuống khi kết
quả hiện nay đang trên đà thực thi
rất tốt. Lực lượng công an tiếp tục
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
kiểm soát, lên danh sách các băng
nhóm “tín dụng đen”, bảo kê, đòi
nợ thuê ngay từ khi mới hình
thành, không để hình thành các tổ
chức tội phạm.
Về nội dung tội phạm buôn lậu,
gian lận thương mại, sản xuất hàng
cấm, hàng giả, Bộ trưởng Tô Lâm
cho hay, đang có chiều hướng gia
tăng với phương thức, thủ đoạn đa
dạng. Nhất là tình trạng lợi dụng
thương mại điện tử để thực hiện
những hành vi này, gây khó khăn

trong quản lý, đấu tranh. Theo
thống kê, hiện có hơn 4.000 website
bán hàng chưa được đăng ký. Hoạt
động cho vay ngang hàng qua
Internet, “tín dụng đen” ở trên mạng
cũng phát triển, tiềm ẩn xuất hiện
các rủi ro, vi phạm rất lớn. Có 26
công ty thành lập các website hoạt
động cho vay theo mô hình này.
Về đường dây sản xuất xăng giả
do Công an tỉnh Đăk Nông phát
hiện, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá
đây là đường dây hoạt động trong
nhiều năm, có liên quan nhiều đối
tượng, phạm vi cung cấp lượng
xăng giả thuộc nhiều tỉnh, từ Nam
bộ, miền Trung, thậm chí ra các
tỉnh phía Bắc. Các thủ đoạn chúng
tôi đang tiếp tục đấu tranh và kết
luận, đã rút ra được nhiều nguyên
nhân. Từ xăng giả đã tác động rất
lớn, lý giải vì sao vừa qua nhiều
phương tiện giao thông đang đi
trên đường tự dưng bốc cháy, là vì
chất tạo cháy pha vào xăng dầu.
“Chúng tôi đang tiếp tục làm
để ngăn chặn, giữ được môi
trường bình đẳng trong hoạt
động mua bán, vận chuyển xăng
dầu trong toàn quốc” - Bộ trưởng
Tô Lâm nhấn mạnh. Cạnh đó, Bộ
trưởng Tô Lâm cũng hứa sẽ tiếp
tục đấu tranh không khoan
nhượng với “tín dụng đen”, kinh
doanh hàng giả và buôn lậu.
Cũng tại phiên trả lời chất vấn,
liên quan đến dự án đường cao
tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng Bộ Giao
thông Vận tải Nguyễn Văn Thể
khẳng định bất luận thế nào cũng
đảm bảo đến an ninh – quốc
phòng là ưu tiên số 1.v
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PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Tạo xu thế, phong trào mới
là cơ bản
MINH NGÂN

Cách đây 2 năm, tại Phiên
họp thứ XII của Ban Chỉ
đạo Trung ương về Phòng,
chống Tham nhũng, Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh "Đấu tranh
phòng chống tham nhũng,
lãng phí tiêu cực không
phải lẻ tẻ từng vùng, từng
việc. Mà bây giờ thành
phong trào, thành một xu
thế…" và "Tạo ra được xu
thế, được phong trào mới
là cơ bản…". Thật đúng
khi nó trở thành phong
trào, xu thế cơ bản, nó
mới có sức mạnh để xử lý
triệt để tệ nạn nạn tham
nhũng, đưa những vụ án
tham nhũng tưởng như
“bất khả xâm phạm” ra
ánh sáng, xử lý nghiêm
minh đúng người, đúng
tội. Việc làm trên góp
phần lấy lại, củng cố lòng
tin và tình thương yêu,
quý trọng của nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng,
phát triển đất nước.
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Không có vùng cấm
trong phòng, chống
tham nhũng
Thời gian qua, đã có hàng chục
"đại án" tham nhũng được đưa ra
xét xử, hàng loạt cán bộ cấp cao
"dính chàm" đã bị bắt giữ, điều tra,
nhiều cán bộ tha hóa, biến chất đã
cúi đầu nhận tội và phải trả giá sau
song sắt vì những sai phạm của
mình. Trong công tác phòng,
chống tham nhũng, Đảng, Nhà
nước, Chính phủ đã quan tâm chỉ
đạo, triển khai trên nhiều lĩnh vực,
nhiều bộ, ngành, nhiều địa
phương. Có được những kết quả
trên nhờ sự kiên quyết chỉ đạo của
người đứng đầu đất nước, Chủ
tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú

Trọng. Tổng Bí thư chỉ thị, khẳng
định không có bất cứ vùng cấm
bởi giờ đây “Lò đã nóng, củi tươi
cho vào cũng cháy”. Kết quả sau 6
tháng từ đầu năm, công tác
phòng, chống tham nhũng tiếp
tục được đẩy mạnh theo hướng có
chiều sâu, cách làm bài bản. Một
số hạn chế, yếu kém bước đầu
được khắc phục; “trên nóng, dưới
cũng đã dần ấm lên”. Việc ngăn
chặn “tham nhũng vặt”, nhũng
nhiễu, vòi vĩnh đã có chuyển biến;
việc thu hồi tài sản tham nhũng
đạt kết quả cao hơn; tình trạng án
treo giảm hẳn. Phương pháp, cách
làm ngày càng bài bản, nền nếp;
làm rõ đến đâu xử lý đến đấy, thận
trọng, làm đi làm lại nhiều lần,
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Ảnh minh họa.

không để sót tội, nhưng cũng
không gây oan cho ai. Trung ương
đã ban hành nhiều quy định và
cho thấy có tác dụng rất rõ rệt. Mọi
việc đều căn cứ vào pháp luật, các
quy định của Đảng, không ai có
thể lảng tránh; không làm cũng
không được, buộc phải làm. Cũng
tính từ đầu năm đến nay, cấp ủy,
ủy ban kiểm tra các cấp đã thi
hành kỷ luật 123 tổ chức đảng và
7.923 đảng viên; trong đó có 256
đảng viên bị kỷ luật do có hành vi
tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 21
trường hợp so với cùng kỳ năm
2018). Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ
luật đối với một tổ chức đảng, 13
đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị,
Ban Bí thư quản lý, cả đương chức
và đã nghỉ hưu… Với quyết tâm
cao, tinh thần “bàn tay sạch”, Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh tại phiên họp
thứ 16 - Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng:
“Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các

Ảnh minh họa.

cấp, chúng ta phải tuyệt đối
không để lọt vào cấp ủy khóa mới
những cán bộ suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
tham nhũng, chạy chức, chạy
quyền, hoặc những người chờ đợi
tình hình khác đi, làm chiếu lệ; đề
nghị các cơ quan chức năng, như
kiểm tra, thanh tra, tòa án, kiểm
toán,… vào cuộc đồng bộ và
quyết liệt hơn. Lấy “xây” là cơ bản,
“chống” phải quyết liệt và rất quan
trọng. Đại hội Đảng là dịp để lựa
chọn, sàng lọc, củng cố đội ngũ
cán bộ. Không sợ thiếu cán bộ, bởi
không thiếu cán bộ tâm huyết với
Đảng, trách nhiệm với dân với đất
nước. Không sợ mất uy tín, chỉ
không làm, không xử lý cán bộ vi
phạm mới tự đánh mất uy tín của
mình”. Làm tốt những việc trên,
góp phần đẩy nhanh tiến độ xây
dựng, hoàn thiện thể chế về quản
lý kinh tế - xã hội và phòng, chống
tham nhũng theo chương trình
của Ban Chỉ đạo đề ra.

Tham nhũng “vặt”, hậu
quả “to”
Chỉ đạo trong việc phòng,
chống tham nhũng, tại cuộc họp
phiên chất vấn trả lời Quốc hội vừa
qua, Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ nhấn mạnh “Tuy là tham
nhũng vặt nhưng tác động của nó
không hề vặt. Người ta ví con đê
rất cao to, rất hùng vĩ có thể bị vỡ
bất cứ lúc nào do những tổ mối rất
nhỏ”. Đối với vấn đề phòng, chống
tham nhũng, Chính phủ đã triển
khai rất nhiều giải pháp để chống
tham nhũng vặt, tuy nhiên, hiệu
quả trên thực tế chưa có nhiều
chuyển biến. Người dân vẫn rất
bức xúc, nhất là những người dân
có công việc liên quan đến các cơ
quan công quyền. Nếu tình trạng
tham nhũng kéo dài, sẽ làm băng
hoại đạo đức của cán bộ công
chức, viên chức trong quá trình
thực thi nhiệm vụ, làm xói mòn
niềm tin của người dân và doanh
nghiệp. Đồng thời, làm tăng chi
phí không chính thức của doanh
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nghiệp và người dân. Vì vậy, thực
hiện Nghị quyết của Quốc hội, chủ
trương của Trung ương, Chính phủ
đề ra nhiều giải pháp trong vấn đề
này. Trước hết là hoàn thiện hệ
thống pháp luật, nhất là hệ thống
pháp luật về quản lý kinh tế, đảm
bảo thống nhất, rõ ràng không
chồng chéo để vừa cản được sự
tùy tiện trong thực thi pháp luật
của cả người thực thi và cơ quan
thanh tra, kiểm toán. Bên cạnh đó,
cần hoàn thiện các quy định về
quy trình trong thực thi công vụ,
nhất là trách nhiệm của người
đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách
hành chính, công khai minh bạch,
cố gắng ứng dụng công nghệ
thông tin, cung cấp dịch vụ công
cấp độ 4. Chúng ta cần hệ thống
kiểm tra giám sát bằng công nghệ
thông tin. Theo Phó Thủ tướng,
chúng ta cần xây dựng đội ngũ
cán bộ công chức, trong công tác
quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm luân
chuyển; nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của nhân dân.
“Trong vấn đề này phải đề cao tinh
thần thượng tôn pháp luật, kể cả
của người được cung cấp dịch vụ
công và người cung cấp dịch vụ
công là cán bộ công chức, viên
chức. Thủ tướng đã ban hành Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
về việc tăng cường xử lý, ngăn
chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người
dân, doanh nghiệp trong giải
quyết công việc và tổ chức Hội
nghị toàn quốc. “Chúng tôi nghĩ
sắp tới sẽ tạo ra một số chuyển
biến trong vấn đề này” – Phó Thủ
tướng khẳng định. Như vậy tham
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

nhũng “vặt” nhưng hậu quả “to”.
Nó kìm hãm sự phát triển, đẩy
những tiêu cực thành tiền đề xấu,
đẩy sự nhũng nhiễu lên cao, ăn
mòn niềm tin xã hội. Chúng ta còn
nhớ cách đây không lâu, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc cũng có nói đến một loại
tham nhũng của những người có
chức vụ, quyền hạn, những nhóm,
bè cánh chung lợi ích, lợi dụng sân
sau để mưu cầu lợi ích cá nhân.
Đây có thể coi là một dạng tham
nhũng “vặt”. Vặt ở chỗ, nó đâu có
chừa một thủ đoạn nào, nó như
“chặn trước”, “rào sau” để tận thu
cái lợi cho các cá nhân, các nhóm
lợi ích. Nói về điều này, người
đứng đầu Chính phủ thẳng thắn
chỉ ra: Việc “không có quan hệ làm
gì cũng khó, đi đâu cũng gặp sân
sau” vẫn còn tồn tại. Số vụ, việc “lợi
ích nhóm”, “sân sau” được phát
hiện qua thanh tra, kiểm toán,
điều tra, truy tố, xét xử còn ít, chưa
tương xứng với tình hình tham

nhũng; tiến độ xử lý một số vụ,
việc còn để kéo dài. Việc xử lý
người có hành vi “lợi ích nhóm”,
“sân sau”, người bao che cho hành
vi này và người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, đơn vị để xảy ra “lợi ích
nhóm”, “sân sau” trong nhiều
trường hợp chưa nghiêm. Làm
cho môi trường kinh doanh bị chi
phối bởi các mối quan hệ, bởi cách
góp vốn bằng chính sách của cán
bộ đương chức hoặc về hưu sẽ
làm méo mó nền kinh tế. Để ngăn
chặn, đẩy lùi tình trạng đặc quyền
đặc lợi “sân sau” sẽ trở thành “sân
trước” của nhóm lợi ích, đòi hỏi các
cơ quan chức năng cần có những
biện pháp mạnh mẽ hơn. Chính
phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện các quy định của
pháp luật, tạo hành lang pháp lý
hoàn chỉnh, đồng bộ, bảo đảm
công tác phòng chống tham
nhũng có hiệu lực, hiệu quả.v

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

Đưa nông nghiệp Việt Nam
vươn tầm thế giới
TRƯỜNG SƠN

Với định hướng giao vai trò “trụ cột” cho doanh nghiệp nông nghiệp trong
việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của đất nước theo hướng sản
xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, Chính phủ
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp
có hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực này. Ngành Nông
nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân để hoàn thiện thể chế,
tập trung cải cách hành chính, cùng các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục tạo
nên một bức tranh nông nghiệp Việt Nam mới trên thế giới.
Vì nông dân và nông
dân làm chủ
Thời gian qua, tốc độ tăng
trưởng khu vực nông nghiệp đạt
khá, năng suất, chất lượng và hiệu
quả không ngừng được nâng cao.
Trong đó, phải kể đến những thành
tựu nổi bật như Việt Nam đã đảm
bảo vững chắc an ninh lương thực
quốc gia và trở thành nước xuất
khẩu nông sản đứng thứ hai Đông
Nam Á, thứ 15 trên thế giới với 10
nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản
có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô
la Mỹ, trong đó có 6 mặt hàng có kim
ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ. Các doanh
nghiệp đóng vai trò là “trụ cột”, đầu
tàu trong việc thúc đẩy phát triển
chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa quy
mô lớn, ứng dụng khoa học công
nghệ, nâng cao hiệu quả, năng lực
cạnh tranh và phát triển thương hiệu
nông sản Việt Nam.
Có được những thành tựu quan
trọng như vậy là nhờ Đảng và Nhà

Năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

nước đã ban hành các chính sách
đúng đắn, hiệu quả và sự quyết
tâm, nỗ lực của Chính phủ, các
thiết chế thuộc khu vực nông
nghiệp, nông dân, nông thôn; việc
áp dụng các loại hình tổ chức sản
xuất trong nông nghiệp như:
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác, trang trại, mô hình kinh tế hộ.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp,

tập đoàn lớn đã quan tâm và triển
khai dự án đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp, trong đó có những
doanh nghiệp hàng đầu thế giới
về tôm, cá tra, lúa gạo, cà phê…
Hệ thống doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực nông nghiệp
nông thôn đã hình thành với trên
50 nghìn doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản
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phẩm, kinh doanh vật tư nông
nghiệp, nông sản, các dịch vụ
phục vụ phát triển nông nghiệp,
trong đó có khoảng 10.200 doanh
nghiệp trực tiếp đầu tư phát triển
sản xuất nông, lâm, thủy sản.
Ngày 14/1/2019 vừa qua, Hiệp
định Đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã
chính thức có hiệu lực với Việt Nam.
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 rất lớn.
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: “Hiệp
định CPTPP có tiêu chuẩn cao, toàn
diện và cân bằng nên Việt Nam sẽ
được nâng cao trình độ canh tác
nông nghiệp, hàng 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, sự phát triển của các
doanh nghiệp trong lĩnh vực nông
nghiệp còn rất khiêm tốn so với
tiềm năng, lợi thế phát triển. Số
doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh
vực nông nghiệp hiện chỉ chiếm
8% tổng số doanh nghiệp trên cả
nước, trong đó số doanh nghiệp
nông lâm, thủy sản chiếm 1%.
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Hình thức tổ chức sản xuất nông
nghiệp chủ yếu hiện nay vẫn ở
dạng hộ sản xuất với hơn 9,2 triệu
hộ quy mô rất nhỏ. Năng suất lao
động ngành nông nghiệp còn hạn
chế, chỉ bằng khoảng 38% năng
suất lao động bình quân chung cả
nước và thấp hơn hầu hết các
nước trong khu vực.
Trình độ khoa học và công
nghệ của các doanh nghiệp còn
thấp. Ứng dụng khoa học công
nghệ và các tiêu chuẩn chất lượng
quốc gia, quốc tế còn hạn chế, chỉ
có gần 5% số doanh nghiệp nông
lâm thủy sản được cấp chứng nhận
VietGAP và tương đương. Đó là
chưa kể đến các vấn đề như: Thị
trường tiêu thụ không bền vững;
kênh tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi
với các nhà phân phối bán lẻ lớn
còn hạn chế; số doanh nghiệp
tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị
còn ít; rào cản về kỹ thuật, chất
lượng của thị trường quốc tế ngày
càng khắt khe; vi phạm vệ sinh an
toàn thực phẩm vẫn diễn ra; truyền
thông chưa hiệu quả…

Năm 2030 có 80.000
đến 100.000 doanh
nghiệp kinh doanh
trong lĩnh vực nông
nghiệp hiệu quả
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
vừa ký ban hành Nghị quyết của
Chính phủ về giải pháp khuyến
khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp hiệu quả, an
toàn và bền vững. Nghị quyết
khẳng định, nông nghiệp Việt
Nam còn rất nhiều tiềm năng và
cơ hội cần khai thác, đặc biệt là
quỹ đất, nguồn nhân lực và tận

dụng cơ hội trong thời kỳ Cách
mạng công nghiệp 4.0.
Nghị quyết của Chính phủ đặt
mục tiêu phấn đấu đến năm 2030,
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất
nông, lâm, thủy sản đạt khoảng
3,0%/năm; tốc độ tăng trưởng kim
ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy
sản đạt khoảng 6% - 8%/năm. Đến
năm 2030 có 80.000 đến 100.000
doanh nghiệp có hoạt động đầu
tư kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp hiệu quả, trong đó khoảng
3.000 đến 4.000 doanh nghiệp có
quy mô lớn và 6.000 đến 8.000
doanh nghiệp quy mô vừa.
Nghị quyết đã đưa ra nhiều
nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể,
mà tinh thần bao trùm là tiếp tục
hoàn thiện thể chế, cải cách thủ
tục hành chính, cắt giảm mạnh
các rào cản về điều kiện kinh
doanh trong nông nghiệp, tiếp tục
nâng cao hiệu quả quản lý Nhà
nước theo tinh thần Chính phủ
kiến tạo, trao quyền cho thị trường
quyết định...
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính
phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã dành sự quan tâm đặc
biệt cho nông nghiệp, với trọng
tâm là phát triển nông nghiệp
công nghệ cao, nông nghiệp sạch,
nông nghiệp hữu cơ. Theo Thủ
tướng, nông nghiệp là một trong
ba lợi thế cạnh tranh, ba mũi nhọn
đột phá mà Việt Nam cần tập
trung phát triển, cùng với ngành
công nghệ thông tin và du lịch.
Thủ tướng đã tới dự nhiều sự
kiện về phát triển nền nông nghiệp
công nghệ cao, nhiều lần tới thăm
các mô hình nông nghiệp công
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nghệ cao ở Bình Phước, Hải Phòng,
Hà Nam… Năm 2017, Thủ tướng
đã dành ngày làm việc đầu tiên sau
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để về Hà
Nam nhấn nút khởi động sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, như
một “lễ tịch điền” trong thời kỳ 4.0.
Tháng 7 năm 2018, Thủ tướng
chủ trì Hội nghị toàn quốc về các
giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị,
Chính phủ và cộng đồng doanh
nghiệp cần chung sức để đưa Việt
Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế
giới về nông sản.“Tôi đặt hàng cho
ngành nông nghiệp trong 10 năm
tới phải đứng vào tốp 15 các nước
phát triển nhất thế giới, trong đó
lĩnh vực chế biến nông sản đứng
vào tốp 10 thế giới. Nông nghiệp
Việt Nam là một trung tâm chế
biến sâu của nông nghiệp thế giới,
là một trung tâm logistics của
thương mại nông sản toàn cầu”.

Ngành nông nghiệp
cần có khát vọng
phát triển
Theo Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường, mặc dù
ngành nông nghiệp đã đạt được
những thành tựu lớn trong thời
gian qua, nhưng không thể bằng
lòng với những gì đã đạt được.
Năng suất của nền kinh tế Việt
Nam vẫn kém vì chủ yếu là nông
nghiệp nhỏ lẻ manh mún; Việt
Nam chịu tổn thất rất lớn từ biến
đổi khí hậu; Ngành nông nghiệp
Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạnh
tranh vô cùng khốc liệt.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

cũng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục
đồng hành cùng bà con để hoàn
thiện thể chế, tập trung cải cách
hành chính, cùng các doanh
nghiệp tư nhân tiếp tục tạo nên
một bức tranh nông nghiệp Việt
Nam mới trên thế giới. Ngành sẽ
tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ cấu
lại ngành nông nghiệp; phát triển
cơ cấu sản xuất theo 3 trục sản
phẩm chủ lực: nhóm sản phẩm
chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm
chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm
đặc sản địa phương theo mô hình
“mỗi xã phường một sản phẩm”.
Các sản phẩm chủ lực cần xây
dựng các chuỗi giá trị để mở cửa
và phát triển thị trường cho phù
hợp, ưu tiên sản xuất tốt các mặt
hàng có tiềm năng xuất khẩu như
lâm sản, thủy sản, gạo và trái cây.
"Chúng ta phải chuyển từ sản xuất
để ăn thành sản xuất để bán.
Nhưng để bán cho thế giới với
lượng dân số càng ngày càng tăng
và thu nhập càng cao là khó. Khó
nhưng chúng ta vẫn làm được. Do
đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ,
cùng đồng hành quyết liệt ở cả 3
trục: Chính phủ, doanh nghiệp và
người dân", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Chính phủ hoàn thiện thể chế,
cải cách thủ tục hành chính, tháo
gỡ kịp thời khó khăn cho doanh
nghiệp, nông dân. Hàng triệu hộ
nông dân liên kết được với hàng
nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp.
Như vậy mới hình thành được sự
liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế
biến với thị trường, Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường nêu rõ.
Bà Phạm Quỳnh Mai - Phó Vụ
trưởng Vụ Chính sách thương mại
đa biên, Bộ Công thương cho biết,

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; Tăng tính kết
nối giữa các doanh nghiệp thông
qua việc tham gia chuỗi cung ứng
khu vực và toàn cầu; Nâng cao
chất lượng sản phẩm…
Nền nông nghiệp Việt Nam
cũng 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.
Trong thời 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.
Để hiện thực hóa tầm nhìn trên,
Thủ tướng cho rằng ngành nông
nghiệp cần có khát vọng phát
triển, cốt lõi là sự phát triển của các
doanh nghiệp đầu tư trong ngành
nông nghiệp và việc đầu tiên là
phải có thể chế pháp luật tốt, xóa
bỏ những quy định lạc hậu.v
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BứC TRANH SÁNG

của ngành Công nghiệp và Thương mại
HÀ ANH

Tình hình kinh tế thế giới 7 tháng đầu năm có nhiều biến động khi
tăng trưởng chậm lại so với dự kiến, rủi ro và bất ổn gia tăng, nhất là
xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và
những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Mặc dù
vậy, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm của Việt Nam tiếp tục
chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát,
các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Trong đó, ngành Công
nghiệp và Thương mại gặt hái được kết quả quan trọng.
uy nhiên nền kinh tế nước
ta vẫn đối mặt với không ít
khó khăn, thách thức như:
Thời tiết diễn biến phức
tạp; nắng nóng kéo dài gây hạn
hán ở một số địa phương, mưa
bão bất thường gây thiệt hại lớn,
ngành chăn nuôi gặp khó khăn
với dịch tả lợn châu Phi; xuất khẩu
nông sản sụt giảm...

T

Trước tình hình đó, các bộ,
ngành và địa phương đã theo dõi
sát diễn biến tình hình quốc tế,
trong nước, ban hành và tập trung
tổ chức triển khai quyết liệt, cụ thể
ngay từ những ngày đầu năm
2019 các Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP; Nghị quyết số 02/NQ-CP của
Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2019 và định
hướng đến năm 2021 để xây dựng
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2019 đạt
tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,6%).

các nhiệm vụ cụ thể trong từng
ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm
thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các
vướng mắc, khó khăn cho hoạt
động sản xuất kinh doanh một
cách quyết liệt, hiệu quả hơn,
củng cố niềm tin cho người dân và
cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực

phấn đấu đạt và vượt các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Nhờ vậy, 7 tháng
đầu năm 2019, kinh tế - xã hội nói
chung, ngành Công nghiệp và
Thương mại nói riêng đã đạt được
kết quả tích cực.
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Về hoạt động sản xuất
công nghiệp

Về hoạt động thương
mại

Sản xuất công nghiệp tiếp tục
xu hướng tăng trưởng khá. Chỉ số
sản xuất toàn ngành công nghiệp
(IIP) tháng 7 ước tăng 5,9% so với
tháng trước và tăng 9,7% so với
cùng kỳ năm trước. Tính chung 7
tháng năm 2019, chỉ số sản xuất
toàn ngành công nghiệp tăng
9,4%, thấp hơn mức tăng 10,7%
của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao
hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ
năm 2017 và năm 2016.

Hoạt động xuất nhập khẩu của
Việt Nam trong tháng 7/2019 tăng
nhẹ so với tháng trước, tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 45
tỷ USD, tăng 9,9% so với tháng
6/2019 và tăng 7,1% so với cùng kỳ
năm 2018. Trong đó, kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng
5,5% so với tháng trước; Kim ngạch
nhập khẩu tăng mạnh hơn khi tăng
14,9%, ước đạt 22,4 tỷ USD.

