
Thêm một bước đi đẩy thỏa thuận
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Việt Nam sẽ xuất siêu
năm thứ 4 liên tiếp
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Không thể
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Nhìn thẳng thực tế, lãnh
đạo và cán bộ trực tiếp
thẩm định, giảng dạy của
trường Đại học Kinh doanh
và Công nghệ Hà Nội non
kém trong nhận thức về
chủ quyền biển đảo, yếu
kém trong quản lý, thiếu ý
thức trách nhiệm!
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ĐỐI THOẠI 

Việc đánh giá lại quy mô GDP sẽ có tác động tới tình hình kinh tế. Ảnh: ST

ĐÁNH GIÁ LẠI GDP: 

Tránh để thước đo
trở thành mục tiêu
cho phát triển

Đánh giá lại GDP sẽ
đưa ra bức tranh kinh tế
xác thực hơn
Phỏng vấn ông NGUYỄN BÍCH LÂM, Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
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Phỏng vấn bà NGUYỄN MINH THẢO,
Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh
và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương (CIEM).

(XEM TRANG 3)(XEM TIẾP TRANG 2)

Môi trường kinh doanh cần những
cải cách thực chất, mạnh mẽ

Nhiều đường mòn, lối mở tự phát trên tuyến biên giới
cửa khẩu Vĩnh Xương (cửa khẩu quốc tế đường sông
tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang)
tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hóa, khiến cơ quan Hải quan phải trực 24/24 giờ.

Vất vả chặn buôn lậu 
trên “đường mòn, lối mở”

Đại biểu “xoáy” nhiều vấn đề cụ thể
trong phiên chất vấn về lĩnh vực
Công Thương, Nội vụ
Ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và
bắt đầu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Nhiều vụ việc, dẫn chứng rõ ràng, cụ thể
được các đại biểu liên tục dẫn chứng để đặt dấu hỏi về trách nhiệm của các vị “tư lệnh”
ngành. Ngược lại, các Bộ trưởng cũng rất cầu thị, tiếp thu và thẳng thắn nhận trách nhiệm
trong thực thi công vụ của bản thân và ngành mình.



(Tiếp theo trang 1)

Kiểm soát chặt tiêu chí cấp C/O

Một sự việc được Báo Hải quan liên
tục đưa tin trong mấy ngày qua cũng
được đại biểu đề cập là vụ việc lô nhôm
tại kho ngoại quan của tỉnh Bà Rịa ‐ Vũng
Tàu. Đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa)
nêu: Việc hai công ty tại Hồng Kông
(Trung Quốc) gửi một lượng lớn nhôm
vào kho ngoại quan tỉnh Bà Rịa ‐ Vũng
Tàu, sau đó Công ty nhôm Toàn cầu làm
thủ tục chuyển quyền sở hữu lô nhôm
trên là đúng pháp luật. Vướng mắc hiện
nay là không có quy định thời gian hàng
hóa gửi tại kho ngoại quan và hàng nhập
khẩu vào khu chế xuất không phải chịu
thuế. Vị này “truy” trách nhiệm Bộ
trưởng Bộ Công Thương và các giải pháp
khắc phục tồn tại nêu trên.

Trả lời, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho
biết: Bộ Công Thương đã nắm được sự việc
này ngay từ cuối năm 2016 và đến đầu năm
2017 Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng
cục Hải quan, Bộ Công an tổ chức những
đoàn đi kiểm tra tại Bà Rịa‐Vũng Tàu.
“Chúng ta biết đó là doanh nghiệp của Úc
nhưng người Trung Quốc đã đầu tư tại
Vũng Tàu và nhập khẩu rất nhiều nhôm
thỏi và nhôm hình để đưa về khu kho ngoại
quan và khu chế xuất để phục vụ cho hoạt
động xuất khẩu. Qua kiểm tra trên thực tế
thời điểm đó chúng ta thấy rằng các hoạt
động xuất khẩu nhôm này chưa có gì đột
biến và xuất khẩu phần lớn sang các thị
trường khác và thị trường Mỹ không đáng
kể” – Bộ trưởng Bộ Công Thương nói. 

Trên thực tế, theo thống kê, 82% các sản
phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp này đi là
không phải xin cấp C/O (chứng nhận xuất
xứ), bởi vì lúc đó trừ thị trường Hoa Kỳ có
đánh thuế đối với mặt hàng nhôm của
Trung Quốc, còn lại các thị trường khác
không có mức thuế như vậy. Thị trường
Hoa Kỳ lúc đó có khối lượng xuất khẩu rất
thấp, chỉ khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu,
giá trị xin cấp C/O của Việt Nam chỉ chiếm
khoảng 3% trong tổng số 10% đó. Trong khi
đoàn kiểm tra chưa phát hiện ra những sai
phạm trong công tác cấp C/O cũng như thực
tế của các sản phẩm xuất xứ Việt Nam. Bởi
vì lúc đó nhôm nhập khẩu về là nhôm hình
và nhôm thỏi từ Trung Quốc chưa được xử
lý để phục vụ cho xuất khẩu. 