Trong đó, sản xuất ngành dệt
may tháng 7/2019 tiếp tục tăng
trưởng tốt chủ yếu nhờ cơ hội và
triển vọng phát triển, mở rộng thị
trường từ hiệu ứng của các Hiệp
định thương mại tự do mang lại
như Hiệp định CPTPP (thông qua
tháng 3 năm 2018) với lộ trình
miễn thuế xuống 0% và nhiều điều
khoản ưu đãi khác; cùng với đó là
triển vọng về việc ký kết Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam -EU
(EVFTA) vào ngày 30/6/2019 giúp
ngành dệt may Việt Nam tiếp cận
sâu rộng hơn với thị trường này.
Ngành da - giày cũng bắt đầu
vào chu kỳ tăng trưởng theo
thông lệ hàng năm, cùng với cơ
hội được hưởng lợi từ sự dịch
chuyển đơn hàng từ thị trường
Trung Quốc nhưng cũng phải đối
mặt với một số khó khăn như: Chi
phí nhân công ngày càng tăng;
năng suất lao động theo giờ của
Việt Nam vẫn ở mức thấp so với
các nước trong khu vực…

Tính chung 7 tháng đầu năm
2019, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa của nước ta đã tăng 7,5% so
với cùng kỳ năm 2018, ước đạt
145,13 tỷ USD. Trong khi đó, kim
ngạch nhập khẩu tăng 8,3%, đạt
143,34 tỷ USD. Như vậy, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng
hóa của Việt Nam từ đầu năm
2019 đến hết tháng 7/2019 đạt
288,48 tỷ USD, tăng 7,9% (tương
ứng với 21,08 tỷ USD) so với
cùng kỳ năm 2018.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu
tháng 7/2019 ước tính đạt 22,60 tỷ
USD, tăng 5,5% so với tháng trước,
trong đó khu vực kinh tế trong
nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%;
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
(kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD,
tăng 6,9%. Một số mặt hàng xuất
khẩu trong tháng 7 có kim ngạch
tăng so với tháng trước: Hàng dệt
may tăng 12,8%; Máy móc thiết bị,
dụng cụ phụ tùng tăng 6,4%; Điện
tử, máy tính và linh kiện tăng 4,3%;
Giày dép tăng 3,9%.
So với cùng kỳ năm trước, kim

ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng
7 tăng 9,3%, trong đó khu vực kinh
tế trong nước tăng 16,4%, khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả
dầu thô) tăng 6,4%. Một số mặt
hàng xuất khẩu có giá trị tăng khá:
Điện tử, máy tính và linh kiện tăng
19%; Giày dép tăng 15,9%; Gỗ và
sản phẩm gỗ tăng 15,4%; Hàng
dệt may và máy móc thiết bị, dụng
cụ phụ tùng cùng tăng 11,2%.
Tính chung 7 tháng năm 2019,
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu
ước tính đạt 145,13 tỷ USD, tăng
7,5% so với cùng kỳ năm 2018 và
thấp hơn so với mức tăng trưởng
của các năm (7 tháng/2018 tăng
16,5%, 7 tháng/2017 tăng 19,4%).
Đáng chú ý, khu vực kinh tế
trong nước đạt 44 tỷ USD, tăng
12,2%, cao hơn tốc độ tăng của
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
(5,6%) và tỷ trọng của khu vực
kinh tế trong nước có xu hướng
tăng lên, chiếm 30,3% tổng kim
ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm
trước là 29%). Như vậy, xuất khẩu
của khối doanh nghiệp trong
nước tiếp tục là điểm sáng trong
hoạt động thương mại của Việt
Nam trong 7 tháng đầu năm 2019.
Trong 7 tháng đầu năm 2019,
Nhóm hàng công nghiệp chế biến
tiếp tục có vai trò đóng góp chính
vào tăng trưởng xuất khẩu chung.
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu
nhóm hàng công nghiệp chế biến
chiếm 83,6% tổng kim ngạch xuất
khẩu, tăng 9,5% so với cùng kỳ
năm trước.
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7 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ
USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ
năm trước. Tất cả các nhóm thị
trường mà Việt Nam có ký kết FTA
và đang thực thi đều ghi nhận
tăng trưởng tốt, cho thấy các ưu
đãi từ các FTA cơ bản đã được ta
tận dụng có hiệu quả. Ví dụ như:
Xuất khẩu sang Nhật Bản 7 tháng
đầu năm đạt 11,4 tỷ USD, tăng
9,3%; xuất khẩu sang Hàn Quốc
đạt 10,7 tỷ USD, tăng 4,4%; xuất
khẩu sang ASEAN đạt 15,17 tỷ
USD, tăng 5,4%; xuất khẩu sang
Nga đạt 1,67 tỷ USD tăng 14,1%;
xuất khẩu sang Newzealand đạt
315,8 triệu USD tăng 15% so với
cùng kỳ...
Đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu
sang các thị trường là thành viên
CPTPP đạt mức tăng tốt, thể hiện
bước đầu tận dụng hiệu quả các
cam kết từ Hiệp định này để thúc
đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị
trường xuất khẩu (xuất khẩu sang
Canada 7 tháng đầu năm đạt 2,18
tỷ USD, tăng 31%; xuất khẩu sang
Mexico đạt 1,6 tỷ USD, tăng 24,2%).
Kim ngạch nhập khẩu hàng
hóa của Việt Nam trong tháng
7/2019 đạt 22,4 tỷ USD, tăng
14,9% so với tháng 6/2019 và tăng
5% so với tháng 7/2018. Lũy kế 7
tháng năm 2019, kim ngạch nhập
khẩu của Việt Nam tăng 8,3% so
với cùng kỳ năm 2018, ước đạt
143,3 tỷ USD. Kim ngạch nhập
khẩu của khối doanh nghiệp
trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng
12,6%; Nhập khẩu của khối FDI đạt
82,5 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng
kỳ năm 2018.
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Ngành dệt may tháng 7/2019 tiếp tục tăng trưởng tốt.

Tháng 7/2019 ước tính xuất
siêu 200 triệu USD. Tính chung 7
tháng năm 2019 Việt Nam ước
tính xuất siêu 1,8 tỷ USD (cùng kỳ
năm trước xuất siêu 2,6 tỷ USD),
trong đó khu vực kinh tế trong
nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể
cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

Tình hình thị trường
trong nước
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7
tháng năm 2019 đạt tốc độ tăng
cao so với cùng kỳ năm trước
(11,6%), sức mua tiêu dùng tăng
cao, lượng cung hàng hóa trên thị
trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu,
thị hiếu của người dân. Công tác
kiểm tra, kiểm soát thị trường
được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn
các hành vi tăng giá bất hợp lý,
buôn bán, vận chuyển hàng cấm,
hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an
toàn thực phẩm.

Tính chung 7 tháng năm 2019,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt
2.804,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%
so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn
mức tăng của 7 tháng năm 2018
nhưng cao hơn mức tăng 7 tháng
của các năm giai đoạn 2015 - 2017.
(Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
7 tháng các năm 2015-2019 so với
cùng kỳ năm trước lần lượt là:
10,8%; 10%; 10,4%; 12%; 11,6%).
Xét theo ngành hoạt động, doanh
thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt
2.134,2 nghìn tỷ đồng, chiếm
76,09% tổng mức và tăng 12,5% so
với cùng kỳ năm trước.
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%. v
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Ưu tiên dùng hàng Việt để thúc đẩy
sản xuất, phát triển thị trường
QUANG THANH

Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt chính là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy
sản xuất, phát triển thị trường, bảo vệ các quyền của người tiêu dùng.
Qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
toàn dân, nâng cao mức sống và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
uộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” được triển khai
theo chủ trương của Bộ
Chính trị, là một trong những giải
pháp quan trọng góp phần thúc
đẩy phát triển bền vững thị trường
trong nước qua việc phát huy
mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự
lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây
dựng văn hóa tiêu dùng của người
Việt Nam. Mặt khác, cuộc vận
động còn nhằm động viên các
doanh nghiệp sản xuất ra hàng
hóa, sản phẩm Việt Nam có chất
lượng, sức cạnh tranh cao, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu; huy động cả hệ
thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân cùng chung tay, góp sức
giải quyết những khó khăn, bảo
đảm sự phát triển bền vững của
nền kinh tế đất nước.

C

Cuộc vận động đã
kích thích và tạo động
lực mới cho tiêu dùng
nội địa
Sau 10 năm triển khai, Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên

Sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” đã đạt được các kết quả quan trọng.

dùng hàng Việt Nam” đã đạt được
các kết quả quan trọng, góp phần
vào phát triển thị trường trong
nước, từ đó đưa ra các giải pháp tổ
chức hiệu quả hệ thống phân
phối, thiết lập các chuỗi giá trị,
chuỗi cung ứng hàng hóa thông
suốt, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa
các chủ thể trong thị trường với
nhau, từ người sản xuất đến người
tiêu dùng, từ Trung ương đến địa
phương, từ doanh nghiệp đến cơ

quan quản lý Nhà nước, nhằm đưa
hàng hóa có chất lượng từ nhiều
khu vực, vùng miền khác nhau
đến tận tay người tiêu dùng tại địa
phương và thu hút hàng hóa nông
sản, đặc sản tại địa phương đến
các tỉnh, thành phố khác.
Trước hết là công tác tuyên
truyền liên tục, đạt hiệu quả cao
và có điểm nhấn tạo dấu ấn trong
cộng đồng người tiêu dùng và
doanh nghiệp. Với cách làm sáng
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tạo, nhiều hoạt động truyền thông
sinh động, hấp dẫn đã thu hút
đông đảo các tầng lớp nhân dân,
tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Từ
đó, đã làm thay đổi một cách cơ
bản nhận thức của người tiêu
dùng đối với hàng Việt và thay đổi
tư duy sản xuất của các doanh
nghiệp trong nước.
Hệ thống cơ sở hạ tầng thương
mại và mạng lưới bán lẻ hàng Việt
Nam ngày càng phát triển theo
hướng văn minh, hiện đại. Hệ
thống hạ tầng thương mại có sự
biến chuyển phù hợp với phát
triển kinh tế xã hội và quá trình hội
nhập, mở cửa, từng bước tạo kênh
phân phối thông suốt theo hướng
văn minh hiện đại, bắt đầu áp
dụng các tiêu chuẩn về an toàn vệ
sinh thực phẩm, truy xuất nguồn
gốc, phòng cháy chữa cháy, vệ
sinh môi trường... phục vụ tốt cho
nhu cầu sản xuất và đời sống của
người dân. Nhờ đó, hàng hóa
được lưu thông thuận lợi, thúc đẩy
sản xuất phát triển; người tiêu
dùng được sử dụng hàng có chất
lượng; các doanh nghiệp phân
phối có nguồn hàng ổn định với
đa dạng đặc sản vùng miền thu
hút khách hàng, từ đó tăng doanh
thu và mở rộng hệ thống phân
phối, góp phần tăng trưởng
thương mại trong nước, thúc đẩy
sản xuất hàng hóa trong nước và
thu hút các nguồn vốn đầu tư vào
phát triển hạ tầng thương mại.
Bên cạnh đó đã hỗ trợ nâng
cao năng lực cạnh tranh cho
doanh nghiệp Việt Nam và hàng
Việt Nam. Hàng triệu doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất,
kinh doanh đã được tiếp cận các
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nội dung như kiến thức về quản lý,
kỹ năng bán hàng, tham gia các
hoạt động kết nối cung - cầu, xây
dựng và phát triển thương hiệu
hàng Việt Nam. Từ đó, nâng cao
năng lực cạnh tranh cho doanh
nghiệp và hàng hóa Việt Nam.
Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống
siêu thị trong nước duy trì ở mức
cao, hầu hết trên 80%: cụ thể như
Saigon Co.opmart (90 - 93%), Satra
(90 - 95%), Vissan (95%), Lotte
(82%), AEON (80%)... Điều này là
minh chứng rõ nét cho việc hàng
hóa Việt Nam đang dần chiếm lĩnh
được thị trường nội địa trong bối
cảnh cạnh tranh ngày càng gay
gắt như hiện nay.
Kết quả trên đã góp phần tích
cực vào sự phát triển của thị
trường trong nước. Từ đó, đóng
góp vào sự tăng trưởng bền vững
của nền kinh tế khi hoạt động
thương mại tại thị trường trong
nước hàng năm tạo ra giá trị
khoảng 14 - 15% GDP, doanh thu
bán lẻ và dịch vụ không ngừng
tăng và cao hơn rất nhiều so với
mức tăng trưởng chung của cả
nền kinh tế. Đồng thời, thị trường
trong nước cũng hỗ trợ tích cực
cho công tác giải quyết việc làm
khi thu hút khoảng 6 - 7 triệu lao
động (chiếm hơn 12% tổng lao
động toàn xã hội), góp phần xóa
đói giảm nghèo và bảo đảm an
sinh xã hội.
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết
10 năm thực hiện cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ
Công thương Trần Tuấn Anh cho
biết: Cuộc vận động luôn bám sát

chủ trương của Đảng trong phát
triển thị trường trong nước nhằm
kích thích và tạo động lực mới cho
tiêu dùng nội địa, qua đó thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của toàn dân, nâng
cao mức sống và góp phần bảo
đảm an sinh xã hội. Thực tế 10
năm qua cho thấy, phát triển thị
trường nội địa cũng là giải pháp
giúp nhiều doanh nghiệp vượt
qua khó khăn và góp phần đưa
nền kinh tế Việt Nam vượt qua suy
thoái và tăng trưởng bền vững.
Đánh giá về những kết quả đạt
được trong cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng khẳng định, cuộc vận động
đã tạo được niềm tin, thu hút sự
quan tâm mua sắm, tiêu dùng
hàng hóa Việt Nam của người Việt
(ở trong nước và cả ở nước ngoài),
người nước ngoài; đồng thời đề
cao quyền và trách nhiệm của
người tiêu dùng trong giám sát,
chống hàng giả hàng nhái, giúp cơ
quan chức năng xử lý. Cuộc vận
động cũng giúp các doanh nghiệp
Việt Nam nhận thức được tầm
quan trọng sống còn về nâng cao
chất lượng, cải tiến công nghệ và
dây chuyền sản xuất, kinh doanh,
bảo vệ thương hiệu và cách tiếp
cận thị trường bài bản hơn. Qua
cuộc vận động đã khơi dậy tiềm
năng lớn về nguồn lực và năng lực
kinh doanh, phân phối của mọi
thành phần kinh tế.

Nhiệm vụ trước mắt và
lâu dài
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng, xuất khẩu, tiêu dùng trong
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nước và đầu tư là 3 nhân tố chính
để tạo ra tăng trưởng. Trong đó
tiêu dùng trong nước là nhân tố
đặc biệt quan trọng để thúc đẩy
sản xuất, tạo việc làm, phục vụ
trực tiếp cho cuộc sống người dân.
Đây cũng là nhân tố quyết định
cho phát triển bền vững của đất
nước. Do đó, cuộc vận động
không chỉ thúc đẩy sản xuất mà
điều quan trọng là phải bảo vệ lợi
ích người tiêu dùng.
"Trước hết là người tiêu dùng
có sản phẩm chất lượng, được tiếp
cận sản phẩm với giá cả cạnh
tranh, phù hợp với khả năng chi
trả. Và điều quan trọng hơn người
tiêu dùng phải có tiền, do đó phải
có việc làm, phải có sản xuất. Vì
vậy, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng
trong nước cũng là để nâng cao
thu nhập của người dân. Do đó,
cuộc vận động không chỉ là nhiệm
vụ trước mắt mà là nhiệm vụ lâu
dài, cần phải thực hiện quyết liệt
hơn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Quyết định thành công của
cuộc vận động đòi hỏi trách
nhiệm từ cả 3 phía. Nhà nước tạo
môi trường pháp lý, hạ tầng, nhân
lực để đảm bảo doanh nghiệp,
người dân có nhiều điều kiện
thuận lợi. Trách nhiệm của doanh
nghiệp là phải tạo ra sản phẩm có
chất lượng, giá cả hợp lý, có hệ
thống phân phối phù hợp với nền
kinh tế, thuận lợi cho người tiêu
dùng. Trách nhiệm của người tiêu
dùng là tham gia sản xuất cũng
như tiêu dùng chính những sản
phẩm trong nước sản xuất.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ
trọng tâm trong thời gian tới, Phó

- Theo thống kê của Bộ Công
thương, hàng Việt tại các hệ
thống siêu thị trong nước luôn
đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.
- Với kênh bán lẻ truyền thống,
hàng Việt tại các chợ, cửa hàng
tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên.
Nền kinh tế chuyển từ nhập siêu
sang xuất siêu (năm 2010 nhập
siêu 12,5 tỷ USD; năm 2018 xuất
siêu gần 7,2 tỷ USD).
- Một số ngành hàng có thế
mạnh đã tăng tỷ lệ nội địa hóa
và hàm lượng khoa học - công
nghệ trong sản phẩm, như tỷ lệ
nguyên phụ liệu nội địa của
ngành dệt may chiếm khoảng
50%, tỷ lệ nội địa hóa ngành da
giày chiếm khoảng 40 - 50%.

Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho
rằng, trước hết phải hoàn thiện
thể chế, tạo môi trường thuận lợi
cho doanh nghiệp và người dân
phát huy được tiềm lực, nội lực.
Cùng với đó là tập trung tái cấu
trúc nền kinh tế, các ngành; tái cấu
trúc doanh nghiệp không chỉ Nhà
nước mà của các thành phần kinh
tế; tái cấu trúc sản phẩm để tạo ra
sản phẩm có chất lượng, năng
suất, giá cả, chi phí giảm, đồng
thời phù hợp với thị trường, phải
lấy thị trường thế giới và khu vực
là mục tiêu sản xuất. Vì trong bối
cảnh phải hội nhập sâu rộng với
thế giới, hàng hóa của chúng ta
ngay trong nước cũng phải cạnh
tranh với hàng nước ngoài.
Bên cạnh đó, cần có chính sách
ưu tiên cho quỹ hỗ trợ người tiêu

dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh; xây dựng thương hiệu
quốc gia, thương hiệu sản phẩm
Việt Nam.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về cuộc vận
động, vận động cán bộ, đoàn viên,
hội viên, người tiêu dùng ưu tiên
mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam,
xây dựng văn hóa tiêu dùng của
người Việt Nam trong giai đoạn
mới; rà soát, bổ sung chương trình
hành động tổ chức thực hiện cuộc
vận động, phát huy hơn nữa vai
trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp
ủy Đảng trong việc hưởng ứng
thực hiện cuộc vận động, xác định
đây là nhiệm vụ thường xuyên
trong chương trình công tác.
Sớm hoàn thiện và tổ chức
thực hiện hiệu quả “Chiến lược
phát triển thị trường trong nước”
gắn với cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,
trong đó tập trung vào các giải
pháp: Xúc tiến thương mại trong
nước, lành mạnh hóa mạng lưới
phân phối, ban hành các quy
chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa phù
hợp với cam kết quốc tế nhằm
từng bước kiểm soát nhập khẩu và
trật tự thị trường.
Các bộ, ngành cũng cần sớm
nghiên cứu để hoàn thiện các quy
định pháp luật liên quan đến quản
lý nguồn gốc, chất lượng, xuất xứ
hàng hóa; đồng thời tăng cường
công tác quản lý thị trường, xử lý
nghiêm các hành vi mua bán hàng
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ,
hàng kém chất lượng, hàng nhập
khẩu trái phép, gian lận về xuất xứ
hàng hóa...v
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NăM HỌC MớI 2019 - 2020:

Phải tạo ra sự chuyển biến căn bản về
đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
MINH CƯỜNG

Một quốc gia phát triển luôn có một nền giáo dục phát triển, hoàn thiện. Nền giáo
dục, đào tạo tốt sẽ tạo ra những công dân tốt, sản phẩm tri thức cao. Ở các nước
như Mỹ, Anh, Pháp… giáo dục như một điển hình cho sự phát triển toàn diện. Ở Việt
Nam nền giáo dục cũng đã được quan tâm, chú trọng phát triển. Đã có nhiều giai
đoạn cải cách, đổi mới, tuy nhiên những kết quả thu được vẫn chưa được như mong
đợi. Vẫn còn những tiêu cực, “hạt sạn”, đã đến lúc phải làm tốt hơn nữa, tiến tới
mục tiêu lấy “chất” thay “lượng”, lấy “thực chất” thay “thành tích”, có như vậy giáo
dục mới phát triển góp phần đưa dân tộc Việt Nam ngày một hùng cường.
Những chỉ đạo,
mong muốn
Chúng ta đã xử lý nghiêm
minh những tiêu cực trong kỳ thi
trung học phổ thông (THPT) quốc
gia 2018 ở các tỉnh Sơn La, Hòa
Bình… Những cá nhân, tập thể
làm sai đều không thể thoát tội,
các thí sinh nhận ân huệ “nâng
điểm” cũng đã được các trường
trả về địa phương. Điều này đã
cho thấy sự nghiêm minh, công
bằng hướng tới một nền giáo dục
phát triển. Chung với mong muốn
không để những tiêu cực còn tồn
tại trong giáo dục, tại Hội nghị
tổng kết năm học 2018 - 2019,
triển khai nhiệm vụ năm học 2019
- 2020 trực tuyến tại 63 điểm cầu
trên cả nước diễn ra vừa qua, Thủ
Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ
ra những hạn chế cần khắc phục
của ngành Giáo dục thời gian qua,
đồng thời chỉ đạo, đề ra những
giải pháp cụ thể trong việc đổi
mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân
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Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của ngành
Giáo dục thời gian qua, đồng thời chỉ đạo, đề ra những giải pháp cụ thể trong việc
đổi mới.

Phúc yêu cầu ngành Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) và các địa
phương rà soát lại quy hoạch
mạng lưới trường, lớp, nhất là hệ
thống trường mầm non, phổ
thông, tạo điều kiện tốt nhất cho
mọi người dân học tập; bố trí đủ
quỹ đất để xây dựng trường học,
nhất là các trường mầm non còn
thiếu hụt; giải quyết dứt điểm việc

thiếu trường, lớp ở các khu công
nghiệp, chế xuất; xây dựng thiết
chế văn hóa cho học sinh, sinh
viên và giáo viên... Các địa
phương cần rà soát, sắp xếp lại
đội ngũ giáo viên theo hướng
khắc phục tình trạng thừa - thiếu
cục bộ hiện nay; có kế hoạch bồi
dưỡng giáo viên bảo đảm thực
hiện tốt chương trình giáo dục
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phổ thông mới. Trong công tác
đào tạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ
GD&ĐT thanh tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường đại học “hữu
danh vô thực” hoặc “hữu thực vô
danh” để củng cố một bước, có lộ
trình, bước đi trong quy hoạch,
sắp xếp mạng lưới các trường đại
học; trình Thủ tướng Chính phủ
đóng cửa một số cơ sở đào tạo
kém chất lượng kéo dài hoặc
dừng các ngành đào tạo kém chất
lượng. Ngành GD&ĐT cần nâng
cao hơn chất lượng nguồn nhân
lực; tiếp tục đổi mới cơ chế quản
lý giáo dục, đào tạo theo các nghị
quyết của Trung ương; ban hành
cơ chế, chính sách tạo điều kiện
cho các trường đại học thực hiện
cơ chế tự chủ, bảo đảm vai trò của
hội đồng nhà trường đúng thẩm
quyền, đúng quy định; quan tâm
đến giáo dục ở khu vực miền núi
bởi hiện nay, có tới 21% người
dân tại khu vực này mù chữ và tái
mù chữ, 32% trẻ em thiếu chất
dinh dưỡng…
Người đứng đầu Chính phủ
thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
của ngành giáo dục cần phải sớm
khắc phục, không để tồn tại tình
trạng thừa, thiếu trường, lớp, giáo
viên. Nhiều địa phương chưa quan
tâm đến quỹ đất để xây trường,
nhất là hệ mầm non trong các khu
kinh tế, khu công nghiệp, chế xuất
chưa được quan tâm, chú trọng.
Nhiều địa phương chỉ bố trí giáo
viên bảo đảm định mức theo quy
định, trong khi số lượng học sinh
lớn, dẫn đến quá tải trong dạy và
học… Với tất cả những hạn chế
trên, Thủ tướng yêu cầu ngành
giáo dục phải khắc phục trong

“

Năm học mới 2019 - 2020,
toàn ngành Giáo dục tiếp tục
tập trung hoàn thiện cơ chế,
chính sách nhằm giải quyết những
"nút thắt" trong đổi mới giáo dục.
Thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng
tâm: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông; Chuẩn
bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông mới; Đẩy
mạnh thực hiện tự chủ đại học; Nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực; Đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao
động và hội nhập quốc tế…
năm học mới, đảm bảo vì sự phát
triển bền vững của giáo dục.

Thầy cô phải gương
mẫu, là tấm gương đạo
đức quý báu
Trong nhiều vấn đề chỉ đạo, Thủ
tướng nhấn mạnh vấn đề giáo dục
đạo đức, lối sống cho học sinh,
sinh viên. “Năm học này, phải tạo
ra sự chuyển biến căn bản về đạo
đức, lối sống, kể cả kỹ năng sống
của học sinh, sinh viên. Việc giáo
dục đạo đức, lối sống cho học sinh,
sinh viên là trách nhiệm của toàn
xã hội, trong đó nhà trường đóng
vai trò trung tâm”, Thủ tướng yêu
cầu. Với tinh thần đó, Thủ tướng
yêu cầu các thầy cô phải gương
mẫu, là tấm gương đạo đức quý
báu nhất để học sinh noi theo. Bộ
GD&ĐT cần rà soát lại các chương
trình giáo dục đạo đức, lối sống,
bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu
quả. Việc giáo dục đạo đức, lối
sống không chỉ được thực hiện
trong trường học, mà đặc biệt
thông qua các hoạt động trải
nghiệm, sáng tạo như tổ chức
viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm các

gia đình chính sách, thăm nơi
đồng bào còn có cuộc sống khó
khăn... để học sinh, sinh viên thấu
hiểu hơn cuộc sống. Sau hội nghị
này, Bộ GD&ĐT chủ trì, trình Thủ
tướng ban hành chỉ thị về giáo dục
đạo đức, lối sống cho học sinh,
sinh viên trước thềm khai giảng
năm học mới. Đồng thời, cấp ủy,
chính quyền, các đoàn thể chính trị
- xã hội có trách nhiệm cùng nhà
trường giải quyết các vấn đề đạo
đức trong và ngoài trường học trên
địa bàn như bạo lực học đường,
tình trạng mất an toàn giao thông,
bán hàng quán trước cổng trường,
tệ nạn xã hội… Nói về vấn đề đạo
đức trong giáo dục, chúng ta vẫn
ghi nhớ lúc sinh thời Bác Hồ đã
luôn quan tâm đến công tác giáo
dục thế hệ trẻ, công tác dạy học.
Theo Bác một dân tộc dốt là một
dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ
nghĩa xã hội trước hết cần có con
người xã hội chủ nghĩa. Do vậy,
nền giáo dục mới và nhà trường
mới phải thực hiện hoạt động dạy
và học theo mục tiêu: Học để làm
việc, làm người, làm cán bộ; học để
phụng sự đoàn thể, giai cấp và
nhân dân, Tổ quốc và nhân loại;
học để sửa chữa tư tưởng; học để
tu dưỡng đạo đức cách mạng; học
để tin tưởng và học để hành. Bác
Hồ cũng đã chỉ rõ sứ mệnh vẻ vang
của mỗi người thầy, cô giáo chính
là phải không ngừng rèn luyện để
luôn tiến bộ, phải có kiến thức và
phương pháp giảng dạy tốt, có
nhân cách đạo đức và có tình
thương yêu học sinh, say mê với
nghề nghiệp, “Giáo viên phải chú ý
cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên
môn, đức là chính trị.v
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Dân vận khéo trong giảm nghèo
PHONG VÂN

Trên 35 triệu lượt hộ
nghèo và các đối tượng
chính sách được vay vốn
Theo thống kê của Ngân hàng
chính sách xã hội Việt Nam
(NHCSXH) thực hiện tín dụng
chính sách cho hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác theo
nhiệm vụ Chính phủ giao, trong
những năm qua, NHCSXH đã đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
vay vốn của hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác để tạo sinh
kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu
thiết yếu trong đời sống, với độ
phủ rộng, đặc biệt là khu vực nông
thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong số
đó, có trên 85% dư nợ cho vay để
phát triển lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn, nông dân.
Hơn 16 năm qua, đã có trên 35
triệu lượt hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác được vay
vốn chính sách với tổng doanh số
cho vay đạt gần 538 nghìn tỷ đồng,
góp phần giúp hơn 5 triệu hộ vượt
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo
việc làm cho hơn 3,7 triệu lao động;
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35 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn chính sách
với tổng doanh số cho vay đạt gần 538 nghìn tỷ đồng, góp phần giúp hơn 5 triệu
hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 3,7 triệu lao động… là
những kết quả nổi bật mà Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) thực
hiện được trong 16 năm qua. Song, kinh nghiệm quý báu được đúc rút đó là giảm
nghèo chỉ có thể đạt được hiệu quả tích cực khi gắn với công tác dân vận khéo.

Trồng cây ăn quả là một giải pháp giúp giảm nghèo ở địa phương.

hơn 3,6 triệu lượt học sinh sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn được vay
vốn học tập; xây dựng trên 12 triệu
công trình nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn, gần 700
nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và
các đối tượng chính sách…
Thông qua vốn tín dụng chính
sách, người nghèo và các đối
tượng chính sách khác có điều
kiện để mua sắm tư liệu sản xuất,

tạo sinh kế, việc làm, góp phần
nâng cao thu nhập, cải thiện đời
sống; có kinh phí để trang trải các
chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu
của cuộc sống như chi phí học tập
cho con em, xây nhà ở, công trình
nước sạch, vệ sinh môi trường. Từ
đó, góp phần hạn chế tình trạng
vay nặng lãi hoặc phải mua chịu
vật tư, vật liệu, phân bón với giá
cao, bán non các sản phẩm cho tư
thương với giá thấp.
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“Có thể nói, nguồn vốn tín
dụng chính sách đã góp phần tích
cực ổn định trong các cộng đồng
dân cư thông qua hoạt động của
các tổ tiết kiệm vay vốn, sự tương
trợ giúp đỡ lẫn nhau của các tổ
viên. Với những kết quả trên, tín
dụng chính sách xã hội đã góp
phần tích cực và là một trong
những điểm sáng trong các chính
sách giảm nghèo, thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững và xây
dựng nông thôn mới”, lãnh đạo
NHCSXH nhận định.

Dân vận khéo sẽ huy
động được toàn lực để
giảm nghèo
Theo bà Lò Thị Luyến, Đại
biểu Quốc hội - Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên,
công tác của các hội, đoàn thể
chính là công tác tuyên truyền
và vận động quần chúng nhân
dân thực hiện các chính sách
của Đảng và Nhà nước. Trong
công tác này có rất nhiều hình
thức vận động quần chúng,
trong đó đối với nguồn vốn của
NHCSXH và các chương trình tín
dụng của NHCSXH đóng vai trò
rất quan trọng. Thực tế, đối với
vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
việc chúng ta đi nói để cho dân
biết, dân hiểu, dân nghe là một
việc rất là khó. Chỉ có cách
hướng dẫn, cầm tay chỉ việc,
hành động bằng hiện thực mới
tạo niềm tin cho bà con dân tộc
thiểu số với các chủ trương

chính sách của Đảng và Nhà
nước. Rõ ràng, vai trò của nguồn
vốn NHCSXH và các chương
trình tín dụng cho vay đối với
các đồng bào dân tộc thiểu số
có vai trò rất quan trọng. Nguồn
vốn này giúp cho đồng bào phát
triển kinh tế cũng như giúp họ
phát huy nội lực để vươn lên
phát triển kinh tế hộ gia đình,
thoát nghèo bền vững.
Nhiều ý kiến cho rằng, bên
cạnh việc thực hiện tốt chủ
trương, quy định trong hoạt động
tín dụng chính sách, một yếu tố
“ngoài chuyên môn” mà mỗi cán
bộ NHCSXH phải thường xuyên
thực hiện là công tác “dân vận
khéo” đã góp phần quan trọng
trong việc huy động được sức
mạnh của toàn xã hội tham gia
vào công tác giảm nghèo, bảo
đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các
vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ
Lợi cho rằng, để giúp người nghèo
gắn bó với các tổ chức chính trị xã
hội, với cán bộ tín dụng của
NHCSXH để giải quyết vấn đề căn
bản về giảm nghèo, điều quan
trọng nhất thông qua việc cho vay
vốn, thông qua việc dân vận khéo
của cán bộ tín dụng là tạo ra được
sự đồng thuận xã hội, tạo ra được
mối quan hệ khăng khít, chính là
tình làng nghĩa xóm, chính là khối
đoàn kết yêu thương lẫn nhau, xây
dựng một xã hội văn minh, hay nói
cách khác là xây dựng nông thôn
mới – nếp sống văn minh.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH
Nguyễn Văn Lý cho rằng, bên cạnh
việc thực hiện chặt chẽ, tuân thủ
nghiêm ngặt quy trình cho vay,
mỗi cán bộ NHCSXH còn phải “dân
vận” trực tiếp với khách hàng. Cán
bộ NHCSXH phải khéo léo, phối
hợp tốt với các tổ chức chính trị xã
hội và cấp ủy, chính quyền cơ sở từ
tổ dân phố đến thôn, buôn, Ban
quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bởi
đó là “cánh tay nối dài” của
NHCSXH trong việc chuyển tải và
phát huy nguồn vốn đến tay đối
tượng thụ hưởng. Nói một cách
văn hoa, cán bộ NHCSXH đã phát
huy được vai trò “dân vận của dân
vận” để đưa chính quyền địa
phương, các tổ chức chính trị xã
hội, trưởng thôn, Tổ tiết kiệm và
vay vốn vào đồng hành cùng cán
bộ NHCSXH trong công tác quản
lý nguồn vốn để tuyên truyền, phổ
biến, hướng dẫn về thủ tục, quy
trình, kể cả lập dự án giúp cho các
hội viên vay được vốn và vận động
thành viên thực hành tiết kiệm…
Qua thực tế công tác cho thấy,
chất lượng tín dụng chính sách
đang tiếp tục ổn định và ngày
càng được nâng lên. Những kết
quả đó đã khẳng định chủ trương
đúng đắn của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, sự điều
hành của Chính phủ. Mỗi cán bộ
NHCSXH đều nhận thức đúng đắn
vai trò, trách nhiệm của mình đối
với công việc được giao, đối với xã
hội và với người nghèo, hộ đồng
bào dân tộc thiểu số, các đối
tượng chính sách.v
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Không để phụ nữ dân tộc
thiểu số bị bỏ lại phía sau
XUÂN TRƯỜNG

Việt Nam là quốc gia với 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 53
nhóm dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, Đảng và Nhà nước
ta luôn quan tâm phát triển vùng DTTS và miền núi, coi đây là một
nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và phát triển bền vững. Tập trung xóa bỏ các rào cản, mạnh dạn
trao quyền, tạo cơ hội cho chị em phụ nữ… là những giải pháp cơ
bản để đảm bảo bình đẳng giới đối với phụ nữ DTTS, giúp chị em
vượt qua thách thức, tự tin, mạnh mẽ vươn lên.
Thực trạng còn nhiều
khó khăn
Với những đặc điểm giới và
định kiến xã hội đã tồn tại qua
nhiều thế hệ, phụ nữ và trẻ em gái
DTTS luôn ở vị trí yếu thế hơn
trong gia đình và ngoài xã hội. Họ
đang phải đối mặt với nhiều sự
phân biệt đối xử, bất bình đẳng
kép cả về dân tộc và giới. Điều này
ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận,
tham gia và thụ hưởng từ các
chính sách của chị em ở hầu hết
tất cả các lĩnh vực quan trọng của
đời sống xã hội như: kinh tế (việc
làm, thu nhập, tham gia thị
trường); xã hội (giáo dục, đào tạo,
chăm sóc sức khỏe) và hoạt động
chính trị.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn
đến việc phụ nữ DTTS thường
xuyên phải lao động cực nhọc
nhưng không được trả công xứng
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đáng; tỷ lệ tử vong bà mẹ ở một số
nhóm DTTS (H’mong, Thái, Ba Na,
Tày, Dao, Nùng) cao gấp 4 lần so
với phụ nữ Kinh - Hoa; chỉ có 70,9%
phụ nữ DTTS từ 12 - 29 tuổi mang
thai có đến cơ sở y tế khám thai.
Đáng lo ngại là bạo lực tinh thần
đối với phụ nữ DTTS do người
chồng gây ra cũng cao hơn gần 1,7
lần so với tỷ lệ chung cả nước.
Thậm chí, 58,6% phụ nữ DTTS
trong độ tuổi từ 15 - 49 cho rằng
chồng đánh đập vợ vì các lý do
khác nhau là chấp nhận được…
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho
biết, 26,56% phụ nữ DTTS không
biết đọc, biết viết; 33% nữ sinh
DTTS đi học PTTH đúng độ tuổi;
7,2% lao động nữ DTTS được đào
tạo chuyên môn kỹ thuật; khoảng
26% phụ nữ DTTS đứng tên sở
hữu đất đai và tài sản (phụ nữ Kinh

là 56%); có 12 dân tộc tỷ lệ tảo hôn
từ 30 đến 40%; 25 dân tộc có phụ
nữ sinh con tại nhà khoảng 50%,
thậm chí có dân tộc đến 90% phụ
nữ sinh con tại nhà; tỷ lệ DTTS
tham chính ở 4 cấp trong tổ chức
Đảng, Quốc hội, HĐND, chính
quyền khá thấp. Đây cũng là một
trong những nguyên nhân chính
gây nên tình trạng bất bình đẳng
giới nói chung và bất bình đẳng ở
phụ nữ DTTS nói riêng.
So với dân tộc Kinh, tỷ lệ lao
động DTTS làm công việc chuyên
môn kỹ thuật rất thấp; đa số làm
công việc phổ thông, không yêu
cầu tay nghề/trình độ chuyên
môn kỹ thuật. Tỷ lệ người DTTS từ
15 tuổi trở lên đã qua đào tạo
chuyên môn kỹ thuật rất thấp,
6,11% (nam 6,53%, nữ 5,69%), chỉ
bằng 1/3 so với tỷ lệ tương ứng
của dân tộc Kinh.
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Tảo hôn ở các DTTS vẫn phức
tạp, đặc biệt một số DTTS có tỷ lệ
tảo hôn trên 50%. Mặc dù tảo hôn
bị cấm theo quy định của Luật
Hôn nhân và Gia đình, nhưng kết
quả của cuộc một cuộc Điều tra 53
DTTS cho thấy, trong tổng số
người DTTS kết hôn năm 2014, tỷ
lệ tảo hôn lên tới 26,6% (nam
26,0% và nữ 27,1%).
Nhiều rào cản xuất phát từ
chính bản thân người phụ nữ DTTS
đó là trình độ chuyên môn thấp,
mù chữ, lấy chồng sớm, ngại giao
tiếp, cả đời quanh quẩn với công
việc nội trợ, nương rẫy… Với những
hạn chế này, tiếng nói của nhiều
phụ nữ DTTS trở nên thấp kém, dẫn
đến nhiều phụ nữ DTTS chưa sẵn
sàng tâm thế để được trao quyền
bình đẳng; không có tiếng nói
trong quá trình tham gia hoạch
định chính sách...

Các chính sách cần đi
vào thực chất
Phát biểu tại Hội thảo “Thách
thức và giải pháp để phụ nữ DTTS
không bị bỏ lại phía sau”, Trưởng
ban Dân vận Trung ương Trương
Thị Mai nhấn mạnh Đảng và Nhà
nước luôn coi vấn đề dân tộc,
đoàn kết dân tộc là chiến lược lâu
dài, cơ bản và cấp bách; đồng thời
tăng cường phát triển toàn diện
vùng dân tộc miền núi, ưu tiên
đầu tư cơ sở hạ tầng; xác định
công tác dân tộc là của toàn Đảng,
toàn quân và cả hệ thống chính trị.
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết
24 của Đảng về công tác dân tộc,
nhiều kết quả đã được ghi nhận,
đặc biệt là công tác thể chế khi các

Tỷ lệ lao động DTTS làm công việc chuyên môn rất thấp, đa số làm công việc phổ
thông, không yêu cầu tay nghề.

chính sách pháp luật được thực thi
và đi vào cuộc sống.
Nghị quyết 24 của Ban Chấp
hành Trung ương (khóa IX) và
những văn bản của Đảng về công
tác dân tộc ra đời năm 2003 là
định hướng cho hơn 118 chương
trình, đề án, chính sách đặc thù
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
vùng DTTS và miền núi, trong đó
có một số chính sách riêng dành
cho phụ nữ DTTS.
Tuy nhiên, nhìn lại tổng thể các
chính sách hiện hành cho thấy,
nhiều chính sách chưa được quan
tâm lồng ghép giới, hoặc nếu có
lồng ghép giới thì mờ nhạt, chưa
quan tâm tới nhu cầu và điều kiện
thực tế của phụ nữ và nam giới,
dẫn đến những hạn chế trong tiếp
cận, tham gia và thụ hưởng từ
những chính sách này; có chính
sách cho phụ nữ nhưng tổ chức
thực hiện và nguồn lực còn rất

khiêm tốn chưa tạo ra đột phá
trong giải quyết những vấn đề giới
đang tồn tại trong vùng DTTS và
miền núi.
Đánh giá về pháp luật và chính
sách dành cho phụ nữ DTTS, TS
Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên
thường trực Ủy ban Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội cho rằng: Bên cạnh
những chương trình, đề án thực
hiện mục tiêu bình đẳng giới, vẫn
còn những “rào cản” ngay chính từ
chính sách, khiến chị em chưa có
được những thay đổi mạnh mẽ. Cụ
thể như: Trong số 118 chính sách
đang triển khai ở vùng DTTS và
miền núi, chỉ có 4 chính sách liên
quan đến bình đẳng giới (chiếm
khoảng 3,4%). Trong 27 chỉ tiêu liên
quan đến bình đẳng giới giai đoạn
2011 - 2020, chỉ có 2 chỉ tiêu liên
quan trực tiếp tới địa bàn DTTS.
Chưa kể tới việc các chính sách
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thiếu sự lồng ghép giới và sự đặc
thù cho phụ nữ DTTS; nhiều chính
sách xây dựng chưa dựa trên
“quyền” của phụ nữ DTTS mà chủ
yếu là “ưu tiên”, dẫn đến tính hiệu
quả chưa cao.
Bên cạnh đó, khó khăn nữa là
nhiều phụ nữ ở địa bàn vùng sâu,
vùng xa, vùng có địa hình kinh tế
đặc biệt khó khăn, cộng đồng cư
dân sống biệt lập, nhiều đồng bào
DTTS không biết tiếng phổ thông,
không tiếp cận được các phương
tiện truyền thông đại chúng. Đây
là rào cản lớn trong công tác tuyên
truyền các chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Vấn đề
mấu chốt là cần có giải pháp đẩy
mạnh tuyên truyền, cung cấp
thông tin, phổ biến pháp luật và
vận động, tư vấn, hỗ trợ... để giúp
đồng bào nâng cao nhận thức,
góp phần thay đổi hành vi.
Theo bà Trương Thị Mai Trưởng ban Dân vận Trung ương,
việc lồng ghép các hệ thống chính
sách là rất quan trọng; các cơ
quan, ban, ngành và địa phương
tiếp tục nghiên cứu phát triển bền
vững cho vùng đồng bào DTTS, để
chính sách trở thành chiến lược
lâu dài, bao quát toàn diện, có
phạm vi, ưu tiên vấn đề, bố trí
nguồn lực, cơ chế điều phối; đánh
giá kiểm tra theo dõi điều chỉnh
theo từng giai đoạn cụ thể.
Cụ thể hơn, bà Trương Thị Mai
lưu ý, để đưa các quan điểm của
Đảng đi vào đời sống, trong quá
trình xây dựng chính sách, các ban
ngành, đoàn thể cần phải đề cập
rõ vấn đề cần giải quyết, nguồn
ngân sách để thực hiện, phạm vi,
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Trình độ chuyên môn thấp, mù chữ, lấy chồng sớm, cả đời quanh quẩn với nội trợ,
nương rẫy... khiến phụ nữ DTTS không có tiếng nói trong quá trình hoạch định các
chính sách.

đối tượng thụ hưởng…, làm sao
để việc lồng ghép giới được triển
khai hiệu quả chứ không chỉ là
khẩu hiệu. “Không chỉ quan tâm
đến nhóm phụ nữ DTTS yếu thế,
khó khăn nhất; mà phải quan tâm
đến cả nhóm phụ nữ DTTS hàng
đầu – những người giỏi giang,
thành đạt – bởi đây sẽ là đầu tàu,
là tấm gương, là động lực để chị
em phụ nữ DTTS nhìn vào và có
được khát khao, quyết tâm thay
đổi để vươn lên”.
Một số điểm cũng cần phải lưu
ý về khoảng trống chính sách đối
với phụ nữ DTTS như: sự thiếu hụt
về lồng ghép giới trong các chính
sách hỗ trợ phát triển vùng DTTS;
về giáo dục, chưa có chính sách ưu
tiên đối với các em học sinh nữ
vào các trường dự bị đại học hay
trung học chuyên nghiệp trở lên
đối với một số dân tộc đặc biệt
khó khăn hoặc dân tộc có dân số
rất ít người chưa có lực lượng lao
động chất lượng cao; về y tế, chính
sách về dinh dưỡng đặc thù đối

với bà mẹ và trẻ em DTTS vẫn chưa
được thực hiện, chưa có chính
sách đặc thù có nhạy cảm giới về
chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức
khỏe vị thành niên đối với phụ nữ
và trẻ em gái DTTS; về trợ giúp
pháp lý và quyền được tiếp cận
thông tin, các chính sách hiện
hành còn bỏ ngỏ và chưa quan
tâm đúng mức, chưa có tính đặc
thù đối tượng là nữ và ở vùng sâu,
vùng xa đặc biệt khó khăn; về sự
tham gia của phụ nữ trong xây
dựng và thực hiện chính sách, cần
quan tâm hơn nữa đến chất lượng
nguồn nhân lực cán bộ nữ DTTS
trong hệ thống chính trị và các tổ
chức chính trị xã hội.
Để đảm bảo được sự công
bằng, các chính sách cần hướng
tới những cải cách thể chế và tạo
cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ
DTTS, nhất là những nhóm phụ nữ
DTTS nghèo nhất, ở những vùng
xa xôi, cách trở nhất.v
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Ngát thơm vùng quế
KHÁNH SƠN

Thời điểm này những người trồng quế của các xã thuộc tỉnh Yên Bái
đang hối hả thu hoạch quế cung cấp nguyên liệu tích trữ cho các
nhà máy, cơ sở chưng cất tinh dầu. Nhiều năm qua, quế trở thành
cây chủ lực trong phát triển kinh tế, đem lại đời sống khấm khá cho
hàng nghìn hộ gia đình nơi đây.
Quế sinh ra… tivi,
xe máy
Đời sống bà con dân tộc ở
vùng cao Yên Bái thay đổi từng
ngày. Thấp thoáng trong những
đồi quế xanh ngút ngàn là những
ngôi nhà xây kiên cố khang trang.
Chị Đặng Thị Ton, người dân thôn
Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn
Yên, nhanh tay phát dọn cỏ và tỉa
cành quế trên đồi, mồ hôi lấm tấm
trên mặt. Nhưng gương mặt ngời
lên niềm vui bởi quế được giá.
Trước đây chị Ton trải qua những
tháng ngày gian khó, quanh năm
quanh quẩn với cây ngô, cây sắn,
con lợn con gà. Do tập quán canh
tác manh mún, nhỏ lẻ nên chỉ đủ
ăn một cách đạm bạc. Cái nghèo
cứ đeo bám lấy gia đình chị. Từ
năm 2014, khi được vay 30 triệu
đồng từ Ngân hàng Chính sách xã
hội (CSXH) huyện Văn Yên, lại được
chính quyền các cấp hỗ trợ, tư vấn
cách đầu tư vốn phát triển kinh tế
đồi rừng từ cây quế. Chỉ sau 3 năm,
gần 2 héc-ta quế của gia đình chị
Ton đã cho thu nhập vài trăm triệu
đồng từ việc bán cành, lá và khai
thác tỉa cây. Có thu nhập ổn định,

Không chỉ đem lại nguồn lợi kinh tế cho mỗi gia đình mà cây quế còn gắn bó mật
thiết với đời sống văn hóa của cộng đồng người Dao Văn Yên.

gia đình chị không chỉ có điều kiện
dựng vợ gả chồng cho con cái, mà
còn đầu tư xây nhà đẹp, mua sắm
tiện nghi phục vụ cuộc sống.
Chị Đặng Thị Ton, chia sẻ:
“Trước đây đồng bào Dao chúng
tôi chỉ trồng quế làm thuốc, lấy gỗ
là chính, từ khi có nhiều nhà máy
chế biến tinh dầu được xây dựng
trên địa bàn huyện. Thu nhập từ
quế của gia đình tôi cũng như
nhiều gia đình khác đều khá lên.

Quế tỉa đến đâu, bóc ra, các
thương lái đều đến tận nơi thu
mua hết mà không bị ép giá. Cây
quế trở thành cây thoát nghèo, đã
sinh ra tivi, tủ lạnh, xe máy, nhà
đẹp. Dân chúng tôi vui lắm, phấn
khởi lắm”.
Với niềm vui tương tự, gia đình
ông Lý Kim Thanh, thôn 2 Khe
Giang, xã Đại Sơn (Văn Yên) cũng
đã trở nên khá giả. Hiện gia đình
ông đang có 10 héc-ta cây quế từ
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Quế trở thành cây thoát nghèo ở Yên Bái.

5 đến 10 năm tuổi. Mỗi năm, gia
đình ông thu về hơn 100 triệu
đồng từ việc tỉa cành, lá quế bán
cho thương lái hoặc cho nhà máy
chế biến tinh dầu Văn Yên. Nhờ
nguồn thu nhập khá, gia đình ông
đã có tiền để dựng thêm căn nhà
mới khang trang.
Nhìn về nhiều năm trước, có
thời gian bà con vùng cao gặp khó
khăn khi cây quế bị sâu bệnh
nhiều, cây quế chỉ bán được vỏ mà
giá lại không cao, không đủ trang
trải cho cuộc sống gia đình. Sau đó
nhờ được hỗ trợ giống và kỹ thuật
các hộ gia đình chuyển sang trồng
quế hữu cơ. Trong 3 năm đầu tiên
cây phát triển tốt, cho thu hoạch
ngay từ năm thứ ba nên bà con rất
phấn khởi.
Những năm trở lại đây, với việc
quy hoạch bài bản cho vùng trồng
quế, tìm được đầu ra ổn định cho
nguyên liệu, sản phẩm được xuất
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“

Người dân và chính quyền
vùng trồng quế Yên Bái cần
nhiều biện pháp để bảo vệ
thương hiệu ấy, đồng thời phát huy,
nâng tầm thương hiệu. Đúng như trăn
trở của ông Hoàng Kim Chung, Phó Chủ
tịch UBND xã Đại Phác (huyện Văn
Yên), cây quế cũng chịu ảnh hưởng
bởi đất đai, thời tiết, khí hậu, sự thoái
hóa, nên cần áp dụng khoa học kỹ
thuật để ươm tạo, bảo tồn nguồn cây
giống tốt cho nhân dân.
khẩu sang những thị trường khó
tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn
Độ… đến nay, Văn Yên là vựa quế
lớn nhất tỉnh Yên Bái cũng như của
cả nước với diện tích gần 40.000
héc-ta, giá trị kinh tế cây quế đem
lại hơn 450 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ
trồng quế mà đời sống người dân
Văn Yên ngày càng được nâng cao.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch
UBND huyện Văn Yên, chia sẻ: “Để
bảo đảm chất lượng, sản lượng

quế khi khai thác, ngành nông
nghiệp và các địa phương trong
tỉnh còn hướng dẫn cho đồng bào
khai thác hợp lý, không tận thu
quá mức, khai thác ồ ạt, đặc biệt
khai thác trắng cả những diện tích
quế còn non; không chặt cây, tỉa
cành thiếu khoa học gây tác động
xấu đến sự sinh trưởng và phát
triển của cây trồng. Ngoài ra, tỉnh
còn hỗ trợ người dân tiền giống,
vườn ươm, làm đường giao thông
đến vùng khó khăn để thuận tiện
cho việc vận chuyển nguyên liệu
về nhà máy chế biến của các
doanh nghiệp đang hoạt động”.
Mấy năm qua ở huyện Văn
Chấn, quế cũng trở thành thứ cây
mang lại no ấm. Toàn huyện có
hơn 5.000 héc-ta, tập trung nhiều
ở các xã như Cát Thịnh, Sùng Đô,
An Lương, Sơn Lương, Nậm
Lành… Từ những xã vùng cao
xuất hiện nhiều tấm gương trồng
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quế giỏi, vươn lên thoát nghèo,
như: Gia đình chị Xa Thị Lắng ở
thôn Bản 10, xã Sơn Lương; gia
đình ông Giàng A Phử ở thôn Sài
Lương 3 và ông Lý Văn Long ở
thôn Khe Chầu (cùng xã An
Lương)… Điều đáng nói, trên cơ
sở Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp của tỉnh, huyện Văn Chấn
đã xây dựng Đề án phát triển cây
quế giai đoạn 2016 - 2020, phấn
đấu đến năm 2020 trồng mới
2.500 héc-ta. Nhận thấy những giá
trị nổi trội cây quế mang lại, người
dân rất hồ hởi tham gia Đề án.
Ông Triệu Văn Sức ở thôn
Giàng Cài, xã Nậm Lành (Văn
Chấn) cho hay: “Có thể bán được
mọi thứ từ cây quế. Từ vỏ, lá, cành,
gỗ… Lá bán được trung bình 2
nghìn đồng/kg, gỗ quế dao động
từ 2,5 đến 3 triệu đồng/m3. Cây
quế dễ trồng hơn cây keo, cho thu
nhập cao hơn nhiều lần. Từ chỗ
phải chờ 10 đến 15 năm mới thu
hoạch vỏ thì nay chỉ cần 4 đến 5
năm người dân có thể thu hoạch
lá, tỉa cây, tỉa cành để bán dùng
chế biến tinh dầu, giúp bà con lấy
ngắn, nuôi dài”.
Theo tìm hiểu, những năm qua
tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trồng mới
được hàng nghìn héc-ta quế mỗi
năm, nâng tổng diện tích quế của
tỉnh Yên Bái lên gần 76.000 héc-ta,
trong đó tập trung chủ yếu ở các
huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn
với hơn 5.000 tấn vỏ được khai
thác mỗi năm. Từ năm 2011, cây
quế Văn Yên được Cục sở hữu trí
tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp
văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, là
cơ sở để phát huy giá trị của cây
quế nơi đây.

Vỏ quế có giá trị kinh tế cao.

Để thương hiệu bay xa

lợi thế từ cây quế. Ông Lê Huy, Bí

Quế có nhiều công dụng làm
dược liệu chữa bệnh, gia vị, phục
vụ công nghiệp hóa mỹ phẩm và
tạo sản phẩm gỗ… nên có giá trị
kinh tế cao. Mỗi năm hàng nghìn
tấn quế đưa ra thị trường đều
được tiêu thụ hết. Cây quế là cây
công nghiệp lâu năm, vừa cho thu
hoạch lâu dài vừa cho thu hoạch
hàng năm. Tuy nhiên cũng cần
nhiều biện pháp bảo đảm chất
lượng sản phẩm và hướng mạnh
vào xuất khẩu trực tiếp, bảo vệ
thương hiệu để cho hương quế
Yên Bái bay xa. Hiện tại, tỉnh Yên
Bái đã và đang chỉ đạo các địa
phương tích cực triển khai hiệu
quả tiểu Đề án phát triển cây quế
- thuộc Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, hỗ trợ bà con về
giống, lồng ghép một số chương
trình, dự án để hỗ trợ nhân dân
khai thác và chăm sóc cây quế.
Thậm chí nhiều địa phương trong
tỉnh còn đưa cây quế vào kế hoạch
trồng rừng hàng năm. Đồng thời
có nhiều chính sách thu hút đầu tư
nhằm khai thác tối đa tiềm năng,

thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện
Văn Yên, cho biết: Hiện toàn tỉnh
Yên Bái có 8 nhà máy chế biến tinh
dầu quế chính và hơn 200 cơ sở
chưng cất tinh dầu quế quy mô hộ
gia đình. Lễ hội quế hàng năm
được tổ chức tại huyện Văn Yên
cũng là một sản phẩm du lịch góp
phần quảng bá, giới thiệu vùng
quế đến bạn bè trong nước và
quốc tế.
Cây quế Yên Bái, đặc biệt là chỉ
dẫn địa lý quế Văn Yên đã khẳng
định được giá trị, danh tiếng của
sản phẩm và đem lại lợi ích thiết
thực cho người dân. Bởi vậy trên
toàn tỉnh, cần đẩy mạnh thực hiện
công tác duy trì, bảo tồn cây giống
và nguồn gen giống của địa
phương, chống pha tạp giống.
Tiếp theo cũng tuyên truyền để
người dân tổ chức trồng quế sạch,
tăng cường công tác quảng bá cây
và các sản phẩm từ quế để thâm
nhập sâu rộng hơn nữa thị trường
trong và ngoài nước.v
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CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO:

Cần tập trung hơn mọi nguồn lực
MINH AN

Công tác giảm nghèo nhiều năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, Chính
phủ và nhân dân, các nhà hảo tâm quan tâm, nó đã trở thành một
phong trào, văn hóa đẹp trong sự giúp đỡ, tương thân tương ái, nâng
đỡ những mảnh đời, gia đình khó khăn… góp phần cho sự phát triển
kinh tế, xã hội. Tuy nhiên cần cố gắng tích cực hơn nữa để đạt được
nhiều kết quả hơn trong công tác này.
Cần bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách
Vừa qua, tại phiên họp thứ 36 UBTVQH, trả lời
chất vấn, thực trạng và giải pháp phát triển vùng
dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Với câu hỏi
đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo
vùng đồng bào DTTS, những giải pháp giải quyết
tình trạng này. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân
tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã trả lời cụ thể về vấn
đề này. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân thì có rất
nhiều, nhưng chủ yếu là do thiếu tư liệu sản xuất,
thiếu sinh kế để đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra, dù
có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nhưng chính
sách lại phân tán, nhiều đầu mối quản lý và chưa
bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách. Đối
với vấn đề di cư tự phát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết, cả nước hiện vẫn còn
24.500 hộ DTTS di cư tự phát, chưa được sắp xếp
ổn định. Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định dành 2.500
tỷ đồng và đưa ra các giải pháp cụ thể: giải quyết
hộ khẩu, sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ đất ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS di cư
tự phát. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến
cho biết, thực hiện Thông báo số 2198/TB-TTKQH,
ngày 31/8/2018 thông báo kết luận của UBTVQH
trong đó có nội dung ưu tiên nguồn lực thực hiện
CSDT, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, trong
đó có UBDT rà soát và có nhiều cố gắng trong bố
trí vốn thực hiện CSDT. Đối với các chính sách do
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Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

UBDT quản lý, năm 2019 đã được bố trí 5.508,554
tỷ đồng để thực hiện. Vốn thực hiện CSDT do UBDT
quản lý trong năm 2019 đã được bố trí tăng hơn so
với những năm trước. Với Quyết định 2086/QĐ-TTg
tập trung hỗ trợ cho 194 thôn, 97 xã, 37 huyện, 12
tỉnh có 16 DTTS có dân số dưới 10.000 người, có
đời sống còn rất nhiều khó khăn. Tổng vốn để thực
hiện là 1.861 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp là
426 tỷ đồng. Hiện nay Chính phủ đã bố trí đủ vốn
sự nghiệp để triển khai chính sách này. Còn vốn
đầu tư của Quyết định 2086/QĐ-TTg cũng như
Quyết định 2085/QĐ-TTg, do hai chính sách này
được ban hành sau khi Quốc hội đã phê duyệt kế
hoạch đầu tư công trung hạn nên chưa cân đối
được. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua chủ trương
bố trí 1.000 tỷ đồng để thực hiện hai chính sách
này từ năm 2019 - 2020.
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Chính phủ thống nhất các nội dung của Đề án tổng thể phát kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7
vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số
59/NQ-CP ngày 13/8/2019. Theo đó, Chính phủ
thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng
DTTS và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình. Ủy
ban Dân tộc phối hợp với Văn phòng Chính phủ
và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến
thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự
thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm
theo; trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng
thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và
miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã
vùng đồng bào DTTS và miền núi; tích hợp các
chính sách thành chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và
miền núi để thực hiện từ năm 2021; báo cáo
Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ

Phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

tường Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo
quy định. Các bộ, cơ quan liên quan xây dựng
Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự
nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân
tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.

Không bị bỏ lại phía sau

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo “Thách thức và giải pháp để phụ
nữ dân tộc thiểu số (DTTS) không bị bỏ lại phía
sau” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam, Ủy ban Dân tộc, Cơ quan Liên Hợp Quốc
về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ
(UN Women) và một số tổ chức quốc tế, tổ

chức Phi Chính phủ vừa phối hợp tổ chức. Tại
đây nhiều nội dung, giải pháp được trao đổi.
Các vấn đề liên quan đến phụ nữ DTTS như:
Lao động, việc làm và sinh kế bền vững của
phụ nữ DTTS; một số vấn đề xã hội đối với phụ
nữ DTTS; sự tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ
nữ DTTS; vấn đề trao quyền, tăng cường sự
tham gia của phụ nữ DTTS nhìn từ góc độ
chính sách... Nhiều ý kiến cho rằng với bình
đẳng giới của phụ nữ DTTS, phải được lồng
ghép trong hệ thống chính sách vì rất quan
trọng. Nó sẽ tác động mạnh mẽ thay đổi nhận
thức, hành động của hệ thống chính trị. Do vậy
cần việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ DTTS phát
triển, để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau
trong cuộc sống.v
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BắC NINH:

Thu hút đầu tư - thành công
từ tầm nhìn chiến lược
ĐỖ THÊU

Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1996 cho đến nay, từ một tỉnh thuần nông
nghiệp, Bắc Ninh đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ, trở thành địa
phương tốp đầu cả nước trong lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư nước
ngoài. Với tiêu chí 3 “cao”: “Công nghệ cao, môi trường cao, ngân
sách cao” và 2 “ít”: “Ít đất, ít lao động”, Bắc Ninh đang tiếp tục cho
thấy tầm nhìn chiến lược của mình trong thu hút đầu tư.
hực hiện chính sách mở
cửa, hội nhập kinh tế quốc
tế, cùng với sự năng động
của lãnh đạo tỉnh, những
năm qua tỉnh Bắc Ninh đã huy động
và thu hút có hiệu quả dòng vốn
FDI. Vốn FDI vào tỉnh liên tục tăng
qua các năm, đặc biệt là kể từ khi
Luật Đầu tư năm 2005 có hiệu lực.

T

Nếu như tại thời điểm tái lập
tỉnh, tỉnh chỉ có 4 dự án có vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài với tổng
vốn đầu tư đăng ký 177,58 triệu
USD, thì lũy kế đến hết năm 2018,
Bắc Ninh đã thu hút khoảng 1.300
dự án FDI còn hiệu lực với tổng
vốn đầu tư đạt 17,2 tỷ USD đến từ
34 quốc gia và vùng lãnh thổ, đầu
tư vào 14 ngành, lĩnh vực, đứng
thứ 6 cả nước về quy mô vốn đầu
tư. Trong đó, ngành công nghiệp
chế biến chế tạo đóng vai trò chủ
đạo, chiếm 92,8% tổng vốn đầu tư
trên địa bàn và Hàn Quốc hiện
đang là quốc gia dẫn đầu về số dự
án với tổng vốn đầu tư, chiếm 57%
tổng vốn FDI toàn tỉnh.
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Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn đặc biệt quan tâm đối thoại với doanh nghiệp để hợp
tác hiệu quả.

Không chỉ vậy, bước sang năm
2019, dòng vốn FDI đổ vào Bắc
Ninh tiếp tục tăng mạnh. Số liệu
của Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh
cho thấy, tính đến hết tháng
5/2019, toàn tỉnh đã cấp mới giấy
chứng nhận đầu tư cho 70 dự án
với tổng số vốn là 544,2 triệu USD,
tăng 16,7% về số dự án và tăng
40,2% về số vốn đăng ký so cùng
kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, tỉnh
đã cấp phép đầu tư cho 1.349 dự

án, với tổng số vốn đăng ký sau
điều chỉnh là 17.931,2 triệu USD…
Để có được kết quả vượt cả sự
mong đợi trên, phải kể đến chính
sách thu hút đầu tư cực kỳ bài bản
của tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện chỉ
đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy Bắc
Ninh thể hiện rõ quan điểm chỉ
đạo về việc điều chỉnh chính sách
thu hút FDI của tỉnh xuyên suốt
nhiều năm qua. Đó là việc, tỉnh lựa
chọn các lĩnh vực ưu tiên thu hút
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FDI theo định hướng “sử dụng
công nghệ cao, công nghệ hiện
đại, thân thiện với môi trường, sử
dụng có hiệu quả các nguồn tài
nguyên, khoáng sản, đất đai”.
Đồng thời, Bắc Ninh triển khai
thực hiện cơ chế chính sách ưu
tiên, ưu đãi thu hút đầu tư nước
ngoài vào các ngành, lĩnh vực mũi
nhọn của tỉnh như: Hỗ trợ về giải
phóng mặt bằng; Hỗ trợ nhà đầu
tư cung ứng và đào tạo lao động;
Đối với các dự án có quy mô lớn
(vốn đầu tư từ 1.500 tỷ trở lên), sử
dụng công nghệ cao, ngoài các ưu
đãi theo quy định chung của
Chính phủ, nhà đầu tư được UBND
tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng cơ
chế hỗ trợ ưu đãi đặc thù trình Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận; Kế
đến là chủ trương đa dạng hóa các
hình thức đầu tư; nâng cao chất
lượng công tác thẩm tra, thẩm
định cấp, điều chỉnh Giấy chứng
nhận đầu tư; tăng cường công tác
quản lý Nhà nước đối với hoạt
động đầu tư sau cấp phép; thực
hiện cải cách thủ tục hành chính,
đơn giản hóa các thủ tục đầu tư,
xây dựng, thúc đẩy nhanh việc cải
thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh… cũng được
triển khai đồng bộ.
Cùng với đó, sự đầu tư bài bản,
nghiêm túc và đồng bộ các lĩnh
vực trọng tâm như hạ tầng giao
thông, hạ tầng thương mại - dịch
vụ, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục…
cũng được đặc biệt quan tâm. Qua
đó, Bắc Ninh dần trở thành một
cực thu hút đầu tư năng động
nhất cả nước. Từ chỗ xuất phát

Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

điểm là tỉnh thuần nông, Bắc Ninh
đã vươn lên trở thành tỉnh công
nghiệp và trở thành một trong số
các địa phương được các doanh
nghiệp nước ngoài đặc biệt quan
tâm lựa chọn dừng chân.
Không ngủ quên trên men say
của thành công, lãnh đạo tỉnh Bắc
Ninh luôn chủ động tổ chức các
hội nghị gặp gỡ tiếp xúc với các
doanh nghiệp. Khi đến với hội
nghị đối thoại, các doanh nghiệp
không chỉ được giải đáp vướng
mắc, tháo gỡ khó khăn mà còn để
củng cố thêm niềm tin vào môi
trường đầu tư tại Bắc Ninh. Có thể
nói, ngoài việc kiến tạo hạ tầng,
cải cách hành chính, tạo hành lang
pháp lý tốt nhất có thể cho doanh
nghiệp, lãnh đạo tỉnh luôn quan
tâm lắng nghe và đồng hành cùng
doanh nghiệp.
Gần đây nhất, cuối quý I/2019,
lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức
buổi gặp gỡ, đối thoại với các

doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn
tỉnh. Buổi gặp gỡ này, với tinh thần
hợp tác hiệu quả, lãnh đạo tỉnh
Bắc Ninh, lãnh đạo các Sở, ngành
đã trực tiếp đối thoại, giải đáp hơn
80 ý kiến, kiến nghị của các doanh
nghiệp liên quan đến cơ chế,
chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp; lao động, việc làm;
chế độ lương, phúc lợi cho người
lao động; điều chỉnh, mở rộng quy
mô đầu tư dự án…
Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử
Quỳnh khẳng định: Trong giai
đoạn tới, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút
đầu tư với tiêu chí 3 “cao”: “Công
nghệ cao, môi trường cao, ngân
sách cao” và 2 “ít”: “Ít đất, ít lao
động”. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh
Bắc Ninh luôn trân trọng và coi
doanh nghiệp là nhân tố không
thể thiếu, lực lượng nòng cốt, giữ
vai trò quyết định trong phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương…v
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Đan Phượng, lá cờ đầu trong xây dựng
nông thôn mới nâng cao
HOA PHƯỢNG

Sau 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về
phát triển sản xuất, xây dựng Nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống
nông dân, đến nay huyện Đan Phượng đã đạt được nhiều kết quả và vượt
chỉ tiêu đề ra. Là huyện đầu tiên của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn
NTM, Đan Phượng đang tập trung đưa Chương trình xây dựng NTM đi vào
chiều sâu, tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu trong xây dựng NTM nâng cao.
Kết quả xây dựng NTM
đã đạt và vượt mục
tiêu đề ra
Thời gian qua, chương trình
xây dựng NTM được các cấp ủy
Đảng, chính quyền từ huyện đến
xã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát
sao với những bước đi, cách làm
chủ động, sáng tạo. Nhờ vậy, kết
quả xây dựng NTM của huyền đã
đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Kinh tế không ngừng phát triển,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng, tỷ trọng nông nghiệp trong
cơ cấu kinh tế giảm từ 14,24% năm
2010 xuống còn 9,85% năm 2015
và 8,06% năm 2018. Nông nghiệp
phát triển theo hướng sản xuất
hàng hóa tập trung, ứng dụng
công nghệ cao, đã chuyển đổi cơ
cấu cây trồng vật nuôi, hình thành
các vùng sản xuất tập trung. Xây
dựng được nhãn hiệu bưởi tôm
vàng Đan Phượng và có 9 mô hình
sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, tạo ra sản phẩm
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
thị trường. Đã hình thành các chuỗi
liên kết sản xuất với tiêu thụ một số
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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình
trồng hoa công nghệ cao tại HTX Đan Hoài, huyện Đan Phượng.

sản phẩm nông sản của huyện. Các
điểm công nghiệp, làng nghề được
xây dựng và mở rộng, thu hút hàng
nghìn lao động. Tỷ lệ lao động có
việc làm thường xuyên đạt 96,64%.
Thu nhập bình quân đầu người
năm 2018 đạt 47,9 triệu đồng (tăng
3,5 lần so với năm 2010). Kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội phát triển
nhanh, nổi bật là hệ thống đường
giao thông trục xã, liên xã, trục
thôn, ngõ xóm. Các tuyến đường
đều được bê tông hóa và nhựa hóa.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo
dục đào tạo ngày càng được nâng
cao, 15 xã có 44/48 trường học đạt
chuẩn quốc gia. Các thiết chế văn
hóa - thể thao được đầu tư góp
phần nâng cao đời sống văn hóa
tinh thần, sức khỏe cho nhân dân.
Chú trọng nâng cao chất lượng
danh hiệu văn hóa, tỷ lệ thôn, cụm
dân cư đạt danh hiệu văn hóa.
Phong trào thi đua chung sức xây
dựng NTM được nhân dân đồng
tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

mạnh mẽ, thật sự mang lại hiệu
quả thiết thực với chương trình.
Trong 10 năm đã huy động được
412,7 tỷ đồng từ nguồn đóng góp
của nhân dân và xã hội hóa. Nhiều
tấm gương điển hình tiêu biểu có
thành tích và đóng góp trong xây
dựng NTM được Trung ương và
Thành phố khen thưởng.
Đến hết năm 2015, huyện Đan
Phượng có 15/15 xã đạt chuẩn
NTM, Đan Phượng là huyện đầu
tiên của TP. Hà Nội được Thủ tướng
Chính phủ công nhận huyện đạt
chuẩn NTM.

Tiên phong xây dựng
NTM nâng cao
Không dừng lại kết quả đó, Đan
Phượng đang tập trung đưa
Chương trình xây dựng NTM đi
vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định
là lá cờ đầu trong xây dựng NTM
nâng cao. Đây là cách làm NTM
mang bản sắc riêng của Đan
Phượng. Ông Nguyễn Tất Thắng, Bí
thư Huyện ủy huyện Đan Phượng
cho biết, địa phương tiến hành “3
tập trung, 4 trụ cột, 5 điểm nhấn”
trong xây dựng NTM nâng cao.
3 tập trung là tập trung cho
công tác tuyên truyền về kết quả
xây dựng NTM, mô hình hiệu quả,
nêu gương người tốt việc tốt,
phong trào cụ thể; tập trung các
lực lượng tham gia xây dựng NTM,
trong đó các đoàn thể làm nòng
cốt; tập trung huy động mọi nguồn
lực thực hiện xây dựng NTM.
4 trụ cột trong sản xuất nông
nghiệp là, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng - vật nuôi; thu hút phát triển
nông nghiệp công nghệ cao; nâng

cao chất lượng nông sản; xây
dựng các chuỗi liên kết sản xuất,
chuỗi giá trị, thương hiệu, củng cố
phát triển HTX.
5 điểm nhấn là phát huy truyền
thống văn hóa của địa phương,
làng xã; xây dựng nếp sống văn
minh, trong đó chú trọng thực
hiện hỏa táng, đưa tro cốt vào nhà
bảo quản chung của xã; môi
trường sạch, trọng tâm là vệ sinh
môi trường, xử lý rác thải tại hộ gia
đình; chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho nhân dân theo nguyên lý bác
sĩ gia đình; xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia, phấn đấu đến
năm 2020 đạt 100%.
Nhờ đó, trong 6 tháng năm
2019, huyện đã chuyển thêm được
66ha đất sang trồng hoa, cây ăn
quả, rau an toàn, nâng diện tích
trồng hoa trên địa bàn đạt 507ha,
cây ăn quả hơn 600ha. Tiếp tục
thực hiện truy xuất nguồn gốc
hàng hóa đối với các sản phẩm
chủ lực gồm bưởi tôm vàng, rau
hữu cơ và hoa lan, nâng cao giá trị,
thương hiệu sản phẩm. Cùng với
đó, Đan Phượng tập trung quy
hoạch và xây dựng 6 cụm công
nghiệp làng nghề, giải quyết việc
làm cho hàng nghìn lao động với
thu nhập ổn định, nâng cao đời
sống của người dân gắn với bảo
đảm an sinh xã hội.
Khởi công 65 công trình cơ sở
hạ tầng, hoàn thành đưa vào sử
dụng 66 dự án. Thu nhập bình
quân đầu người đạt 45,6 triệu
đồng/người/năm. 8/15 xã đạt
chuẩn văn hóa NTM, 95/120 làng,
cụm dân cư văn hóa, tỷ lệ người
chết được hỏa táng đạt 48,5%.

Thực hiện Chương trình 02CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát
triển nông nghiệp, xây dựng NTM,
nâng cao đời sống nông dân, UBND
huyện Đan Phượng đã tham mưu
Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế
hoạch năm 2019, trong đó tập
trung chỉ đạo 7 xã Đồng Tháp,
Phương Đình, Thọ An, Trung Châu,
Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà rà soát,
thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao,
phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.
Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí
NTM nâng cao, cả 7/7 xã trên đã
đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở
lên. Trong đó, 2 xã Phương Đình và
Liên Hà đã đạt và cơ bản đạt 18
tiêu chí. Kết quả nổi bật trong xây
dựng NTM của huyện là trong tổng
số 15 xã, hiện chỉ còn Trung Châu
có tỷ lệ hộ nghèo 1,06%; các xã còn
lại đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.
Đan Phượng đã phê duyệt quy
hoạch trung tâm xã và điểm dân
cư nông thôn của 3 xã Đan
Phượng, Song Phượng, Liên Trung;
8 xã Trung Châu, Phương Đình, Tân
Lập, Thọ An, Liên Hà, Đồng Tháp,
Hồng Hà, Liên Hồng đã gửi hồ sơ
quy hoạch xin ý kiến Sở Quy
hoạch và Kiến trúc; các xã còn lại
đang hoàn thiện hồ sơ.
Đối với kết quả thực hiện 9 tiêu
chí huyện NTM nâng cao, đến nay,
Đan Phượng đã đạt 7/9 tiêu chí
gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy
lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự,
Chỉ đạo XDNTM. Về tiêu chí môi
trường đến tháng 6/2019 đạt 92%,
kế hoạch năm 2019 đạt 95% và
hợp phần trường học trong nhóm
tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
đạt 67%.v
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10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”:

CHÍNH BÌNH
năm thực hiện
Cuộc vận động
“Người Việt Nam
ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” (Cuộc vận động)
đã được các cấp, các ngành và
đông đảo doanh nghiệp (DN) và
tầng lớp nhân dân hưởng ứng
thực hiện và đạt được những kết
quả thiết thực, góp phần khẳng
định năng lực sản xuất, kinh
doanh, phân phối của các DN và
doanh nhân Việt Nam. Đồng thời,
qua đó phát huy được lòng yêu
nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc
và tinh thần đoàn kết chung sức,
chung lòng trước những khó khăn
thách thức của đất nước, góp
phần huy động nội lực trong nước
để thực hiện nhiệm vụ ổn định
kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã
hội và tăng trưởng bền vững.

10

Tuyên truyền làm
người tiêu dùng nhớ,
tin và đi tìm hàng Việt
Với vai trò là cơ quan quản lý
Nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin
và Truyền thông đã chỉ đạo, định
hướng các cơ quan báo chí, báo
chí điện tử, báo nói, báo hình, các
cơ quan báo chí đối ngoại, các cơ
sở truyền thanh – truyền hình cấp
huyện và toàn bộ hệ thống truyền
thanh trên cả nước đẩy mạnh
34 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019)

ẢNH: CHÍNH BÌNH

Tầm quan trọng của tuyên truyền
trên tất cả kênh sóng, loại hình báo chí

Nước mắm Phú Quốc là thương hiệu hàng Việt được người Việt rất tin tưởng và
ưa dùng.

công tác thông tin, tuyên truyền
về Cuộc vận động, về các đề án,
chương trình, kế hoạch liên quan
đến Cuộc vận động trên mọi miền
Tổ quốc và cộng đồng người Việt
ở nước ngoài.
Các cơ quan báo, đài từ Trung
ương đến địa phương đều nhận
thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan
trọng của Cuộc vận động, chủ
động xây dựng kế hoạch tuyên
truyền và thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền trên tất cả các kênh
sóng, loại hình báo chí hiện có.
Đặc biệt, đã có sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa 4 loại hình báo chí và
truyền thông 3 cấp nhằm huy
động sức mạnh tổng hợp để
người tiêu dùng nhớ, tin và đi tìm

sản phẩm trong nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông
đánh giá, việc tuyên truyền được
làm thường xuyên, liên tục, đậm
đặc và thuyết phục để tạo niềm tin
của người tiêu dùng đối với sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang
thương hiệu Việt, cụ thể như: Bộ
Thông tin và Truyền thông đã
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp
thời cho cơ quan báo chí tăng
cường tin, bài, thời lượng, mở
thêm các chuyên trang, chuyên
mục phục vụ tốt công tác tuyên
truyền, thông tin về các hoạt động
của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc
vận động; các hoạt động, sự kiện
liên quan đến Cuộc vận động của
các Bộ, Ngành, của địa phương...
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Các cơ quan báo, đài từ Trung
ương đến địa phương đã tập
trung đổi mới, nâng cao hiệu quả
công tác thông tin, tuyên truyền
về phòng, chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả, hàng
kém chất lượng nhất là trong dịp
Tết Nguyên đán cổ truyền của dân
tộc, góp phần ổn định thị trường,
đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời,
giúp cho người tiêu dùng có đầy
đủ thông tin đa chiều, khách quan
về sản phẩm dịch vụ trong nước,
từ đó có sự yên tâm, tin tưởng khi
sử dụng sản phẩm trong nước
nhiều hơn.
Thực tế, sau 10 năm thực hiện
Cuộc Vận động, đã có hàng ngàn
tin, bài, phản ánh, phóng sự, hàng
trăm chuyên mục về “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
được các Cơ quan báo, đài Trung
ương và địa phương sản xuất, đăng
tải, phát sóng thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền. Nhiều chuyên mục,
chương trình truyền hình đã được
tổ chức định kỳ với nội dung
phong phú nhằm tuyên truyền về
Cuộc vận động như “Chắp cánh
thương hiệu”, “Thương hiệu Việt”,
“Hãy chọn giá đúng”, “Tâm lý người
tiêu dùng”, “Nhà nước và Doanh
nghiệp cùng làm”, “Sản phẩm tin
cậy”, “Thương hiệu nhà nông”, “Thị
trường nông sản”, “Doanh nghiệp
hàng Việt chất lượng cao chủ động
đổi mới sáng tạo”, “Đưa hàng Việt về
nông thôn”...
“Các cơ quan báo, đài đã kịp
thời phát hiện, tuyên truyền nhân
rộng các mô hình, điển hình tiên
tiến, đặc biệt là các tổ chức, đơn vị
sử dụng hàng hóa nội địa khi thực
hiện mua sắm công; cổ vũ, động

viên cán bộ, đảng viên và nhân
dân đồng tâm hiệp lực tham gia
Cuộc vận động có chất lượng, hiệu
quả; phê phán tâm lý xem thường
hàng nội địa, sính hàng ngoại của
một số trường hợp cá biệt người
dân. Đồng thời, phối hợp với
doanh nghiệp Việt Nam trên địa
bàn tổ chức tốt công tác tuyên
truyền về chất lượng, sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ Việt Nam;
quảng bá các doanh nghiệp kinh
doanh và sản xuất trên địa bàn
tỉnh góp phần giúp người tiêu
dùng nhận thức đúng đắn về
năng lực sản xuất, kinh doanh của
Việt Nam; tuyên truyền để các
doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò,
trách nhiệm, nâng cao chất lượng,
sức cạnh tranh của sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ; thực hiện các
cam kết bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng” - Đại diện Bộ Thông tin
và Truyền thông nhận định.

trở lên. Tổng mức lưu chuyển hàng
hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2009
đến nay đều có mức tăng trưởng
khoảng 10% mỗi năm (đặc biệt
trong các năm 2018, 2017, 2016
tổng mức mức lưu chuyển hàng
hóa bán lẻ và dịch vụ lần lượt ở các
mức: 11,7%, 10,9%, 10,2%). Chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) từ mức lạm
phát phi mã 19,8% năm 2008 đã
giảm xuống mức dưới 5% trong
các năm gần đây. Nền kinh tế
chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu
(năm 2010, Việt Nam nhập siêu
12,5 tỷ USD; năm 2018, Việt Nam
xuất siêu gần 7,2 tỷ USD). Đáng
chú ý, một số ngành sản xuất Việt
Nam có thế mạnh đã tăng tỷ lệ nội
địa hóa và hàm lượng khoa học
công nghệ trong sản phẩm. Tỷ lệ
nguyên phụ liệu nội địa ngành dệt
may chiếm khoảng 50%, tỷ lệ nội
địa hóa ngành da giày chiếm
khoảng 40 - 50%.

Hàng Việt đạt từ trên
60% đến trên 90% tại
các hệ thống

Tuy đạt được những kết quả
đáng kể trong 10 năm qua, song
Cuộc vận động cũng đứng trước
không ít thách thức. Hội nhập
quốc tế là xu hướng chủ đạo với
một loạt thỏa ước hội nhập song
phương và đa phương, là nhân tố
thúc đẩy kinh tế, thương mại toàn
cầu. Sức ép đối với các DN thuộc
lĩnh vực bán buôn, bán lẻ sẽ lớn
dần do cạch tranh với chuỗi phân
phối từ các nước ASEAN, sức ép từ
việc phải tuân thủ các cam kết
trong FTA mà Việt Nam tham gia
cũng như việc mở cửa và cắt giảm
các dòng thuế theo lộ trình. Tình
hình biến động địa chính trị tại
một số khu vực trên thế giới diễn
biến nhanh, gây ảnh hưởng tới thị
trường thế giới và trong nước.

Theo đánh giá chung của Ban
chỉ đạo Trung ương Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, sau 10 năm
triển khai thực hiện, với nỗ lực của
hệ thống chính trị các cấp, Cuộc
vận động đã mang lại những kết
quả thiết thực, tích cực, góp phần
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế
vĩ mô.
Theo báo cáo của Bộ Công
thương, hàng Việt tại hệ thống siêu
thị trong nước luôn đạt tỷ lệ 90%
trở lên. Đối với kênh bán lẻ truyền
thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ,
cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ 60%

TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019) 35

ẢNH: CHÍNH BÌNH

SỰ KIỆN - DƯ LUẬN

Tỷ lệ phủ đầy của hàng Việt tại các hệ thống siêu thị là rất cao.

Trong khi, phần lớn DN Việt Nam
là DN nhỏ và vừa với quy mô bình
quân, nhỏ, năng suất lao động còn
thấp. Chưa kể trong nước, tình
trạng hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng, tình trạng cạnh
tranh không đúng luật, lách luật,
trốn thuế... còn diễn ra...
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2020
– 2025, định hướng đến năm
2030, 100% cơ quan, đơn vị sử
dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên
mua sắm hàng hóa sản xuất trong
nước khi mua sắm công; 100% cơ
quan thông tấn, báo chí xây dựng
chuyên trang, chuyên mục, định
kỳ tuyên truyền về Cuộc vận động
và 100% Mặt trận Tổ quốc các cấp,
các tổ chức thành viên thường
xuyên tuyên truyền về Cuộc vận
động và vận động cán bộ, hội
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viên, đoàn viên và nhân dân
hưởng ứng Cuộc vận động.
Đồng thời, Ban chỉ đạo Trung
ương về Cuộc vận động cũng đề
ra mục tiêu phấn đấu trên 90% các
cơ sở kinh doanh thương mại bán
hàng có niêm yết giá, nguồn gốc,
xuất xứ hàng hóa. Thực hiện tốt
việc kiểm soát hàng nhập lậu,
hàng không đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm xuất hiện trên thị
trường. Cùng với đó, phấn đấu
mỗi xã vùng nông thôn, miền núi,
vùng sâu, vùng xa có cửa hàng
Việt phục vụ nhu cầu mua sắm của
nhân dân và 90% người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng hóa thương
hiệu Việt, trong đó 100% cán bộ
lãnh đạo các cấp gương mẫu ưu
tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Xây dựng văn hóa tiêu
dùng của người Việt với
hàng Việt
Để đạt được mục tiêu trên, giải
pháp quan trọng hàng đầu là tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, quán triệt và tổ chức
Thông báo Kết luận số 264 –
TB/TW của Bộ Chính trị; Kết luận
107 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng với thực
hiện Cuộc vận động; Chỉ thị số
24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” và các văn bản chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước trong giai
đoạn mới.
Đồng thời, phát huy vai trò của
Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức
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xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan
tuyên truyền, thông tấn, báo chí
trong công tác tuyên truyền về
Cuộc vận động, vận động cán bộ,
đoàn viên, hội viên, người tiêu
dùng ưu tiên mua sắm hàng Việt
Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng
của người Việt trong giai đoạn mới
và biểu dương các tập thể, cá
nhân thực hiện tốt Cuộc vận động
ở địa phương đơn vị, cơ sở.
Giải pháp cần tiếp tục kiên trì
thực hiện đó là Đề án Phát triển thị
trường trong nước gắn với Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” theo Quyết
định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, trong đó tập trung vào
3 nhóm giải pháp: hỗ trợ nhằm
thay đổi tích cực về nhận thức và
hành vi của cộng đồng; hỗ trợ phát
triển hệ thống phân phối hàng Việt
Nam cố định và bền vững; và hỗ trợ
nâng cao năng lực cạnh tranh cho
DN Việt Nam và hàng Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần
khuyến khích sản xuất và bảo vệ
thị trường trong nước phù hợp với
các quy định của Tổ chức Thương
mại thế giới (WTO) và khuyến
khích, định hướng tiêu dùng của
nhân dân bằng cách rà soát, ban
hành bổ sung cơ chế, chính sách.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp
phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa
trong các sản phẩm hàng hóa Việt
Nam. Tăng cường trong công tác
quản lý, chấn chỉnh các hoạt động
quản lý thị trường, hải quan, thuế
và xử lý nghiêm vi phạm.
Một giải pháp không kém
phần quan trọng khác cần tính tới
đó là tổ chức điều tra, khảo sát thị

trường, điều tra thị hiếu, nhu cầu
của người tiêu dùng; tổ chức hội
thảo, triển lãm, hội chợ, xúc tiến
thương mại và đưa hàng Việt về
nông thôn, khu công nhân. Đi
kèm với đó, DN, người sản xuất
kinh doanh phải chú trọng thực
hiện các dự án, công trình sử dụng
các trang thiết bị, nguyên liệu nội
địa và dịch vụ chất lượng tương
tương hàng ngoại nhập để hàng
hóa đến tay người tiêu dùng.

Vai trò quan trọng của
Cuộc vận động trong
hội nhập quốc tế và
cách mạng 4.0
Ban chỉ đạo Trung ương về
Cuộc vận động đề nghị Bộ Chính
trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
tăng cường chỉ đạo các cấp ủy
Đảng tiếp tục triển khai Kết luận
số 107-KL của Ban Bí thư về việc
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với việc thực hiện
Cuộc vận động. Tiếp tục ban hành
chủ trương thực hiện Cuộc vận
động trong giai đoạn mới, đề ra
nhiệm vụ, giải pháp để nâng tầm
Cuộc vận động, khẳng định vai trò
quan trọng của Cuộc vận động
trong bối cảnh hội nhập quốc tế
và cách mạng công nghiệp 4.0.
Đồng thời, đề nghị Chính phủ
tiếp tục tăng cường các giải pháp
điều hành chỉ đạo để thực hiện có
hiệu quả Quyết định 712/QĐ-TTg
ngày 21/5/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương
trình quốc gia “Nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp Việt
Nam đến năm 2020. Đồng thời,
chỉ đạo các Bộ, ban, ngành, địa

phương thực hiện các Chỉ thị liên
quan tới Cuộc vận động.
Đặc biệt cần sớm phê duyệt ban
hành Chiến lược Phát triển thị
trường trong nước giai đoạn 2025,
tầm nhìn 2035, trong đó định
hướng chủ yếu nhằm phát triển các
phương thức và hình thức tổ chức
kinh doanh thương mại trong nước
đa dạng, phù hợp với quá trình
phát triển sản xuất; góp phần tăng
giá trị thương mại cho sản phẩm, có
khả năng gắn kết và thúc đẩy phát
triển trong nước; tiếp tục đẩy mạnh
các chương trình xúc tiến thương
mại và đầu tư hiện có, tổng kết
đánh giá Cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Đề xuất tiếp đó, Ban chỉ đạo đề
nghị Chính phủ thường xuyên
nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung,
ban hành kịp thời các chính sách
hợp lý về kích cầu nền kinh tế, về
xây dựng Chính phủ kiến tạo và
quốc gia khởi nghiệp, đảm bảo an
sinh xã hội trong nước. Chỉ đạo Bộ,
ngành chức năng tăng cường
công tác kiểm tra hàng hóa nhập
khẩu biên giới, kiểm soát hàng lậu,
hàng giả, hàng kém chất lượng lưu
thông trên thị trường, hàng không
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm ảnh hưởng đến doanh
nghiệp sản xuất và người tiêu
dùng; xử lý nghiêm những hành vi
làm hàng nhái, hàng giả, sử dụng
thương hiệu của các doanh nghiệp
Việt Nam, nhất là hiện tượng hàng
nước ngoài có nhãn mác Việt Nam,
hành vi nhập lậu hàng hóa sản
xuất từ các nước khác. Có chính
sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp sản xuất trong nước.v
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Mobile money:
Lợi ích lớn, thách thức nhiều

Ảnh minh họa.

THIÊN ÂN
rong xu hướng phát triển
kinh tế hiện nay, thanh
toán qua di động được xác
định là động lực thúc đẩy
cho quá trình đổi mới sáng tạo
cũng như giúp bùng nổ các dự án
khởi nghiệp công nghệ tại Việt
Nam và là xu thế tất yếu trong thời
kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

T

Cùng với ví điện tử, dịch vụ tiền
điện tử trên thuê bao di động
(Mobile Money) đang được Bộ
Thông tin và Truyền thông và
Ngân hàng Nhà nước xúc tiến để
triển khai rộng khắp tại Việt Nam.
Cơ hội mang lại từ Mobile Money
là không phải bàn cãi, song đây
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cũng là thách thức trong việc đảm
bảo an toàn giao dịch, bảo mật
thông tin, phòng chống tội phạm
công nghệ cao…
Mobile Money bản chất là
eMoney, là ví điện tử, khách hàng
có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi
với các thiết bị di động được kết
nối Internet mà không phải
chuyển tiền, tiền mặt hoặc quẹt
thẻ. Theo Hiệp hội Di động toàn
cầu (GSMA), Mobile Money được
định nghĩa là các dịch vụ kết nối
khách hàng về mặt tài chính
thông qua mạng di động. Mobile
Money bao gồm các dịch vụ chi
trả di động, chuyển tiền qua mạng
di động, chuyển tiền giữa các thuê

bao, những giao dịch tín dụng
nhỏ, quản lý tài khoản qua máy di
động… và những dịch vụ tương
tự. Mobile Money nếu được thí
điểm tại Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội
nâng cao khả năng tiếp cận dịch
vụ tài chính cho người dân, thúc
đẩy phát triển kinh tế.

Xu hướng tất yếu
Thanh toán điện tử bằng tài
khoản điện thoại đang là xu thế
trên toàn cầu, nhất là ở các nước
đang phát triển. Việc thanh toán
này đã đóng góp không nhỏ vào sự
phát triển kinh tế - xã hội cũng như
mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ
cho hàng triệu hộ gia đình, giảm
thói quen dùng tiền mặt trong giao

CUộC SốNG Số

dịch hàng ngày. Việc thanh toán
qua điện thoại, bằng thẻ cào điện
tử sẽ buộc các nhà kinh doanh phải
giảm giá thành, hạ phí sử dụng và
chú trọng nâng cao chất lượng
dịch vụ nhiều hơn. Đây cũng là một
mô hình hứa hẹn sẽ thành công
nhất là với những người không có
tài khoản ngân hàng.
Theo thống kê, tính tới hết
2018, trên toàn thế giới đã có 90
nước chấp nhận Mobile Money,
với số lượng lên đến gần 900 triệu
người dùng. Giá trị giao dịch mỗi
ngày đạt 1,3 tỷ USD cùng tăng
trưởng hàng năm 20%, nếu tính
riêng tại châu Á thì con số này là
31%. Có nhiều quốc gia, tỷ lệ
người dân sử dụng Mobile Money
tới trên 50%.
Trung Quốc là một trong những
quốc gia phát triển mạnh thanh
toán điện tử trong những năm gần
đây. Hiện quốc gia này có tới 84%
giao dịch là qua thanh toán điện tử.
Tập đoàn Alibaba kiếm được hàng
chục tỷ USD mỗi năm nhờ hình
thức thanh toán này.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
cho biết, Bộ sẽ thí điểm Mobile
Money, cho phép người dùng điện
thoại chuyển tiền, mua sắm thông
qua tài khoản viễn thông. Bộ
trưởng cho rằng, việc này sẽ giúp
thanh toán điện tử đến được mọi
người dân, dù ở bất kỳ đâu, và việc
này sẽ kích thích kinh tế của Việt
Nam tăng trưởng.
Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ
tịch Hội đồng Thành viên VNPT,
Mobile Money là xu hướng triển
khai chung của thế giới. Mobile

Ảnh minh họa.

Money là một giải pháp mới để hỗ
trợ chuyển đổi số và là một trong
những cấu phần quan trọng của
cách mạng công nghiệp 4.0.
Ông Lê Đăng Dũng, quyền Chủ
tịch Viettel cho biết, Viettel cũng
đã đề nghị Chính phủ cấp phép
tham gia phát triển thanh toán số.
“Mobile Money góp phần thúc
đẩy thanh toán không dùng tiền
mặt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu
ngày càng cao của khách hàng,
đặc biệt phù hợp với nhóm dân cư
khu vực nông thôn, vùng sâu,
vùng xa vốn ít có điều kiện tiếp cận
với các dịch vụ ngân hàng truyền
thống”, ông Dũng khẳng định.
Những năm gần đây ở Việt
Nam, nhu cầu thanh toán điện tử
đang tăng lên rất cao. Dự báo đến
năm 2020, thị trường fintech Việt
Nam tăng lên mức 7,8 tỷ USD. Các
giải pháp thanh toán số đang
chiếm tới 89% thị trường fintech
tại Việt Nam. Lĩnh vực tài chính cá

nhân và doanh nghiệp cũng được
dự đoán sẽ tăng trưởng lần lượt
31,2% và 35,9% vào năm 2025.

Những thách thức
Sự phát triển của thanh toán
điện tử nói chung và thanh toán di
động nói riêng tính đến thời điểm
hiện tại ở Việt Nam là tương đối
tích cực. Tuy nhiên, thanh toán di
động cũng đặt ra không ít thách
thức liên quan đến khuôn khổ
pháp lý, sự an toàn trong giao
dịch, bảo mật thông tin, giao dịch
giữa các nước, tội phạm công
nghệ cao và chủ quyền số của mỗi
quốc gia.
Rất nhiều chuyên gia cho rằng,
hình thức thanh toán này là một
kẽ hở để các loại tội phạm có thể
để giao dịch bất chính hay tấn
công vào chính các nhà cung cấp
dịch vụ.
Bởi vậy, những giải pháp, biện
pháp bảo đảm an ninh, an toàn
cho các dịch vụ thanh toán dựa
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trên công nghệ cao đòi hỏi tiếp
tục được tăng cường, thường
xuyên cập nhật.
Ông Phạm Tiến Dũng – Vụ
trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng
Nhà nước) chia sẻ, các bộ luật của
Việt Nam chưa đề cập tới Mobile
Money với định nghĩa cụ thể.
Nhưng có thể xem xét dịch vụ
Mobile Money gần với ví điện tử
(đã được quy định tại Nghị định
80/2016/NĐ-CP). Điều quan trọng
là tài khoản định danh e-money
phải được lưu trữ trên hệ thống,
tránh rủi ro mất tiền khi người
dùng bị mất điện thoại.
Đại diện Vụ Thanh toán Ngân
hàng Nhà nước cho rằng, thách
thức lớn nhất với các nhà mạng là
kho dữ liệu khách hàng phải chính
xác, phải làm xác thực như ngân
hàng, tránh mạo danh... Quyền lợi
của khách hàng khi sử dụng
Mobile Money cũng phải được
đảm bảo. Ngân hàng Nhà nước dự
kiến quy định, tổng số dư của
Mobile Money phải tương ứng với
số dư công ty ví ấy gửi đảm bảo tại
ngân hàng và chỉ sử dụng tài
khoản đảm bảo ấy cho mục đích
sử dụng ví. Công ty Mobile Money
có thể thua lỗ, phá sản, tiền khách
hàng nạp vào ví vẫn được đảm
bảo ở ngân hàng.
Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch
Hiệp hội Internet Việt Nam cũng
cho rằng, sử dụng Mobile Money
trong thanh toán rất có lợi và là xu
hướng không thể tránh khỏi. Tuy
nhiên, mức độ an toàn trên điện
thoại di động hiện nay rất thấp.
Điện thoại thông minh đang trở
nên quá phổ thông, người dùng
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không chú trọng quá mức việc
bảo mật chính là một trong những
nguyên nhân chính gây ra mất an
toàn trong việc triển khai.
"Điện thoại di động là một thứ
gắn liền với xu hướng. Và tôi tin tội
phạm công nghệ sẽ tiếp tục tiến
hóa để lợi dụng cho việc vi phạm
pháp luật," ông Liên nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cũng có băn
khoăn cho rằng khi đưa vào thí
điểm, liệu người dùng có được sử
dụng tiền mặt để nạp vào tài
khoản thuê bao điện thoại hay phải
liên kết với ngân hàng. Bởi “nếu
không liên kết với ngân hàng, nguy
cơ cho vấn đề rửa tiền, hay tiền
phạm pháp là có thể xảy ra”,
chuyên gia nêu ý kiến. Song cũng
cần phải có sự tính toán, bởi nếu
liên kết qua tài khoản ngân hàng,
thì lại vấp phải thực tế là tỷ lệ người
dân có tài khoản ngân hàng ở Việt
Nam dù đã có sự tăng trưởng hơn
thời gian qua nhưng vẫn còn chưa
tương xứng với tiềm năng.
Ngoài ra, để triển khai dịch vụ
Mobile Money thì cùng với đó là
phải phát triển tới nhiều dịch vụ.

Dùng điện thoại để thanh toán
mọi lúc mọi nơi thì có nghĩa là
từng cửa hàng tạp hóa, bãi đỗ xe,
quán cà phê, trà đá… cũng có thể
thanh toán được. Do đó, việc phát
triển hàng triệu điểm thanh toán
là một bài toán đặt ra cho nhà
mạng. Ngoài ra, việc thay đổi thói
quen mới cho người dùng cũng là
vấn đề rất quan trọng.

Tiềm năng lớn
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông Nguyễn Mạnh
Hùng, năm 2019, nếu Việt Nam
cấp phép thử nghiệm Mobile
Money, thì Việt Nam là nước thứ
91 có nền tảng thanh toán Mobile
Money.
Mặc dù đi sau nhiều quốc gia
nhưng Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
cho rằng Việt Nam vẫn còn những
thuận lợi. Đó là có thể học hỏi từ
những nước đi trước, qua các triển
khai và khung pháp lý. Bên cạnh
đó cũng có nhiều tổ chức quốc tế
lớn thường xuyên đưa ra các tổng
kết và khuyến nghị nhằm trợ giúp
kinh nghiệm trong việc phát triển

CUộC SốNG Số

Mobile Money. Do đó, Việt Nam
cần phải triển khai dịch vụ này
ngay trong năm nay.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng, Việt Nam đã nói nhiều tới
thương mại điện tử, đến khởi
nghiệp, đến đổi mới sáng tạo,
nhưng lại quên nói đến một trong
những nền tảng quan trọng nhất
để thúc đẩy chúng là nền tảng
thanh toán.
"Muốn một dịch vụ nào đó phổ
biến đến 100% người dân thì đầu
tiên là nền tảng thanh toán phải
đến được 100% người dân. Không
có phương tiện nào có thể thực
hiện việc này tốt hơn là di động, là
Mobile Money. Ở Việt Nam, tỷ lệ
người dùng thẻ tín dụng còn thấp,
nhưng mật độ thuê bao di động
thì đã trên 100% từ nhiều năm
nay", Bộ trưởng chia sẻ.
Theo thống kê, hiện 99% các
giao dịch dưới 100.000 đồng tại
Việt Nam đang sử dụng tiền mặt.
Do đó, Mobile Money sẽ là giải
pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thanh
toán không dùng tiền mặt. Câu
chuyện ở đây là, công nghệ có thể
giúp giải quyết rất nhiều vấn đề
của đất nước, nhưng chúng ta
phải thay đổi, dám thay đổi, dám
chấp nhận các mô hình mới.
Nhiều người dân bị gạt ra
ngoài hệ thống tài chính chính
thống, đó là những người nghèo ở
nông thôn, người dân ở vùng sâu,
vùng xa. Mobile Money sẽ là giải
pháp để đưa họ tiếp cận tới các
dịch vụ (có trả phí) mang tính đổi
đời trên nền tảng Internet như y
tế, giáo dục, tài chính, việc làm, an
sinh xã hội.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Mobile Money sẽ
làm xuất hiện rất nhiều đơn vị mới
kinh doanh trong lĩnh vực số và
những công ty khởi nghiệp công
nghệ. Mobile Money cũng sẽ giúp

- Những tháng đầu năm 2019,
thanh toán không dùng tiền mặt
có những chuyển biến mạnh mẽ,
đặc biệt thanh toán qua điện
thoại di động tăng vọt tới 232%
so với cùng kỳ năm 2018.
- Thanh toán điện tử qua
Internet, điện thoại di động tăng
trưởng mạnh, tính đến
31/3/2019, số lượng giao dịch tài
chính qua kênh Internet tăng
tương ứng 65,81% và 13,46% so
với cùng kỳ năm 2018; giao dịch
tài chính qua kênh điện thoại di
động tăng tương ứng 97,75% số
lượng giao dịch và 232,3% giá trị
giao dịch so với cùng kỳ năm
2018.
- Theo khảo sát của PwC đối với
27 nước đã ghi nhận Việt Nam là
thị trường tăng trưởng nhanh
nhất về thanh toán di động trong
năm 2018 với tỷ lệ người tiêu
dùng thanh toán di động ở Việt
Nam đã tăng từ 37% lên 61%.

nhà mạng viễn thông có thể trở
thành nền tảng của nhiều thứ, chứ
không chỉ là hạ tầng viễn thông
như hàng trăm năm nay. Việt Nam
có thể kỳ vọng nhiều hơn nữa vào
các nhà mạng trong việc tự
chuyển mình để trở thành nền
tảng của dữ liệu, của Computing,
của nội dung số, của xác thực, của
dịch vụ IT, của IoT ...
Hiện các tài khoản viễn thông
chỉ được dùng để thanh toán các
dịch vụ viễn thông và các dịch vụ
giá trị gia tăng trên nền mạng viễn
thông. Do đó, nếu có thể sử dụng
tài khoản viễn thông để thanh
toán hàng hóa có giá trị nhỏ thì
chúng ta có thể triển khai ngay
thanh toán điện tử trên phạm vi cả
nước, tránh được nguy cơ các đối
tác nước ngoài vào Việt Nam
chiếm lĩnh lĩnh vực thanh toán
điện tử này.
Do đó, việc Thủ tướng Chính
phủ chấp thuận cho thí điểm sử
dụng tài khoản viễn thông thanh
toán hàng hóa được kỳ vọng là cú
hích cho ngành thanh toán điện tử
Việt Nam.v
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KHOA HọC VÀ CÔNG NGHỆ -

“trợ lực” đột phá để nông nghiệp
phát triển bền vững
BÌNH MINH

Không chỉ góp phần làm lợi ít nhất hàng chục nghìn tỷ đồng tính
đến thời điểm hiện tại, việc áp dụng khoa học và công nghệ (KHCN)
còn là “trợ lực” không thể thiếu đối với phát triển nông nghiệp và
xây dựng nông thôn mới (NTM) tạo đà đột phá trong tương lai.

Theo đánh giá của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
tăng trưởng ngành Nông nghiệp
trong thời gian qua dự báo đến
năm 2020 kim ngạch xuất khẩu có
thể đạt 157,07 tỷ USD, đạt 31,5 tỷ
USD/năm, tăng 51,2% so với bình
quân của 5 năm trước đó. Trong xây
dựng NTM đến hết năm 2018, cả
nước có 3.826 xã đạt chuẩn NTM
hoàn thành vượt mức cả chỉ tiêu và
thời gian với kế hoạch được Thủ
tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo
Trung ương giao. Đến thời điểm
hiện tại có thể đánh giá, hầu hết
các chỉ tiêu về NTM đến năm 2020
sẽ hoàn thành sớm trước 1 năm.
Các chuyên gia nhận định, có
được những thành tựu như vậy
trong phát triển ngành nông
nghiệp và xây dựng NTM không
thể không nhắc đến vai trò đóng
góp rất quan trọng của khoa học
và công nghệ (KHCN).
Theo thống kê sơ bộ, vai trò của
KHCN đối với việc nâng cao hiệu
42 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019)

ẢNH: BÌNH MINH

Áp dụng khoa học và
công nghệ làm lợi hàng
chục nghìn tỷ đồng

Mô hình nhà lưới trồng dâu sản lượng cao tại Lâm Đồng.

quả sản xuất, tăng thu nhập cho
nông dân (phân tích dựa trên một
số cây trồng cụ thể) đã góp phần
tăng năng suất, đem lại thu nhập
cũng như đóng vai trò trực tiếp thay
đổi công nghệ, sản xuất giống, làm
lợi hàng chục nghìn tỷ đồng.
Đơn cử trên cây lúa, hàng năm,
cả nước có khoảng 7,7 triệu ha
gieo cấy, trong đó các giống lúa

do Việt Nam chọn tạo chiếm
khoảng 80% (6,2 triệu ha). Trong
đó, tại phía Bắc, các giống lúa mới
như: BC15, TBR225, PC6, Gia Lộc
105, AC5, LTH31, lúa nếp N87,
N98… đã được chuyển giao vào
sản xuất, canh tác trên diện rộng
khoảng 1,5 triệu ha/năm. Mỗi năm
sản lượng tăng thêm 0,7 triệu tấn
(do tăng năng suất khoảng 0,5
tấn/ha), với giá bán trung bình
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6.000 đ/kg, làm lợi cho sản xuất
4.200 tỷ đồng/năm.
Còn tại đồng bằng sông Cửu
Long, các giống lúa do Việt Nam
lai tạo như: OM5451, OM6976,
OM4218 và OM4900, OM6976, các
giống lúa ST… có diện tích gieo
trồng 4,2 triệu ha tại ĐBSCL. Ước
tính, các giống lúa mới đưa vào
sản xuất làm tăng 10% năng suất
thì sản lượng tăng thêm hàng
năm là 2,43 triệu tấn. Với giá lúa
khoảng 6.000đ/kg, hàng năm, các
giống lúa mới làm lợi cho sản xuất
14.580 tỷ đồng.
Bên cạnh đó có thể kể đến cây
ngô, việc nghiên cứu và lai tạo được
hàng chục giống ngô năng suất
cao, chất lượng tốt đã giúp tiết kiệm
cho sản xuất khoảng 300 tỷ đồng từ
việc mua hạt giống. Các giống sắn
từ khoa học công nghệ cũng đem
lại lợi nhuận đạt 2.286 tỷ
đồng/năm. Trong khi nhờ giống
mới và kỹ thuật canh tác tiên tiến
trên cây khoai tây đã làm lợi cho sản
xuất khoảng 249,6 tỷ đồng/năm.
Đối với việc áp dụng KHCN vào
các loại cây: chè, điều và cà phê lần
lượt làm lợi cho sản xuất lần lượt là
gần 1.800 tỷ đồng, 4.752 tỷ đồng
và 5.200 tỷ đồng mỗi năm.
Đi kèm với việc áp dụng KHCN
vào sản xuất nông nghiệp và xây
dựng NTM, là nhiều mô hình
thuộc Chương trình KHCN phục
vụ xây dựng NTM mang lại hiệu
quả kinh tế cao. Trong giai đoạn
2011 - 2017, có thể kể tới lĩnh vực
thủy lợi: Các mô hình đã góp phần
làm gia tăng mực nước ngầm
trong đồi cát từ 2,5 - 4,0m phục vụ
nước tưới và nước sinh hoạt; giảm

Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nơi nông dân được hỗ trợ nhiều từ máy móc.

giá thành, nâng cao hiệu quả khai
thác công trình nước sạch, thủy lợi
nội đồng; tiết kiệm nước tưới 20 30%, đồng thời tăng năng suất cây
trồng trên 10%; giúp nhiều địa
phương chuyển đổi cơ cấu sản
xuất nông nghiệp tăng hiệu quả 5
- 7 lần; cải thiện điều kiện môi
trường, bảo vệ đất chống bạc
màu, xói mòn, giảm phát thải 1,5
tấn CO2/vụ/ha lúa, giảm thiểu các
tác động của biến đổi khí hậu.
Lĩnh vực môi trường nông
thôn, ghi nhận các mô hình tổ
chức quản lý tổng hợp chất thải ở
xã xây dựng NTM vùng Đồng
bằng sông Hồng, góp phần tạo
cảnh quan môi trường xanh, sạch
đẹp, cho hiệu quả kinh tế - xã hội
rõ rệt. Nhận thức và ý thức bảo vệ
môi trường, đóng góp tự nguyện
phí vệ sinh môi trường của người
dân được nâng cao, doanh thu phí
vệ sinh môi trường ở các xã tăng
gấp 2 đến 3,5 lần, tạo điều kiện ổn
định công việc và tăng thêm thu
nhập cho công nhân thu gom rác
30 - 70%...

Cùng với đó, đã có nhiều mô
hình liên kết doanh nghiệp – nông
dân trong sản xuất nông, lâm,
thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế
cao. Các mô hình đã giúp tăng
năng suất cây trồng 30 - 35% đối
với rau màu, 10 - 15% đối với lúa,
tăng thu nhập cho người dân
tham gia dự án trên 25%; nâng cao
giá trị sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp đến 133 - 500 triệu
đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ
cấu nuôi trồng ở các mô hình liên
kết sản xuất...

Nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp
4.0 định hướng cho
tương lai
Thực tế, định hướng KHCN
phục vụ sản xuất nông nghiệp và
xây dựng NTM sau năm 2020 được
ngành Nông nghiệp xác định rõ
nhiều hướng nghiên cứu trọng
tâm như: Nghiên cứu để bảo đảm
an ninh và an toàn thực phẩm;
nghiên cứu về rau quả; nghiên cứu
về thủy sản; nghiên cứu về nông
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019) 43

ẢNH: BÌNH MINH

CUỘC SốNG Số
nghiệp dược liệu, thực phẩm chức
năng; nghiên cứu về công nghệ
sau thu hoạch; nghiên cứu về thủy
lợi; nghiên cứu liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá
trị, đặc biệt là nghiên cứu nông
nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp 4.0.
Trong đó, nông nghiệp công
nghệ cao được định hình là một
nền nông nghiệp được ứng dụng
kết hợp những công nghệ mới,
tiên tiến để sản xuất, hay gọi cách
khác là công nghệ cao nhằm nâng
cao hiệu quả, tạo bước đột phá về
năng suất, chất lượng nông sản,
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao
của xã hội và đảm bảo sự phát
triển nông nghiệp bền vững. Các
yếu tố chính của nông nghiệp
công nghệ cao không thể thiếu đó
là: Cơ giới hóa các khâu từ nhân
giống, chăm sóc, thu hoạch đến
chế biến; Tự động hóa quy trình
bằng máy móc, công nghệ thông
tin; và đưa công nghệ sinh học vào
sản xuất giống cây trồng, vật nuôi
chất lượng cao.
Trong nhiều năm qua, chủ
trương kêu gọi đầu tư phát triển
nông nghiệp công nghệ cao được
Chính phủ cùng các bộ, ngành và
địa phương rất chú trọng và tạo
nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy
nhiên, có một thực tế là chỉ những
tập đoàn, doanh nghiệp lớn với
tiềm lực tài chính và chiến lược
phát triển dài hạn mới trụ vững
đầu tư trong lĩnh vực này và đảm
bảo hiệu quả khai thác như:
VinEco (Vingroup), Tập đoàn TH;
Vinamilk, Tập đoàn Hùng Nhơn
(Bình Phước), Cô gái Hà Lan… Còn
lại, đa phần doanh nghiệp nhỏ, lẻ
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Dây chuyền sữa chua của doanh nghiệp Việt Nam được đóng gói bởi máy móc.

thậm chí có quy mô vừa khi đầu tư
vào nông nghiệp công nghệ cao
trong nhiều lĩnh vực đều gặp khó
khăn, thậm chí thất bại với những
bài học đắt giá cả về tiền bạc và
công sức.
Khác với nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp 4.0 sẽ tập
trung thay đổi phương thức sản
xuất từ truyền thống sang hiện
đại, nông nghiệp 4.0 chính là thay
đổi phương thức quản lý nông
nghiệp. Theo đó, nông nghiệp 4.0
sẽ mở đường cho các hoạt động
sản xuất chính xác, chặt chẽ mà
con người không cần có mặt trực
tiếp. Kết nối vạn vật cho phép các
yếu tố như nước, phân (đối với
trồng trọt), thức ăn (đối với chăn
nuôi, thủy sản), thuốc, độ ẩm, ánh
sáng… được số hóa và chuyển
vào các thiết bị kết nối Internet
như máy tính, điện thoại. Các yếu
tố này được theo dõi và điều khiển
ở bất cứ nơi nào, không nhất thiết
phải ở trang trại. Các yếu tố chính
của nông nghiệp.

Thực tế, nông nghiệp định
hướng4.0 đã có Mô hình nông
nghiệp công nghệ cao của VinEco
(Vingroup); Sản xuất rau xà lách ít
kali theo mô hình Akisai Cloud
(hợp tác nông nghiệp thông minh
FPT-Fujitsu-Viện Nghiên cứu Rau
quả tại Hà Nội); Mô hình sử dụng
phân bón thông minh tại thôn Nà
Nghè, xã Nam Mẫu, Ba Bể; Máy
phun thuốc sâu điều khiển từ xa
tại Châu Phú, An Giang.
“Nhìn chung, nông nghiệp
công nghệ cao và nông nghiệp 4.0
còn gặp một số khó khăn, đó là:
Cần vốn đầu tư lớn, vượt khả năng
của đa số nông dân và doanh
nghiệp nhỏ; Công nghệ của Việt
Nam còn yếu và thiếu, cần được
đầu tư nghiên cứu tạo ra công
nghệ phù hợp với điều kiện kinh
tế, xã hội của Việt Nam; Nguồn
nhân lực cho công nghệ cao còn
thiếu; Chưa có gắn kết giữa sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp 4.0 với tiêu thụ sản
phẩm cho nên cần xây dựng chuỗi
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sản xuất để tạo đầu ra cho sản
phẩm. Trong tương lai, nông
nghiệp công nghệ cao và nông
nghiệp 4.0 sẽ là giải pháp cơ bản
để nâng cao chất lượng, sản lượng
và hiệu quả kinh tế trong sản xuất
nông, lâm nghiệp và thủy sản”, Đại
diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đánh giá.

Đầu tư xứng tầm để
khoa học và công nghệ
thực sự tạo đột phá
Xây dựng NTM mà bao gồm tất
cả các nhiệm vụ KHCN có kết quả
có thể áp dụng vào để phát triển
sản xuất nông nghiệp, xây dựng
nông thôn nhằm mang lại cuộc
sống tốt đẹp hơn cho nông dân và
cộng đồng cư dân nông thôn. Như
vậy, KNCN phục vụ xây dựng NTM
rất rộng lớn, bao gồm: các Chương
trình KHCN, các chương trình
khuyến nông cấp Nhà nước, cấp
Bộ, ngành, cấp địa phương, của
doanh nghiệp, hợp tác quốc tế...
Do vậy, cần thực hiện đồng bộ
các nhóm giải pháp từ tăng cường
đầu tư cho nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ
(khuyến nông) cho tới tăng cường
đầu tư kinh phí cho hệ thống các
đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực
NN&PTNT của Việt Nam đạt mức
tương đương với các nước trong
khu vực (0,5% GDP nông nghiệp).
Như vậy, với trên 40 tỷ USD
xuất khẩu nông sản năm 2018,
chúng ta có khoảng 200 triệu USD
đầu tư lại cho nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ
(gấp 4 lần kinh phí của Nhà nước
đầu tư cho Bộ NN&PTNT ở thời
gian hiện tại). Nếu làm được điều

này, sẽ có nguồn lực xứng đáng
đầu tư cho KHCN trong lĩnh vực
NN&PTNT.
Bên cạnh đó, cần chú trọng
tăng cường chất lượng nguồn
nhân lực cho công tác nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công
nghệ (khuyến nông) cũng như
nguồn nhân lực cho nghiên cứu
khoa học. Đặc biệt, chú ý đến
nâng cao chất lượng về chuyên
môn đáp ứng được yêu cầu ngày
càng cao về nguồn nhân lực cho
công tác nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ đối với
công nghệ cao và nông nghiệp
thông minh 4.0. Mặt khác, cần
xem xét về chế độ đãi ngộ để
không bị chảy máu chất xám đối
với cán bộ nghiên cứu và để cán
bộ làm công tác khuyến nông yên
tâm công tác có hiệu quả.
Song song với đó, cần tiếp tục
đổi mới hệ thống tổ chức nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ; sắp xếp hệ thống nghiên
cứu khoa học theo hướng gọn
nhẹ, không chồng chéo về chức
năng. Đặc biệt, thực hiện cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm.
Đối với quản lý KHCN, cần tiếp
tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế,
chính sách đổi mới để thúc đẩy
hoạt động KHCN trong nông
nghiệp, nông thôn. Tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
làm KHCN phát huy tối đa tính
sáng tạo, chủ động, tinh thần
trách nhiệm đối với kết quả cuối
cùng. Chuyển trọng tâm từ quản
lý đầu vào sang quản lý đầu ra và
hiệu quả của sản phẩm KHCN
được ứng dụng vào sản xuất. Thực

hiện triệt để hơn các cơ chế khoán
tài chính trong KHCN. Cải tiến các
thủ tục, không biến người làm
KHCN thành nhân viên hành
chính, phải đối phó, mất nhiều
thời gian cho các thủ tục rườm rà,
nhất là các quy định về tài chính.
Các chuyên gia cũng nhấn
mạnh giải pháp, cần khuyến khích,
tạo điều kiện cho các thành phần
ngoài công lập tham gia ngày
càng nhiều vào nghiên cứu và
phát triển những lĩnh vực cần ưu
tiên, như các nghiên cứu chọn tạo
giống cây trồng vật nuôi có giá trị
tăng trưởng mới, thích ứng với
biến đổi khí hậu, các công nghệ
tiên tiến ứng dụng cho nông
nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp 4.0, nông nghiệp hữu cơ.
Một số hình thức có thể áp dụng
trong giai đoạn tới, đó là: Doanh
nghiệp thành lập các đơn vị
nghiên cứu trực thuộc; Doanh
nghiệp phối hợp với các nhà khoa
học cùng đề xuất và cùng thực
hiện nhiệm vụ KHCN, Nhà nước
cấp kinh phí; và Doanh nghiệp đặt
hàng các nhà khoa học về một sản
phẩm cụ thể, kinh phí nghiên cứu
có thể doanh nghiệp đầu tư 100%
hoặc Nhà nước hỗ trợ 50%.
Về chuyển giao công nghệ:
Doanh nghiệp cần phát triển vùng
sản xuất nguyên liệu ở quy mô
công nghiệp, có thể đầu tư thuê
dịch vụ chuyển giao công nghệ.
Như vậy, công tác chuyển giao
công nghệ được coi như một dịch
vụ được hạch toán chi phí đầu vào
trong sản xuất nông nghiệp. Việc
này đã được các nước có nền nông
nghiệp phát triển thực hiện có
hiệu quả.v
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THÁI NGUYÊN:

Cụ thể hóa Nghị quyết 36-NQ/TW
trong xây dựng chính quyền điện tử
và cải cách hành chính
NGÔ ĐĂNG QUÝ

Sau 05 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Thái Nguyên đã chủ động
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa
nền hành chính nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm
thời gian, nhất là trong quản lý, điều hành.
riển khai Nghị quyết 36NQ/TW, UBND tỉnh Thái
Nguyên đã chỉ đạo các sở,
ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố, thị xã tổ chức
nghiên cứu, học tập quán triệt
Nghị quyết 36 tại các cuộc họp
cấp ủy, chi bộ, giao ban chuyên
môn và lồng ghép với triển khai
ứng dụng CNTT trong hoạt động
của cơ quan Nhà nước, cải cách
hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính.

T

Đến nay, 19 sở, ban, ngành, 09
huyện, thành phố, thị xã và 180 xã
phường, thị trấn thường xuyên
quán triệt, lồng ghép vào lớp tập
huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng,
phát triển CNTT theo đúng chủ
trương Nghị quyết 36. Việc tổ chức
học tập quán triệt Nghị quyết số
36, còn được UBND tỉnh chỉ đạo Sở
TT&TT, các sở, ban, ngành, UBND
các cấp gắn với việc triển khai
Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số
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Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
chế một cửa liên thông tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

36a/NQ-CP của Chính phủ về
Chính phủ điện tử. Từ cấp tỉnh đến
cấp xã đã tổ chức 240 hội nghị tập
huấn với hơn 24.666 lượt cán bộ,
công chức, viên chức và công chức
cấp xã tham gia.
Đồng thời, UBND tỉnh đã thành
lập 04 Ban Chỉ đạo có liên quan

thực hiện các nội dung của Nghị
quyết 36 của Trung ương. Ban Chỉ
đạo CNTT của tỉnh (nay là Ban Chỉ
đạo chính quyền điện tử của tỉnh)
với 02 lãnh đạo UBND tỉnh phụ
trách gồm: Chủ tịch UBND tỉnh là
Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh là Phó
Trưởng ban Thường trực và Giám
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đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch
UBND 09 huyện, thành phố, thị xã
làm thành viên Ban chỉ đạo; Ban
chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp máy tính
và an toàn thông tin và an ninh
mạng, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh
làm Trưởng Ban Chỉ đạo với các
thành viên nòng cốt là Công an
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở
TT&TT; Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của tỉnh do Chủ tịch UBND
tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo và các
thành viên là Giám đốc các sở, ban,
ngành và Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố, thị xã.
Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh theo Kế hoạch số
26/KH-UBND ngày 28/3/2016 về
triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP
về Chính phủ điện tử; Kế hoạch
ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn
thông tin mạng trong cơ quan Nhà
nước giai đoạn 2016 - 2020 đồng
bộ theo Kiến trúc chính quyền
điện tử tỉnh Thái Nguyên và đề án
Cải cách hành chính Nhà nước trên
địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đã có
17/19 sở, ban, ngành ban hành kế
hoạch triển khai ứng dụng CNTT
đạt 89,4%; Số các huyện, thành
phố, thị xã ban hành kế hoạch
triển khai gồm 09/09 đơn vị, đạt
100%. Hệ thống thư điện tử dùng
chung của tỉnh hoạt động thường
xuyên và tăng hằng năm. Hệ
thống quản lý văn bản đi đến và
điều hành công việc (QLVB) đạt
100% kết nối liên thông trao đổi
văn bản điện tử và tích hợp chữ ký
số từ tỉnh đến xã và kết nối với
Chính phủ, Bộ ngành Trung ương.
Đối với phần mềm một cửa,
một cửa liên thông điện tử được
tỉnh Thái Nguyên triển khai từ năm

2011, đến hết năm 2015 có 09
huyện, thành phố, thị xã đã áp
dụng phần mềm một cửa để giải
quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Từ
năm 2016 các sở, ban, ngành và
180 xã/phường/thị trấn áp dụng
phần mềm một cửa theo lộ trình
từng năm. Theo kế hoạch, hết năm
2019 tỉnh sẽ triển khai phần mềm
một cửa tới 199 cơ quan từ tỉnh
đến xã. Cổng dịch vụ công trực
tuyến và Trục liên thông hồ sơ thủ
tục hành chính nội bộ tỉnh kết nối
liên thông các phần mềm một cửa
nội bộ tỉnh đã liên thông 13/16 sở,
ban, ngành đạt 81,25%; 100%
huyện/thành phố/thị xã; 100%
xã/phường/thị trấn. Tỉnh đã triển
khai đồng bộ một bộ mã hồ sơ thủ
tục hành chính duy nhất trên toàn
tỉnh; công khai đầy đủ các dữ liệu
trạng thái, tiến độ, kết quả giải
quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh, trang
thông tin điện tử của các sở,
ngành, huyện/thị xã/thành phố.
Từ cuối năm 2016, tỉnh đưa vào
hoạt động Cổng dịch vụ công trực
tuyến (dvc.thainguyen.gov.vn),
ban đầu cung cấp 1.489 thủ tục
hành chính bằng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 1, mức độ 2;
mức độ 3 với 50 dịch vụ; mức độ 4
với 10 dịch vụ. Từ năm 2017 triển
khai cung cấp dịch vụ công trực
tuyến đồng bộ theo Quyết định số
846/QĐ-TTg, Quyết định 877/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay, tổng số dịch vụ công trực
tuyến mức độ 1 và mức độ 2 là
1.827 dịch vụ; Dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 là 243 dịch vụ
(trong đó 07 huyện, thị xã là 42 thủ
tục); Dịch vụ công trực tuyến mức

độ 4 là 20 dịch vụ (trong đó 04
dịch vụ triển khai chính thức, tổng
số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực
tuyến là 900 hồ sơ/1.826 hồ sơ
trực tiếp + trực tuyến, đạt 11,5%).
Theo kế hoạch, năm 2019,
UBND tỉnh tiếp tục triển khai nâng
cấp Cổng thông tin điện tử các sở,
ban, ngành và 09 huyện, thành
phố, thị xã và 180 xã phường/thị
trấn; Cổng dịch vụ trực tuyến, hệ
thống một cửa điện tử, hệ thống
quản lý văn bản đi đến và điều
hành công việc, dự kiến hết quý
III/2019 hoàn tất 100%. Hệ thống
hội nghị truyền hình với 13 điểm
cầu từ cấp tỉnh đến 09 huyện/thị
xã từ năm 2012 đến nay. Hiện đang
triển khai tới 180 xã/phường/thị
trấn; triển khai tích hợp chữ ký số
với các ứng dụng dùng chung của
tỉnh và đã thực hiện cấp và bàn
giao cho hơn 2.500 chữ ký số từ
tỉnh đến xã của 250 cơ quan/đơn
vị và 2.200 cá nhân.
Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Phó
Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên,
sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số
36-NQ/TW cả hệ thống chính trị
đã vào cuộc, đặc biệt là sự lãnh
đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, sự đoàn kết tập trung tổ chức
thực hiện của các cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương, tổ chức
chính trị - xã hội các cấp đã tác
động lớn vào tư duy, nhận thức
của đại bộ phận cán bộ, công
chức, viên chức, người dân, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận
thực rõ hơn về vai trò, tầm quan
trọng của CNTT để nâng cao hiệu
lực hiệu quả hoạt động, nâng cao
năng suất lao động, cải thiện chỉ
số phát triển con người (HCI).v
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Phát triển du lịch gắn với di sản, lễ hội
và tìm hiểu văn hóa địa phương
ẢNH: THANH TRÌ

THANH TRÌ
ề án “Chiến lược phát
triển sản phẩm du lịch
Việt Nam đến năm
2025, định hướng đến
năm 2030” do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch mới ký ban hành
định hướng cụ thể cho việc phát
triển sản phẩm du lịch văn hóa
gắn với di sản, lễ hội, tham quan
và tìm hiểu văn hóa, lối sống địa
phương đồng thời phát triển du
lịch làng nghề và du lịch cộng
đồng kết hợp nghỉ tại nhà dân.

Đ

Theo Đề án, mục tiêu cụ thể đến
năm 2020, nước ta sẽ hình thành
các dòng sản phẩm du lịch mang
tính hệ thống. Từng bước định vị
hình ảnh các dòng sản phẩm du
lịch Việt Nam, trong đó, sản phẩm
du lịch biển, đảo Việt Nam, du lịch
khám phá kỳ quan hang động Việt
Nam trở thành sản phẩm có
thương hiệu, có sức cạnh tranh
trong khu vực và thế giới. Hình ảnh
biểu tượng cho du lịch Việt Nam với
những giá trị nổi bật toàn cầu là di
sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ
Long và di sản thiên nhiên thế giới
Phong Nha – Kẻ Bàng.
Đồng thời, sẽ có 7 vùng du lịch
được định vị với các sản phẩm du
lịch đặc trưng và 1/3 các khu vực
có tiềm năng phát triển thành khu
du lịch quốc gia sẽ được quy
hoạch, tập trung đầu tư xây dựng
để tạo điểm nhấn phát triển sản
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Du lịch gắn với văn hóa, đời sống của người dân địa phương là những sản phẩm du
lịch văn hóa mang tính bền vững.

phẩm du lịch cho các vùng du lịch.
Cùng với đó, để tạo sự đa dạng
cho các sản phẩm du lịch, ngành
Du lịch xác định sẽ phát triển các
dịch vụ vui chơi giải trí đi kèm với
giải pháp xây dựng và hoàn thiện
hệ thống quản lý chất lượng sản
phẩm du lịch một cách toàn diện.
Đáng chú ý, mục tiêu đến năm
2025, Việt Nam sẽ định vị rõ nét
sản phẩm du lịch Việt Nam gắn với
các vùng du lịch, trong đó, cùng
với du lịch biển đảo, dòng du lịch
sản phẩm văn hóa sẽ là những
thương hiệu, thu hút mạnh mẽ
khách du lịch quốc tế và nội địa.
Du lịch văn hóa cũng là 4 ưu tiên
trong định hướng du lịch cho giai
đoạn này. Cụ thể, phát triển du lịch
văn hóa được xác định sẽ gắn với di

sản, lễ hội, tham quan, tìm hiểu văn
hóa, lối sống của địa phương.
Thực tế, nhiều mô hình, sản
phẩm du lịch văn hóa đã thành
công bước đầu hoặc rất có tiềm
năng phát triển thu hút du khách
trong tương lai. Điển hình là show
diễn thực cảnh “Ký ức Hội An”
được tạo nên bởi gần 500 diễn
viên gồm chuyên nghiệp và không
chuyên và được dàn dựng, cố vấn
bởi nhiều chuyên gia hàng đầu về
sân khấu, điện ảnh, lịch sử. Điều
đặc biệt là du khách được nghe các
câu chuyện văn hóa, từ chính
những người con của Hội An qua
các điển tích, câu chuyện về lịch sử
400 năm của Hội An trên không
gian giữa Cồn Hến, giữa sông Hoài
với những công trình kiến trúc đặc
trưng phố Hội, thuyền bè, sông
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Show diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc bộ.

nước và hệ thống âm thanh, hiệu
ứng ánh sáng hiện đại.
Theo lãnh đạo thành phố Hội
An, thông qua một show diễn
nghệ thuật, là một hình thái tiếp
cận mới, góp phần làm cho giá trị
văn hóa của Hội An được quảng
bá với du khách xa gần. Thực tế,
sau khi show diễn “Ký ức Hội An”
được công diễn và sau đó được
phát lại tại một quảng trường lớn
thành phố New York (Mỹ), truyền
thông thế giới đã đồng loạt đưa
tin, thậm chí ca ngợi “đây là một
trong những show diễn hay nhất
thế giới”. Từ đó, sản phẩm du lịch
mang đậm bản sắc văn hóa Hội An
– Việt Nam đã thu hút được rất
đông khách du lịch quốc tế đến
với Hội An – Việt Nam.
Tương tự, một sản phẩm du lịch
đậm tính văn hóa khác là “Tinh hoa
Bắc bộ” được một đơn vị tổ chức
dàn dựng, biểu diễn tại xã Sài Sơn,
huyện Quốc Oai, Hà Nội. Không

gian văn hóa Bắc Bộ (Việt Nam)
được tái hiện ngay tại sân khấu
nước trải dài trên 4300m2, ngay
dưới chân núi Thầy, cộng hưởng với
âm thanh, ánh sáng laze cùng hơn
200 diễn viên, trong đó có nhiều
diễn viên quần chúng địa phương
đã thực sự kể lại câu chuyện văn
hóa mãn nhãn với du khách.
Từ cốt truyện về Thiền sư Từ
Đạo Hạnh (còn được gọi là Thánh
Láng, một trong Tứ Bất Tử của tín
ngưỡng Việt Nam), vở diễn được
chia làm sáu phần: Thi ca, Cõi Phật,
Hoài cổ, Nhạc họa, An vui và Ngày
hội. Mỗi phần lại thể hiện cho văn
hóa, tín ngưỡng, tinh thần của
người Việt trong lao động, học
vấn, tri thức, hội làng cùng các lĩnh
vực nghệ thuật như điêu khắc,
kiến trúc được tái hiện bằng: âm
thanh côn trùng, tiếng hò, tiếng
khua mái chèo trên mặt nước;
quăng lưới bắt cá, tát nước đầu
đình, trai gái đối đáp, trẻ con thi
nhau vè, sĩ tử bưng lều chõng đi

thi tú tài… đã tạo nên một sản
phẩm du lịch văn hóa đặc sắc thu
hút du khách.
Ngoài các sản phẩm du lịch văn
hóa mang tính sáng tạo cao như
các câu chuyện ở Hà Nội và Hội An
(Quảng Nam), nhiều mô hình, sản
phẩm du lịch gắn với văn hóa được
tạo nên bởi chính người dân bản
địa như: du lịch Sapa – homestay
với người Dao đỏ; hướng dẫn viên
kiêm những người lái đò tại Tràng
An – Ninh Bình; mô hình du lịch
văn hóa thăm “Làng Vũ Đại ngày
nay”; du lịch trải nghiệm với văn
hóa làm gốm tại Bát Tràng (Hà Nội);
du lịch sinh thái gắn với văn hóa
sông nước tại rừng dừa Bảy Mẫu
(Hội An)... Tất cả đều có điểm
chung sản phẩm du lịch gắn với
văn hóa, tập quán đậm nét của địa
phương, được xây dựng và tạo ra
bởi chính người dân địa phương.
Điều đó theo chuyên gia du lịch là
mấu chốt của sản phẩm du lịch
bền vững.
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Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
AN AN

ạng Internet là một
thế giới mở, nơi bất
cứ ai cũng có thể bị
ảnh hưởng, trong đó
có trẻ em - đối tượng chưa làm
chủ được hành vi, cần được quan
tâm bảo vệ. Tuy nhiên, nhiều vụ
liệc liên quan đến trẻ em trên
mạng Internet gần đây (nhiều vụ
bắt cóc trẻ em do bố mẹ đăng
thông tin lên mạng xã hội) đã cho
chúng ta những bài học về những
tác động khó lường của hệ thống
thông tin mở này. Thậm chí tình
trạng xâm hại trẻ em qua mạng
bằng hình thức dụ dỗ khiêu dâm
qua mạng,... đang có xu hướng gia
tăng trong thời gian gần đây.

ẢNH: AN AN

Luật Trẻ em năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí và mới đây
nhất là Luật An ninh mạng 2018 đều có những điều khoản để bảo vệ trẻ
em trên không gian mạng. Do vậy, cơ quan, tổ chức, cha, mẹ, giáo viên,
người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo
đảm quyền của trẻ em bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo
quy định của pháp luật về trẻ em.

M

Theo Luật sư Diệp Năng Bình Trưởng Văn phòng Tinh Thông
Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí
Minh), cùng với sự phát triển
không ngừng của các dịch vụ
Internet, đặc biệt là sự xuất hiện và
phát triển nhanh chóng của các
kết nối không dây 3G, 4G, 5G,
mạng xã hội, các thiết bị di động
thông minh con người tương tác
đa chiều hơn, phản ánh sinh động,
tức thời hơn với mọi mặt đời sống
và các mối quan hệ xã hội. Chính
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Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VPLS Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ
Chí Minh).

điều này đã biến Internet trở
thành không gian xã hội mới, nơi
trẻ em có thể thực hiện các hành
vi mang bản chất xã hội của mình,
như giao tiếp, sáng tạo, học tập và
vui chơi giải trí, không bị giới hạn
bởi không gian. Trẻ em là đối
tượng nhận được sự quan tâm,
chăm sóc không chỉ của bố mẹ,
gia đình mà còn của toàn xã hội.
Có ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục
và Đào tạo cần phối hợp với các cơ

quan khác như Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ ngành liên quan
làm sao có chương trình đào tạo
giáo dục tốt nhất, chương trình
truyền thông tốt nhất, giúp trẻ em
có những kỹ năng tốt nhất.
Theo Luật sư Diệp Năng Bình,
trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp
cận thông tin, tham gia hoạt động
xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật
đời sống riêng tư và các quyền
khác khi tham gia trên không gian

ẢNH: AN AN
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Trẻ em Hà Nội vừa học vừa chơi lành mạnh trên máy tính tại Thư viện Hà Nội.

mạng. Đối tượng này cần có kiến
thức và nhận thức, trước hết là với
chính trẻ em để trở thành công
dân của thế giới số, không gian
mạng. Các em cần được hướng
dẫn những kỹ năng để truy cập
vào môi trường mạng một cách an
toàn, giúp các em trở thành người
tham gia vào môi trường mạng và
tự bảo vệ chính mình. Điều này đòi
hỏi một quá trình lâu dài, giống
như tự nhận thức, để những kiến
thức đó trở thành kỹ năng sống
cho các em.
Theo ý kiến đánh giá của các
chuyên gia, Việt Nam là một trong
những quốc gia có nhiều nỗ lực
trong công tác bảo vệ trẻ em nói
chung và bảo vệ trẻ em trên môi
trường mạng Internet nói riêng.
Bên cạnh việc tham gia Công ước
quyền trẻ em và ký kết các nghị
định thư liên quan, hệ thống luật
trong nước như: Luật Trẻ em năm
2016, Luật Tiếp cận thông tin, Luật
Báo chí và mới đây nhất là Luật An
ninh mạng 2018 đều có những
điều khoản để bảo vệ trẻ em trên

không gian mạng. Cơ quan, tổ
chức, cha, mẹ, giáo viên, người
chăm sóc trẻ em và cá nhân khác
liên quan có trách nhiệm bảo đảm
quyền của trẻ em bảo vệ trẻ em khi
tham gia không gian mạng theo
quy định của pháp luật về trẻ em.
Để tránh những rủi ro trên môi
trường mạng, Trưởng Văn phòng
Luật sư Tinh Thông Luật “gợi ý”, các
bậc cha mẹ cần áp dụng một số
giải pháp để có thể bảo vệ con em
mình như: Để các thiết bị truy cập
Internet ở vị trí có thể quản lý
được; chỉ để máy tính, thiết bị
thông minh có kết nối Internet ở
phòng ngủ của cha, mẹ để có thể
theo dõi hoạt động trên mạng của
con cái. Kích hoạt chức năng an
toàn cho trẻ em của hệ điều hình
và trình duyệt web. Thiết lập chức
năng tìm kiếm an toàn đối với
công cụ tìm kiếm để loại bỏ những
kết quả không phù hợp với trẻ em.
Cài đặt một số công cụ để lọc hoặc
ngăn chặn những nội dung không
phù hợp với trẻ em…

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ
1/1/2019. Theo đó, Điều 29 “Bảo vệ
trẻ em trên không gian mạng” quy
định cụ thể như sau:
1. Trẻ em có quyền được bảo vệ,
tiếp cận thông tin, tham gia hoạt
động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí
mật đời sống riêng tư và các quyền
khác khi tham gia trên không gian
mạng.
2. Chủ quản hệ thống thông tin,
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên
mạng viễn thông, mạng Internet và
các dịch vụ gia tăng trên không gian
mạng có trách nhiệm kiểm soát nội
dung thông tin trên hệ thống thông
tin hoặc trên dịch vụ do doanh
nghiệp cung cấp không để gây nguy
hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ
em, quyền trẻ em; ngăn chặn việc
chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội
dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm
phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp
thời thông báo, phối hợp với lực
lượng chuyên trách bảo vệ an ninh
mạng thuộc Bộ Công an để xử lý.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động trên không gian mạng
có trách nhiệm phối hợp với cơ quan
quản lý Nhà nước có thẩm quyền
trong bảo đảm quyền của trẻ em trên
không gian mạng, ngăn chặn thông
tin mạng gây nguy hại cho trẻ em
theo quy định của luật này và pháp
luật về trẻ em.
4. Cơ quan, tổ chức, cha, mẹ, giáo
viên, người chăm sóc trẻ em và cá
nhân khác liên quan có trách nhiệm
bảo đảm quyền của trẻ em bảo vệ trẻ
em khi tham gia không gian mạng
theo quy định của pháp luật về trẻ
em.
5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ
an ninh mạng và các cơ quan chức
năng phải áp dụng biện pháp để
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn,
xử lý nghiêm hành vi sử dụng không
gian mạng xâm phạm trẻ em, quyền
trẻ em.
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VNH PHÚC:

Điểm đến thành công cho các nhà đầu tư
MINH THÀNH

Là tỉnh luôn thu hút được đông đảo các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và
ngoài nước. Tất cả nhờ hướng đi đổi mới về cơ chế, chính sách, sự quan tâm của
lãnh đạo tỉnh. Trên tinh thần phát triển tốt, hiệu quả hơn những kết quả đang đạt
được, tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo kêu gọi,
thu hút các nhà đầu tư, gần đây tỉnh tổ chức Tọa đàm Xúc tiến thương mại và đầu
tư Việt Nam – Hàn Quốc. Sự kiện trên một lần nữa khẳng định những mong muốn,
quyết tâm để Vĩnh Phúc phát triển thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, bền vững.
ới quyết tâm cao, toàn
Đảng bộ, chính quyền,
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
thực hiện mốc năm 2019
là năm có ý nghĩa quyết định đối
với việc thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 2020. Tỉnh đã thực hiện thành
công việc kêu gọi nhiều nhà đầu
tư sản xuất, kinh doanh phát triển,
góp phần đưa kinh tế tỉnh ngày
một vững mạnh. Các nhà đầu tư
nước ngoài đã lựa chọn mảnh đất
Vĩnh Phúc làm mảnh đất đầu tư
bởi có các cơ chế, chính sách được
ưu tiên, quan tâm thuận lợi. Trong
số ấy, Hàn Quốc là một trong số
những điển hình về sự đầu tư.
Quan hệ kinh tế, thương mại và
đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc
không ngừng phát triển. Hiện Hàn
Quốc là một trong những đối tác
quan trọng cả về đầu tư và thương
mại và cũng là nhà đầu tư lớn nhất
tại Việt Nam với khoảng 7.459 dự
án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư
đăng ký gần 62,5 tỷ USD. Tính đến
tháng 6/2019, kim ngạch thương
mại song phương giữa 2 nước đạt
31,7 tỷ USD. Việt Nam hiện cũng là
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Sự đổi thay, phát triển của một tỉnh công nghiệp.

đối tác nhận viện trợ lớn nhất của
Hàn Quốc với tổng vốn vay ưu đãi
từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế
dự kiến cho giai đoạn 2016 – 2020
có thể đạt tới 1,5 tỷ USD. Đặc biệt,
thời gian gần đây, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam đã
và đang phối hợp với các bộ,
ngành, các cơ quan hữu quan đẩy
mạnh mối quan hệ hợp tác sâu
rộng với các đối tác, trong đó, Hàn
Quốc là một trong những đối tác
quan trọng nhằm hiện thực hóa
chính sách hướng Nam của Chính
phủ Hàn Quốc và Đề án thúc đẩy

hợp tác thương mại đầu tư song
phương giữa Việt Nam với các đối
tác chiến lược quan trọng đã được
Chính phủ Việt Nam phê duyệt từ
năm 2018.
Trong khuôn khổ cuộc tọa
đàm, nhiều nội dung quan trọng
được thảo luận. Đại diện phía Hàn
Quốc, ông Yun Ok Hyon luôn tin
tưởng với quyết tâm của lãnh đạo
Chính phủ 2 nước và cộng đồng
doanh nghiệp, quan hệ hợp tác
Việt Nam – Hàn Quốc nói chung sẽ
phát triển lên tầm cao mới. Riêng
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Giai đoạn 2016 - 2020, Đại hội
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ
XVI xác định “Phấn đấu xây dựng
Vĩnh Phúc trở thành một trong
những trung tâm công nghiệp, du
lịch của vùng và cả nước, cơ bản
hoàn thành khung đô thị tiến tới
trở thành thành phố Vĩnh Phúc
vào những năm 20 của thế kỷ
XXI”. Chính sách của tỉnh tập
trung thu hút dự án đầu tư vào
các khu công nghiệp hiện có; ưu
tiên các dự án có quy mô lớn,
công nghệ cao. Chủ động quỹ đất
để xây dựng các khu công nghiệp
mới theo yêu cầu của thị trường,
phù hợp quy hoạch được duyệt.
Từng bước thành lập mới và xây
dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
các khu công nghiệp Thăng Long
Vĩnh Phúc, Tam Dương II, Sông Lô
1, Chấn Hưng,... để tạo quỹ đất
phát triển công nghiệp.
Trong giai đoạn này, Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban
hành nhiều nghị quyết chuyên đề
về thu hút đầu tư trên địa bàn
tỉnh, như Nghị quyết số 01-NQ/TU,
ngày 01/9/2016, của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ
bản cải thiện môi trường đầu tư
và nâng cao năng lực cạnh tranh
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU,
ngày 01/9/2016, của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về khuyến khích đầu tư
các dự án dịch vụ chất lượng cao
tại các vùng khó chuyển đổi cơ
cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2021;
Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND,
ngày 12/12/2016, của Hội đồng
Nhân dân tỉnh về một số biện
pháp đặc thù thu hút đầu tư và
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...
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Dây chuyền hiện đại chính là sức mạnh của các nhà máy nước ngoài đầu tư sản xuất,
kinh doanh.

tỉnh Vĩnh Phúc, với những thế
mạnh sẵn có cùng những cơ chế,
chính sách ưu đãi dành cho nhà
đầu tư sẽ tiếp tục là bến đỗ lý
tưởng cho các doanh nghiệp FDI
nói chung và các doanh nghiệp
Hàn Quốc nói riêng.
Với mong muốn đạt được
nhiều kết quả cao hơn nữa, lãnh
đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Trì thêm lần nữa
khẳng định: Những năm qua, tỉnh
Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao các
dự án của nhà đầu tư nước ngoài,
nhất là các dự án của Hàn Quốc về
tính hiệu quả và những đóng góp
quan trọng đối với sự phát triển
của tỉnh. Thời gian tới, Vĩnh Phúc
mong muốn Đại sứ quán Hàn
Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam,
Phòng Thương mại và Công
nghiệp Hàn Quốc, cơ quan xúc
tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc
cũng như các doanh nghiệp Hàn
Quốc đã và đang đầu tư tại tỉnh sẽ
tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh thúc
đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, kinh

“

Thu ngân sách Nhà nc cao.
Tính n cui tháng 7, tng
thu ngân sách Nhà nc ni
 a do ngành Thu qu n lý  t 17.524
t  ng,  t 72% d toán pháp lnh
nm 2019. Trong ó, có 11/15 ch tiêu
thu  t và tng trng cao so vi cùng
k nm trc. Các n v nhn d toán
thu u tích cc, ch ng ch  o
công tác thu ngân sách Nhà nc ngay
t nhng ngày u, tháng u ca
nm.  ng thi, t chc trin khai tt
quy trình qu n lý thu và các phong
trào thi ua trong n v . Bên c nh ó,
các m ng công tác theo chc nng,
công tác qu n lý ni ngành nhm h!
tr" #c lc cho công tác qu n lý thu
ngân sách c$ng "c ngành Thu chú
tr&ng thc hin  ng b và hiu qu .
Thi gian ti, ngành Thu V'nh Phúc
tip t(c trin khai quyt lit các bin
pháp nghip v(, ph)n )u hoàn thành
v"t mc d toán thu ngân sách Nhà
nc quý III và c nm 2019.
doanh và giao lưu văn hóa giữa
Vĩnh Phúc với các tỉnh của Hàn
Quốc, làm cầu nối đưa các nhà đầu
tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc
đến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư,
kinh doanh tại tỉnh trong thời gian
sớm nhất.
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019) 53

VNH PHÚC - TIM NNG VÀ TRIN VNG HÒA NHP  P 4.0

TAM ĐO - VNH PHÚC:

Nơi vẻ đẹp níu chân người
BÌNH MINH
am Đảo, tên gọi của ba
ngọn núi cao nhô lên trên
biển mây, gồm Thạch Bàn,
Thiên Thị và Phù Nghĩa
(ngọn núi cao nhất có độ cao trên
1.591m so với mặt nước biển). Các
dãy núi trải dài theo hướng Tây
Bắc - Đông Nam (có độ dài khoảng
80km, rộng đến 15km). Trên các
dãy núi có nhiều suối và thác
nước. Thác Bạc có độ cao 50m,
nước sối xuống tung bọt trắng
ngay cả vào mùa khô. Cũng vì dốc
đứng, nên hệ thực vật đa dạng và

T
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gồm nhiều các loại động vật đặc
hữu. Với những điều kiện tự nhiên

trời phú, nơi đây trở thành Vườn
quốc gia mang tên Tam Đảo (rộng
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Tam Đảo có Quảng trường trung tâm, đây là điểm vui chơi được quy
hoạch xây dựng với sân quảng trường rộng, ghế bậc thang và nhiều
công trình đẹp bắt mắt để chụp ảnh. Đây là nơi thường tổ chức các lễ
hội văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

36.883ha) ôm trọn các dãy núi này.
Nơi đây còn có những di tích văn
hóa - lịch sử nổi tiếng như chùa
Tây Thiên và đền Tây Thiên (còn
gọi Đền Mẫu) thờ Quốc Mẫu Tây
Thiên Lăng Thị Tiêu. Theo thần
thoại, Quốc Mẫu Tây Thiên là do
linh khí của núi rừng Tam Đảo hun
đúc mà nên. Đầu thế kỷ 20, người

P 4.0

Rêu phong, cổ kính, Nhà thờ cổ Tam Đảo là một
điểm lý thú cho các bạn chụp ảnh lưu niệm, nơi du
khách ghi dấu chân khám phá mảnh đất này.

Pháp đã lên Tam Đảo và xây dựng
một thị trấn ở đây làm nơi nghỉ
mát cho các quan chức của chính
quyền đô hộ.

rừng nguyên sinh quốc gia Tam

Khu du lịch Tam Ðảo được
người Pháp phát hiện và xây dựng
từ những năm đầu thế kỷ 20. Thị
trấn Tam Đảo được bao bọc bởi

thuận lợi để phát triển các loại hình

Đảo, có khí hậu trong lành, mát mẻ.
Nơi đây thiên nhiên trong lành, khí
hậu se lạnh khiến Tam Đảo rất
du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh
thái. Đây là điểm đến được du
khách đến nghỉ dịp ngắn ngày.

Nhà sáng tác, đây là ngôi nhà, điểm hẹn
chung quen thuộc cho giới văn nghệ sĩ.
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QU C T

K NIM 52 NM THÀNH LP ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2019):

Vì mt ASEAN t cng,
sáng to và phát trin bn v ng
ÁNH DƯƠNG

Được thành lập vào ngày 8/8/1967, trải qua hơn 5 thập niên xây dựng
và phát triển, đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã
vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cộng đồng, thực thể chính trị - kinh
tế quan trọng, đóng góp hiệu quả cho đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn
định, phồn vinh của Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Và
trong quá trình ấy có dấu ấn đậm nét của Việt Nam.
hành lập ngày 8/8/1967
tại Bangkok (Thái Lan) với
5 thành viên ban đầu là
Indonesia,
Malaysia,
Philippines, Singapore và Thái Lan,
ASEAN đã dần phát triển thành
một tổ chức hợp tác toàn diện,
chặt chẽ, bao gồm 10 quốc gia
Đông Nam Á khi kết nạp thêm
Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia
và Myanmar. Từ dân số khoảng
260 triệu người khi mới thành lập,
ASEAN giờ là ngôi nhà chung của
hơn 630 triệu người dân. Đặc biệt,
ASEAN đã có sự chuyển mình
mang tính bước ngoặt khi chính
thức hình thành Cộng đồng
ASEAN từ ngày 31/12/2015 với
đầy đủ 3 trụ cột về Chính trị - An
ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội,
góp phần xây dựng hòa bình, ổn
định và thịnh vượng của khu vực
cũng như thế giới.

T
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Một ASEAN - Bảo đảm
hòa bình, ổn định và
phát triển ở khu vực
Kể từ khi ra đời, dù còn nhiều
sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo,
về trình độ phát triển, về cơ sở hạ
tầng, công nghệ thông tin... song
10 nước ASEAN đã hỗ trợ, giúp đỡ
và cùng nhau phát triển về mọi
mặt. Nền tảng cho các thành tựu
trong hơn 5 thập niên qua chính là
những cơ chế hợp tác nội khối của
ASEAN được triển khai thông qua
các hiệp ước, diễn đàn, hội nghị,
dự án, chương trình phát triển,
việc xây dựng Khu vực tự do
thương mại ASEAN và các hoạt
động văn hóa thể thao trong khu
vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã
từng bước xây dựng và vận dụng
những cơ chế này nhằm đảm bảo
các mục tiêu thúc đẩy phát triển
kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến
bộ xã hội của các nước thành viên;

xây dựng Đông Nam Á thành một
khu vực hòa bình, ổn định.
Thành công quan trọng nhất
của ASEAN trong suốt hơn 5 thập
niên qua là đảm bảo duy trì hòa
bình và ổn định ở khu vực Đông
Nam Á, các quốc gia thành viên
xây dựng được mối quan hệ hợp
tác ngày càng tốt đẹp. Những
khác biệt giữa các thành viên,
những bất đồng hay tranh chấp
nhất định đều được ngăn chặn và
hóa giải trên cơ sở lợi ích chung.
Hiện ASEAN đã bước sang năm
thứ tư và đang ở giai đoạn giữa kỳ
triển khai Tầm nhìn Cộng đồng
ASEAN 2025 với trọng tâm là triển
khai các kế hoạch tổng thể trên cả
3 trụ cột (Chính trị - An ninh, Kinh
tế và Văn hóa – Xã hội); mở rộng và
làm sâu sắc quan hệ đối ngoại,
củng cố vai trò trung tâm của
ASEAN trong cấu trúc khu vực
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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập ASEAN,
ngày 8/8/2019 tại Jakatar, Indonesia.

đang định hình; tăng cường kết
nối và thu hẹp khoảng cách phát
triển. Đến nay, ASEAN đã đạt được
nhiều kết quả đáng khích lệ.
ASEAN nhanh chóng trở thành
một khu vực kinh tế năng động,
có quy mô lớn thứ 6 trên toàn cầu
với tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
năm 2018 đạt gần 3.000 tỷ USD,
tăng gấp 100 lần so với mức
khiêm tốn chưa đầy 30 tỷ USD ban
đầu. Dự báo tăng trưởng kinh tế
toàn khối sẽ đạt từ 4,9 – 5,2%
trong năm 2019. ASEAN đã ký 6
Hiệp định thương mại tự do với 7
đối tác thương mại hàng đầu trên

thế giới. Với đà phát triển năng
động và tiềm năng lớn, dự kiến
ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế
lớn thứ tư thế giới vào năm 2050.
ASEAN chính là nhân tố quan
trọng tạo ra sự thay đổi lớn về sức
mạnh kinh tế ở châu Á và quá
trình tái tổ chức các cường quốc
trong khu vực.
Về chính trị - an ninh, trong
những thập niên qua, trật tự khu
vực tương đối ổn định nhờ các cơ
chế hợp tác an ninh, đối thoại, các
nguyên tắc của Phương cách
ASEAN: Cùng tôn trọng độc lập,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

của tất cả các quốc gia, không can
thiệp vào công việc nội bộ của
nhau, giải quyết các tranh chấp
bằng biện pháp hòa bình.
Về văn hóa - xã hội, giá trị và
bản sắc chung của khu vực đã
được xây dựng thông qua các hoạt
động hợp tác ASEAN trong lĩnh
vực văn hóa - xã hội, qua đó đã
từng bước tăng cường hiểu biết và
tình đoàn kết giữa nhân dân các
nước Đông Nam Á, giữa các nước
trong khu vực với các nước ngoài
khu vực. Nhờ các hoạt động giao
lưu thể thao, kết nối văn hóa, giáo
dục, các giá trị và bản sắc chung
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của khu vực đã được củng cố và ý
thức cộng đồng của các nước
ASEAN đã được tăng cường. Nhân
quyền và các quyền tự do cơ bản
được thúc đẩy và bảo vệ.
Năm 2019, ASEAN tiếp tục đẩy
mạnh hợp tác và liên kết với chủ
đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự
bền vững” trên cơ sở phát huy
những kết quả đạt được các năm
trước. Theo đó, ASEAN tập trung
nâng cao năng lực xử lý các thách
thức an ninh, tăng cường năng lực
ngoại giao phòng ngừa, thúc đẩy
hợp tác quản lý biên giới, hợp tác
biển, tăng cường kết nối, thuận lợi
hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư,
phát triển kinh tế bền vững,...
ASEAN cũng tập trung vào số
hóa, thích ứng với Cách mạng
công nghiệp 4.0, tăng cường kết
nối, thuận lợi hóa thương mại,
dịch vụ, đầu tư, phát triển kinh tế
bền vững, hoàn tất đàm phán
RCEP, gắn kết các sáng kiến kết nối
trong khu vực.
Bên cạnh đó, ASEAN thúc đẩy
hợp tác hướng đến người dân và
đảm bảo an ninh con người, thông
qua các chương trình hợp tác về
phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường,
quản lý thiên tai và ứng phó với
biến đổi khí hậu, thúc đẩy giáo dục
suốt đời, đề cao bản sắc văn hóa
ASEAN, thúc đẩy hợp tác thích ứng
với già hóa dân số, phát triển nguồn
nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0.
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Ngoài ra, ASEAN tiếp tục triển
khai chính sách đối ngoại rộng
mở, nỗ lực duy trì quan hệ cân
bằng, hợp tác cùng có lợi với các
đối tác, chủ động củng cố các cơ
chế do ASEAN khởi xướng và chủ
trì, tăng cường cấu trúc khu vực
mở, minh bạch, dựa trên luật lệ với
ASEAN đóng vai trò trung tâm.
Không chỉ mang lại lợi ích cho
các quốc gia thành viên, sự phát
triển và hợp tác vững chắc của
ASEAN đã góp phần không nhỏ
vào thành tựu chung của thế giới,
nâng cao vị thế của các nước
ASEAN trên trường quốc tế, cũng
như tạo tiền đề cho các khu vực
khác đẩy mạnh hợp tác. Đến nay
đã có 91 quốc gia cử Đại sứ về
ASEAN, 37 quốc gia tham gia Hiệp
ước Hợp tác và Thân thiện khu vực
Đông Nam Á (TAC). Các kỳ Hội
nghị cấp cao ASEAN hàng năm đã
trở thành sự kiện quốc tế quan
trọng. ASEAN đã khẳng định vai
trò chủ đạo trong việc xác định các
ưu tiên, chương trình nghị sự, định
hướng phát triển của các tiến trình
hợp tác. Đồng thời, ASEAN thể
hiện vai trò dẫn dắt, định hướng,
điều hòa các lợi ích khác biệt của
các nước, nhất là các nước lớn,
phù hợp với đặc thù, ưu tiên và lợi
ích của ASEAN.
Kết quả hội nghị Bộ trưởng
Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và
các hội nghị liên quan vừa diễn ra
tại Thái Lan đầu tháng 8 là minh
chứng rõ nét thể hiện sự đoàn kết,

vai trò của ASEAN trong đối thoại,
giải quyết các vấn đề khu vực và
thế giới. ASEAN đã đoàn kết,
thống nhất khẳng định tầm quan
trọng của duy trì hòa bình, an
ninh, ổn định trong khu vực cũng
như trên thế giới, xử lý hữu hiệu
các thách thức đang nổi lên, thúc
đẩy an ninh bền vững trong khu
vực thông qua củng cố lòng tin
chiến lược và sự tin tưởng lẫn
nhau giữa các nước ASEAN và các
nước trong khu vực châu Á - Thái
Bình Dương.…
Cộng đồng ASEAN đang tiếp
tục hướng tới một ASEAN năng
động, chủ động, thích ứng và đổi
mới, nắm bắt các công nghệ hiện
đại và các chính sách thực tiễn tốt
nhất, một ASEAN quản lý tốt, bền
vững và an toàn năng lượng, tập
trung vào trao quyền và tạo cơ hội
hòa nhập cho mọi người...
Cộng đồng cũng mong muốn
được sống trong môi trường ít ô
nhiễm và quản lý bền vững hơn
các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Bên cạnh đó, Cộng đồng ASEAN
sẽ có tiếng nói quan trọng trên
toàn cầu và là nhân tố tích cực
thúc đẩy cho hòa bình, ổn định ở
khu vực rộng lớn hơn. Xây dựng
một ASEAN bền vững trên cả ba
trụ cột hướng tới người dân là
mục tiêu hàng đầu và điều đó phụ
thuộc phần lớn vào sự đoàn kết,
bản lĩnh và ý chí của các nước
thành viên.
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Những đóng góp của
Việt Nam
Kể từ khi chính thức gia nhập
ASEAN ngày 28/7/1995, và trở
thành thành viên thứ 7 của Hiệp
hội. Đây là một dấu mốc lớn đánh
dấu quá trình hội nhập khu vực
của Việt Nam cũng như tiến trình
hợp tác, liên kết của cả khu vực.
Trong suốt gần 25 năm qua kể từ
khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn
là một thành viên tích cực, tham gia
sâu rộng, toàn diện vào tất cả các
lĩnh vực hợp tác theo phương châm
“chủ động, tích cực và có trách
nhiệm”, đồng thời có những đóng
góp quan trọng cho sự lớn mạnh
của ASEAN thời gian qua.
Là thành viên có trách nhiệm
của ASEAN, Việt Nam cũng đảm
nhiệm thành công các nhiệm vụ
luân phiên quan trọng trong
ASEAN như: Chủ nhà Hội nghị Cấp
cao ASEAN 6 (năm 1998), Chủ tịch
Ủy ban Thường trực ASEAN (20002001), nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN
2010, điều phối tích cực quan hệ
giữa ASEAN với các Đối tác quan
trọng như: Hoa Kỳ, Nga, EU, Ấn Độ
và hiện nay là Nhật Bản. Việt Nam
cũng đóng góp quan trọng vào
quá trình hình thành, mở rộng và
củng cố các thể chế do ASEAN chủ
trì như: Cấp cao Đông Á (EAS), Hội
nghị Bộ trưởng Quốc phòng
ASEAN mở rộng (ADMM+)...
Việt Nam phối hợp cùng các
nước thành viên xây dựng những

định hướng, quyết sách quan
trọng của ASEAN như: Tầm nhìn
ASEAN 2020 (năm 1997) và Tầm
nhìn ASEAN 2025 (năm 2015);
Chương trình hành động Hà Nội
(năm 1998); Tuyên bố Hòa hợp
ASEAN II (năm 2003) hình thành
Cộng đồng ASEAN, Hiến chương
ASEAN (năm 2007), Lộ trình xây
dựng Cộng đồng ASEAN (20092015); Kế hoạch tổng thể Kết nối
ASEAN (MPAC) và Sáng kiến hội
nhập ASEAN (IAI) về thu hẹp
khoảng cách phát triển.
Bên cạnh việc nỗ lực phối hợp
cùng các nước thành viên xây
dựng những định hướng, quyết
sách quan trọng của ASEAN, Việt
Nam luôn đề cao sự đoàn kết,
thống nhất, xây dựng và phát huy
giá trị của các công cụ, cơ chế bảo
đảm an ninh, thúc đẩy xây dựng
lòng tin, chia sẻ các chuẩn mực
ứng xử trong khu vực, củng cố vai
trò trung tâm của ASEAN thông
qua các cơ chế, diễn đàn do
ASEAN chủ trì.
Chúng ta cũng tham gia và
đóng góp tích cực vào việc xây
dựng và thông qua Tài liệu “Quan
điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương” giúp
hình thành lập trường chung của
ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ
sở phù hợp với trên cơ sở các giá
trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò
trung tâm của ASEAN. Cùng với
các nước ASEAN tham gia tích cực
và xây dựng trong quá trình đàm
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phán giữa ASEAN và Trung Quốc
nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc
ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu
lực, hiệu quả.
Việt Nam cũng đã chủ động đi
đầu trong các nội dung có lợi thế
và kinh nghiệm như hợp tác viễn
thông, nông nghiệp, xóa đói giảm
nghèo và thu hẹp khoảng cách
phát triển… Việt Nam luôn nằm
trong nhóm các nước thành viên
có tỷ lệ thực thi cao nhất các Kế
hoạch tổng thể xây dựng Cộng
đồng ASEAN. Là một trong hai
nước có tỷ lệ thực hiện cao nhất
các cam kết trong kế hoạch tổng
thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế
ASEAN (AEC) với tỷ lệ 95,5%, đứng
thứ hai sau Singapore.
Hiện Việt Nam đang tích cực
chuẩn bị cho việc đảm nhận vai
trò Chủ tịch ASEAN từ ngày
1/1/2020. Phát biểu tại lễ ra mắt
mắt Ủy ban quốc gia ASEAN 2020
(tháng 12/2018), Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,
Việt Nam luôn xác định ASEAN là
ưu tiên hàng đầu, là “hòn đá tảng”
trong ngoại giao đa phương. Việt
Nam mong muốn tiếp tục đóng
góp thực chất hơn nữa vào tiến
trình xây dựng và phát triển Cộng
đồng ASEAN đoàn kết, có vai trò
trung tâm ở khu vực, hướng tới
một ASEAN hài hòa, gắn kết, bản
sắc, có khả năng thích ứng cao,
ngày càng phát triển thịnh vượng,
có vai trò và trách nhiệm trong giải
quyết các vấn đề toàn cầu.
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Làm th nào đ c i thi n quan h
gi a Hàn Quc và Nht B n
QUANG HƯNG (Theo The Korea Herald)

Hàn Quốc và Nhật Bản cần phải nhận ra rằng khoảng cách giữa hai
nước đã được thu hẹp và họ giống nhau hơn là khác nhau.
àn Quốc và Nhật Bản
đang lại một lần nữa có
bất đồng. Vào ngày
01/7, chính phủ Nhật
Bản đã quyết định hạn chế xuất
khẩu sang Hàn Quốc ba sản phẩm
được sử dụng trong sản xuất chất
bán dẫn và điện thoại thông minh.
Họ lập luận rằng các sản phẩm này
có thể được sử dụng để chế tạo vũ
khí nếu chúng rơi vào tay Bắc Triều
Tiên. Hành động này đã gây ra sự
náo động ở Hàn Quốc, người dân
cáo buộc Nhật Bản đã lợi dụng
vấn đề này để làm suy yếu nền
kinh tế Hàn Quốc. Cả hai quốc gia
dường như không sẵn sàng đàm
phán để giải quyết bất đồng của
cả hai bên.

H

Quan hệ giữa các nước láng
giềng thường phức tạp, đặc biệt
khi có chênh lệch quyền lực giữa
hai bên. Quốc gia mạnh hơn
thường bỏ qua người hàng xóm
yếu hơn, ngầm tin rằng người hàng
xóm yếu hơn không có lựa chọn
nào khác ngoài việc khuất phục.
Người hàng xóm yếu hơn, trong
khi đó, lại tin rằng người hàng xóm
mạnh hơn là kẻ bắt nạt. Lãnh đạo ở
60 TOÀN CẢNH SỰ KIỆN - DƯ LUẬN (8/2019)

Nhiều cửa hàng ở Hàn Quốc dán biển hiệu tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.

cả hai quốc gia ghi được điểm
chính trị để khoe khoang khi có
mối quan hệ tốt, nhưng các nhà
lãnh đạo ở các quốc gia yếu hơn
còn ghi được điểm khi đứng lên
chống lại sự bắt nạt.
Khi Hàn Quốc và Nhật Bản bình
thường hóa quan hệ ngoại giao vào
năm 1965, Nhật Bản là nước láng
giềng mạnh hơn. Tổng sản phẩm
quốc nội của Nhật đứng thứ tư trên
thế giới và GDP bình quân đầu
người đạt $ 920. Với GDP bình quân
đầu người chỉ 108 đô la, Hàn Quốc

là một trong những quốc gia nghèo
nhất thế giới. Năm 1965, Nhật Bản
có 99 triệu người, trong khi Hàn
Quốc có 29 triệu. Nhật Bản đang
trên đà trở thành một siêu cường
kinh tế, trong khi Hàn Quốc chỉ mới
bắt đầu quá trình công nghiệp hóa
đưa nước này thoát nghèo.
Bắt đầu từ những năm 1970,
khoảng cách trên bắt đầu thu hẹp
khi nền kinh tế Hàn Quốc tăng
trưởng nhanh hơn. Tăng trưởng
kinh tế ở Nhật Bản chậm lại đáng
kể sau khi bong bóng kinh tế vỡ
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vào năm 1992. Mặc dù kinh tế khó
khăn vào cuối những năm 1990,
tăng trưởng ở Hàn Quốc vẫn tiếp
tục vượt xa Nhật Bản. Tính đến năm
2018, GDP bình quân đầu người
(tính theo sức mua tương đương) ở
Hàn Quốc là 41.351 đô la và 44.227
đô la ở Nhật Bản. Nếu xu hướng
này tiếp tục, Hàn Quốc sẽ vượt qua
Nhật Bản trong vài năm tới.
Về chính trị và văn hóa, Hàn
Quốc đã thu hẹp khoảng cách với
Nhật Bản. Năm 1965, Hàn Quốc bị
hạn chế tự do chính trị và không
có ảnh hưởng văn hóa ở nước
ngoài. Ngược lại, Nhật Bản là một
nền dân chủ đã tổ chức thành
công Thế vận hội mùa hè và văn
hóa Nhật Bản bắt đầu thu hút sự
chú ý ở nước ngoài.
Năm 2019, Hàn Quốc là một
cường quốc văn hóa khi Kpop càn
quét khắp thế giới. Giờ đây, Hàn
Quốc được xếp hạng cùng với
Nhật Bản là một trong những nền
dân chủ hàng đầu của châu Á. Hàn
Quốc đã phát triển một mạng lưới
rộng lớn các liên kết kinh tế và văn
hóa trên khắp thế giới cạnh tranh
với Nhật Bản.
Khoảng cách thu hẹp đã đưa
hai nước vào thế cân bằng hơn,
nhưng điều này dường như không
được các chính trị gia và giới
truyền thông ở cả hai bên nhận
thấy. Chính phủ Nhật Bản dường
như nghĩ rằng họ có thể bắt Hàn
Quốc phải phục tùng vì yếu hơn.
Cách tiếp cận này gây ra phản ứng
dữ dội gần đây ở Hàn Quốc.
Những gì có thể được thực

Ảnh minh họa.

hiện? Điều quan trọng nhất là cả
hai bên phải nhận ra rằng, là hàng
xóm, họ cần nhau. Dòng chảy của
hàng hóa và con người giữa hai
quốc gia là đáng kể và mang lại lợi
ích cho cả hai bên. Quan hệ hợp tác
là rất quan trọng vì cả hai đều phải
đối mặt với các mối đe dọa an ninh
chung từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Tiếp theo, Hàn Quốc và Nhật
Bản cần phải nhận ra rằng khoảng
cách đã được thu hẹp và họ giống
nhau hơn là khác nhau. Cả hai đều
là những quốc gia dân chủ tiên
tiến với mức sống cao. Họ phải đối
mặt với các vấn đề kinh tế, môi
trường và xã hội tương tự và có thể
hợp tác trong một loạt các lĩnh vực.
Để đạt được mức độ hiểu biết
này sẽ đòi hỏi nỗ lực ngoại giao
bền vững từ cả hai phía. Những nỗ
lực ban đầu nên tập trung vào một
thỏa thuận để duy trì thương mại
tự do và cam kết đối thoại thường
xuyên về các vấn đề song phương.
Để kết thúc vấn đề, các nhà lãnh

đạo của cả hai quốc gia cần gặp
gỡ thường xuyên thay vì từ chối
đối thoại với những mưu đồ để
đạt được ưu thế.
Một khi Hàn Quốc và Nhật Bản
hiểu rằng về cơ bản họ là đối tác
bình đẳng, họ có thể bắt đầu giải
quyết các vấn đề lịch sử. Mặc dù
Nhật Bản đã bồi thường cho Hàn
Quốc vào năm 1965 vì lạm dụng
trong thời kỳ thuộc địa từ 1910 1945, nhưng những tranh chấp về
từ ngữ trong sách giáo khoa và
cuộc tranh cãi bất tận về nô lệ tình
dục của Hàn Quốc trong Thế chiến
II đã đặt ra nghi ngờ về sự chân
thành của chính phủ Nhật Bản.
Đối với Hàn Quốc, những nghi
ngờ này mới chính là vấn đề. Để
giải quyết lịch sử đen tối của mình,
Nhật Bản có thể lấy Đức làm cảm
hứng. Đức đã thể hiện quan điểm
rõ rằng thông qua các hành động
nhất quán và kết quả là đã nhận
được sự tin tưởng và tôn trọng của
các nước láng giềng. 
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QU C T

CNG TH NG TH

NG M I M - TRUNG QUC:

Đe da nn kinh t toàn cu
VÂN KHÁNH

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng leo thang và
ngày càng trở nên phức tạp sau những động thái mới nhất từ lãnh đạo
hai nền kinh tế hàng đầu thế giới; làm chao đảo thị trường tài chính thế
giới và đe dọa đảo ngược sự hồi phục được kỳ vọng của nền kinh tế toàn
cầu, thậm chí có thể chấm dứt chuỗi thời gian tăng trưởng đã kéo dài 1
thập kỷ qua nếu xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chưa có dấu hiệu hạ
nhiệt
Tổng thống Mỹ Donald Trump
cũng đã khiến phố Wall chao đảo
khi quyết định áp thuế 10% nhằm
vào 300 tỷ USD hàng hóa Trung
Quốc. Mức thuế mới, dự kiến có
hiệu lực từ ngày 1/9 sẽ nhằm vào
các mặt hàng từ đồ may mặc, giày
dép đến thiết bị điện tử như điện
thoại thông minh của Trung Quốc.
Căng thẳng ngày càng được
đẩy lên cao trào khi lần đầu tiên
kể từ năm 1994, Mỹ liệt Trung
Quốc vào danh sách các “quốc gia
thao túng tiền tệ”. Tuyên bố này
được đưa ra sau khi Ngân hàng
trung ương Trung Quốc hạ định
giá đồng tiền của nước này
xuống ngưỡng thấp nhất trong
hơn 1 thập kỷ qua, với tỷ giá tham
chiếu là 7 CNY/1 USD. Cùng với
việc đồng Nhân dân tệ giảm giá
so với đồng USD, các doanh
nghiệp Trung Quốc cũng quyết
định ngừng mua thêm nông sản
của Mỹ.
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Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc đã lên tiếng chỉ trích mạnh
mẽ việc Bộ Tài chính Mỹ liệt kê
Trung Quốc vào danh sách quốc
gia thao túng tiền tệ, cho rằng đây
là hành động cảm tính, không có
căn cứ và là biểu hiện cụ thể của
chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa
bảo hộ...
Bắc Kinh cũng lý giải về hành
động của mình là thể hiện sự lo
ngại của thị trường về các biện
pháp bảo hộ và thuế nhập khẩu
mới, song các chuyên gia lại nhìn
nhận đây là thông điệp mạnh mẽ
và thể hiện lập trường cứng rắn
của Trung Quốc, cho thấy nước
này đã sẵn sàng cho một cuộc
chiến thương mại dài hơi và các
quan chức tại Bắc Kinh dường như
không còn muốn né tránh những
đòn đáp trả của Tổng thống
Trump, đồng thời chứng minh
rằng đồng tiền của nước này có
thể được sử dụng như một loại vũ
khí trong cuộc chiến thương mại
với Mỹ.

Rõ ràng với những chính sách
mới ban hành này, nông dân Mỹ
chắc chắn cũng sẽ gặp nhiều khó
khăn. Cuộc chiến thương mại đã
buộc chính phủ Mỹ phải rót hàng
tỷ USD cứu trợ người nông dân.
Theo Ngân hàng Dự trữ liên bang
St. Louis, các khoản nợ nông
nghiệp không trả đúng kỳ hạn đã
tăng gấp 3 lần kể từ giữa năm 2015,
lên mức cao nhất trong 8 năm qua.
Căng thẳng ngày càng đẩy lên
cao với những chính sách đáp trả
mới khiến cho cả hai nền kinh tế
đang gặp những khó khăn nhất
định, tác động lớn đến nền kinh tế
toàn cầu.

Tác động xấu đến kinh
tế toàn cầu
Các động thái mới đây từ cả hai
phía đã khiến những cuộc đàm
phán thương mại Mỹ - Trung khó
có thể đạt được tiến triển và cuộc
chiến thương mại giữa hai nền kinh
tế lớn nhất thế giới được dự báo sẽ
kéo dài và diễn biến phức tạp.

QU

Sự leo thang trong cuộc chiến
thương mại xảy ra vào thời điểm
nền kinh tế toàn cầu đang có
những vết rạn nứt. Nhiều ý kiến
cho rằng, những căng thẳng gần
đây giữa hai nước sẽ gây áp lực lên
nền kinh tế toàn cầu và cuối cùng
sẽ tác động ngược lại tới chính
những nước này. Tăng trưởng của
Trung Quốc đã chậm lại. Hoạt
động của các nhà máy tại Mỹ
trong tháng 7 cũng giảm xuống
mức thấp nhất trong gần 3 năm
qua. Các ngân hàng trung ương
trên toàn cầu không có đủ khả
năng để bù đắp cho những bất ổn
về kinh tế.
Giới phân tích cho rằng, xung
đột thương mại đã đạt đến một
mức độ nghiêm trọng mới, rất khó
đảo ngược. Rủi ro đặt ra là cuộc
chiến thương mại đang tiến đến
gần ngưỡng có thể làm chậm tốc
độ tăng trưởng kinh tế, thậm chí
suy thoái. Bằng cách khăng khăng
giữ vững quan điểm của mình, cả
Mỹ và Trung Quốc đang tăng nguy
cơ phá vỡ nền kinh tế toàn cầu
vốn bắt đầu xuất hiện những vết
rạn nứt.
Thị trường thế giới ngay lập tức
đã có những phản ứng trước chiều
hướng xấu đi của quan hệ thương
mại Mỹ - Trung Quốc. Ngay từ đầu
phiên giao dịch ngày 6/8, giá dầu
thế giới sụt giảm hơn 4%, giữ đà
giảm mạnh và xuống mức thấp
nhất trong vòng 7 tháng qua.
Nhiều thị trường chứng khoán
cũng chìm trong sắc đỏ bởi lo ngại
dai dẳng về căng thẳng thương
mại vẫn chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Ngược lại, giá vàng thế giới tiếp
tục tăng mạnh và đạt mức kỷ lục
mới khi các nhà đầu tư vội vàng
tìm giải pháp “trú ẩn” để bảo toàn
vốn và đồng USD không còn là lựa
chọn an toàn.
Theo hãng tin Bloomberg, nỗi
lo doanh nghiệp dừng kế hoạch
đầu tư, người tiêu dùng cắt giảm
chi tiêu và giá cổ phiếu trượt dài
đã trỗi dậy những ngày gần đây
trên phạm vi toàn cầu, sau khi
thỏa thuận "đình chiến" thương
mại kéo dài mấy tháng giữa Mỹ và
Trung Quốc bất ngờ sụp đổ với
việc hai nước lại áp thuế lên hàng
hóa của nhau.
Tháng trước, Quỹ Tiền tệ quốc
tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng
toàn cầu trong năm nay và năm
sau do ảnh hưởng của căng thẳng
thương mại. Quỹ này cảnh báo
nếu căng thẳng Mỹ - Trung Quốc
tiếp tục leo thang vào năm 2020,
tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ
giảm 0,5 điểm phần trăm.
Cuộc chiến thương mại cũng
đang khắc sâu một vết rạn giữa
Trung Quốc và phần còn lại của
nền kinh tế thế giới. Thuế quan đã
khiến các nhà sản xuất toàn cầu
chen nhau chuyển sản xuất từ
Trung Quốc sang các quốc gia
khác. Các công ty của cả Trung
Quốc và các nước khác đang bị
buộc phải quyết định có nên tiếp
tục chuỗi cung ứng của họ ở Trung
Quốc, hay đi nơi khác. Sự chuyển
hướng này có thể sẽ kéo dài và tốn
kém. Ngoài chi phí tổ chức lại
chuỗi cung ứng và sự kém hiệu

C T

quả kinh tế của chủ nghĩa bảo hộ,
các công ty đang phải đối mặt với
sự bất ổn về cung nguyên liệu và
cầu thị trường.
Trong một nghiên cứu mới đây,
Bloomberg Economics ước tính
rằng 1% trong hoạt động kinh tế
toàn cầu được quyết định bởi
thương mại hàng hóa và dịch vụ
giữa Mỹ và Trung Quốc. Khoảng
4% sản lượng hàng hóa của Trung
Quốc được xuất khẩu sang Mỹ, và
bất kỳ tác động tiêu cực nào đối
với các nhà sản xuất Trung Quốc
cũng sẽ gây ảnh hưởng lan rộng
khắp các chuỗi cung ứng trong
khu vực, đe dọa đến những nền
kinh tế như Đài Loan và Hàn Quốc.
Đức, nền kinh tế lớn nhất châu
Âu, đã thoát khỏi tình trạng trì trệ
bằng mức tăng trưởng 0,4% đạt
được trong quý 1. Tuy nhiên, triển
vọng của kinh tế Đức có nguy cơ
gặp khó khăn bởi ngành sản xuất
nước này được cho là sẽ quay trở
lại với sự sụt giảm do tác động của
chiến tranh thương mại.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, các
ngân hàng trung ương của New
Zealand, Ấn Độ và Thái Lan đã bất
ngờ cắt giảm lãi suất để cố gắng
bảo vệ nền kinh tế khỏi bất lợi.
Dù thị trường lao động toàn
cầu đang có tỷ lệ thất nghiệp rất
thấp và các ngân hàng trung
ương nới lỏng chính sách để tạo
bộ đệm cho nền kinh tế thì các
nhà phân tích đã bắt đầu dự báo
về suy thoái có thể xảy ra trong
thời gian tới. 
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PHÒNG, CH NG B O L C HC NG:

Kinh nghi m ca các quc gia
trên th gii
AN NHI (Tổng hợp)

Xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, hay nói rộng hơn chính
là một cuộc sống học đường mà ở đó, mỗi trẻ em đều cảm thấy an toàn, hạnh
phúc và có cơ hội phát triển hết những năng lực của mình là điều được đặc
biệt quan tâm ở các quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bạo lực học
đường trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh và
cũng là bài toán khó khăn đối với các nhà làm giáo dục trên thế giới.
Thực trạng bạo lực học
đường trên thế giới
Hiện nay, bạo lực học đường
đang là một trong những vấn đề
nhức nhối của rất nhiều quốc gia
trên thế giới.
Theo số liệu của UNESCO (năm
2017) tỷ lệ trẻ em và vị thành niên
là nạn nhân của bạo lực học
đường hàng năm lên đến 246
triệu người trên toàn thế giới.
Tại Nhật Bản, tình trạng bạo lực
học đường ngày càng nghiêm
trọng, các vụ bắt nạt tại trường
học đã tăng lên con số cao kỷ lục,
thậm chí khiến nhiều học sinh
phải tự tử. Theo khảo sát mới công
bố của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể
thao, Khoa học và Công nghệ
Nhật Bản ngày 25/10/2018, các vụ
bắt nạt trong trường công và tư ở
nước này trong năm học kết thúc
ngày 31/3/2018 lên tới 414.378,
tăng hơn 91.000 vụ so với năm
học trước. Trong đó, 474 vụ bị coi
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là nghiêm trọng và 55 vụ bị coi là
đe dọa tính mạng. Ít nhất có 10
học sinh đã tự tử vì bị bắt nạt, bạo
lực ở trường học.
Còn tại Hàn Quốc, một quốc
gia châu Á khác mà nạn bạo lực
trường học nghiêm trọng cũng
không kém. Theo khảo sát hàng
năm của Văn phòng Giáo dục Thủ
đô Seoul công bố tháng 11/2018,
số học sinh ở Seoul cho biết bị bắt
nạt ở trường đã tăng 25,4%.
Nguyên nhân được cho là cạnh
tranh khốc liệt trong môi trường
giáo dục và sự thờ ơ, bưng bít để
giữ thể diện của các trường học.
“Họ buộc đứa con trai 10 tuổi
của tôi phải quấn giấy vệ sinh đã
sử dụng lên đầu của mình”, một
người mẹ ở Bắc Kinh đã than phiền
trên WeChat vào năm 2016. Dòng
tin của người mẹ này đã nhanh
chóng lan truyền khắp mạng xã
hội Trung Quốc. Bởi lẽ, nó đã chạm
vào một nỗi nhức nhối trong một

đất nước mà tình trạng bắt nạt ở
trường học đã trở thành chuyện
thường ngày. Trường học của con
trai cô ấy, một trong những trường
xịn nhất Bắc Kinh, đã phớt lờ, xem
đó như một “trò đùa tinh quái vô
hại giữa những đứa trẻ”.
Theo trang Nationalmultimedia,
khảo sát của Cơ quan Sức khỏe
Tâm thần cho thấy khoảng 600.000
trẻ em Thái Lan bị bạo lực ở trường
học, khiến đất nước này đứng thứ
hai thế giới sau Nhật Bản về vấn đề
bạo lực học đường.
Hay các khảo sát ở Anh và Mỹ
cũng cho thấy mối lo lớn nhất của
các bậc cha mẹ khi con đến tuổi đi
học là chúng sẽ bị bạn bè bắt nạt.
Tình trạng bạo lực học đường
cũng khác nhau ở khắp nơi trên
thế giới. Các số liệu thu thập được
chủ yếu dựa trên báo cáo của
chính các học sinh nên có thể
chưa phản ánh đầy đủ tình trạng
nhức nhối của vấn nạn này.

Tại Phần Lan, nơi được đánh giá
là có nền giáo dục tốt nhất thế
giới, cũng diễn ra tình trạng bắt
nạt tại trường học.

Kinh nghiệm phòng,
chống bạo lực học
đường trên thế giới
Trước thực trạng bạo lực học
đường diễn biến phức tạp, các
nước trên thế giới đã triển khai các
giải pháp, chiến lược quốc gia về
vấn đề này.
Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra
thông điệp: “Mọi trẻ em đều xứng
đáng được sống trong một cộng
đồng an toàn, trong một gia đình
đầy tình yêu thương và có một
tương lai đầy cơ hội và hy vọng”.
Để đưa thông điệp vào cuộc sống,
tháng 3/2018, Tổng thống đã phân
công Bộ trưởng Giáo dục điều
hành Ủy ban Liên bang về An toàn
học đường (Federal Commission
on School Safety) phải đưa ra được
các khuyến nghị hành động hợp lý
để bảo đảm an toàn cho học sinh.

này là giúp học sinh nhận thức
được sự nguy hiểm của việc bắt
nạt, từ đó trở thành người bảo vệ
nạn nhân và nói không với bắt nạt
học đường. Được triển khai từ
năm 2007, phương pháp này đã
giảm tới 40% số vụ bắt nạt học
đường tại Phần Lan ngay trong
năm đầu tiên và sau đó được triển
khai ở nhiều quốc gia.
Ở Úc cũng thực hiện nhiều
chương trình/đề án các cấp trong
việc đảm bảo môi trường học tập
cho trẻ em. Đề án quốc gia về
Trường học an toàn đề cập đến
cách tiếp cận toàn nhà trường
(whole-school approach) đối với
sự an toàn và hạnh phúc của học
sinh. Đề án tập trung vào việc định
hướng cho nhà trường trong
phòng ngừa và đối phó với các vụ
việc quấy rối, gây gổ, bạo lực và
bắt nạt, thực thi trách nhiệm nhà
trường liên quan đến lĩnh vực bảo
vệ trẻ em.

Để đảm bảo an toàn trong
trường học, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã
phối hợp với Bộ An ninh xuất bản
tài liệu hướng dẫn Xây dựng Nhà
trường An toàn hơn nhằm đưa ra
một kế hoạch toàn diện trên toàn
quốc đảm bảo tốt hơn sự an toàn
trong trường học.

Hàn Quốc có các chương trình
tư vấn cho các nạn nhân bạo lực
học đường, huấn luyện cho giáo
viên, phụ huynh để họ có thể xử lý
các vụ bắt nạt. Các cơ quan truyền
thông tuyên truyền, tư vấn, đưa ra
các giải pháp về vấn đề bạo lực
học đường. Trẻ được học về các
tuyến đường an toàn, và những
người hỗ trợ trẻ dạy chúng các kỹ
năng để tự bảo vệ mình.

Các nhà giáo dục Phần Lan đã
đưa ra chương trình Kiva để
phòng, chống việc bắt nạt và được
áp dụng hiệu quả tại hơn 90% số
trường phổ thông của nước này.
Điểm mấu chốt của phương pháp

Năm 2013, Nhật Bản đã ra Luật
Phòng chống tình trạng bắt nạt.
Theo đó, mỗi trường học phải
thành lập một chính sách, tổ chức
ngăn ngừa bắt nạt và phải báo cáo
về các vụ bắt nạt học đường.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, giới
chức giáo dục Nhật Bản đã nỗ lực
tìm cách phát hiện sớm tình trạng
bắt nạt, bạo lực. Từ tháng 4, thành
phố Otsu sẽ là thành phố đầu tiên
dùng trí thông minh nhân tạo (AI)
để giúp giáo viên phát hiện dấu
hiệu các vụ bắt nạt nghiêm trọng
trong trường học. AI sẽ được sử
dụng để phân tích 9.000 vụ bắt
nạt trong 6 năm qua nhằm cung
cấp dữ liệu về dấu hiệu bắt nạt để
giúp giáo viên phát hiện hiện
tượng trong lớp học.
Năm 2016, sau một loạt báo
cáo về những trò bắt nạt ác ý và dã
man hơn tại các trường học được
công bố, giới quan chức Trung
Quốc đã nhanh chóng vào cuộc,
thông qua một đạo luật chống
bạo lực học đường ở cấp quốc gia
và cấp địa phương. Vì thế, hiện
nay, chính sách chống bạo lực học
đường của Trung Quốc nằm trong
số những chính sách khắt khe
nhất thế giới. Tại một quận ở Bắc
Kinh, các trường công buộc phải
báo cáo các vụ bắt nạt, bạo lực
học sinh cho giới chức trách
ngành giáo dục ở địa phương
trong vòng 10 phút khi phát hiện.
Mỗi quốc gia có những biện
pháp ngăn chặn và phòng chống
bạo lực học đường khác nhau và
cũng đem lại những hiệu quả khác
nhau nhưng tựu chung các quốc
gia đều nỗ lực với cùng một quan
điểm xuyên suốt: Trẻ em là tương lai
của đất nước, toàn xã hội có trách
nhiệm chăm sóc, bảo vệ và dành
những gì tốt nhất cho trẻ em.