Từ thực trạng đó, Bộ Công Thương đã
trao đổi với Bộ Tài chính và đề nghị Tổng
cục Hải quan chỉ đạo, tăng cường giám sát
các biến động bất thường liên quan đến
hoạt động xuất nhập khẩu của doanh
nghiệp này cũng như lô nhôm này, đồng
thời đề nghị các cơ quan chức năng, như:
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam khi cấp C/O phải kiểm soát một cách
chặt chẽ những tiêu chuẩn và tiêu chí chung

trong việc cấp C/O, nhất là đối với xuất
khẩu đi thị trường Hoa Kỳ. “Chính vì vậy,
từ năm 2017 đến nay hoạt động xuất khẩu
nhôm từ doanh nghiệp này đi các nước từ
nguồn nhập khẩu Trung Quốc không đáng
kể và hầu như không sang thị trường Hoa
Kỳ và cũng không gây ra những vướng mắc
trong quan hệ thương mại của chúng ta với
Hoa Kỳ” – ông Trần Tuấn Anh nói. 

Sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ theo vị trí việc làm

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội
vụ Lê Vĩnh Tân đại biểu Châu Quỳnh Dao
(Kiên Giang) đi thẳng vào vấn đề đang rất
“nóng” hiện nay – tinh giản biên chế. Vị này
dẫn một lo lắng của cử tri rằng sẽ “giản mất
những người tinh”. Ngoài ra, theo bà Châu
Quỳnh Dao, việc sắp xếp lại bộ máy nhà
nước chắc chắn sẽ tồn đọng rất nhiều lực
lượng, cán bộ, công chức, viên chức, người

lao động dôi dư. Điều này tạo nên tâm lý rất
bất an. Cử tri rất muốn biết giải pháp then
chốt để giải quyết tốt các chế độ chính sách
cho đối tượng này.

Giải đáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ rất đồng
tình với quan điểm “không nên giảm biên
chế cào bằng”, điều chỉnh trên tổng biên
chế. Ông Lê Vĩnh Tân ví dụ như Bộ Nội vụ
vừa rồi giao biên chế năm 2019 tăng biên
chế cho 3 đơn vị nhưng giảm 6 đơn vị. Tùy
theo chức năng, nhiệm vụ công việc hàng
năm mà điều chỉnh trên tổng biên chế
được tăng là giao cho thủ trưởng đứng
đầu quyết định, chứ không phải là đơn vị
nào, vụ nào, sở nào cũng đều giảm hết 2%.
Chúng ta điều chuyển công tác cán bộ đi
để đảm bảo làm sao tổng biên chế của
chúng ta không tăng.

Về vấn đề tinh giản biên chế, Bộ trưởng
Lê Vĩnh Tân khẳng định đến năm 2021 khả
năng thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế

sự nghiệp trong các cơ quan hành chính là
khả thi bởi vì trong hai năm vừa qua Bộ
Nội vụ kết hợp với Bộ Tài chính đã cắt
giảm biên chế ngay 2% mỗi năm và Bộ Tài
chính cắt giảm về kinh phí để chi thường
xuyên cũng 2%. “Như vậy đến cuối năm
2020 chúng ta đã đạt được là 8,85% rồi” –
ông Lê Vĩnh Tân tính toán – “Năm 2021 chỉ
còn 1,3% nữa chúng ta đạt được chỉ tiêu.
Kết hợp với việc sắp xếp đơn vị hành
chính, kết hợp với việc thực hiện quy định
giảm lượng công chức của cấp xã, nhiều
hoạt động cho xã thì chắc chắn chúng ta sẽ
đạt được 10% đối với công chức”.

Riêng đối với lĩnh vực viên chức, lãnh
đạo Bộ Nội vụ thừa nhận khó khăn và
mong muốn có một Nghị định riêng về vấn
đề viên chức. “Hiện nay, viên chức chỉ mới
giảm được 4,26%. Nếu chúng ta tăng thêm
29.300 và sắp tới theo đề nghị của các địa
phương tăng thêm khoảng 1.000 viên chức
giáo dục, y tế thì gần như 5 năm qua chúng
ta không giảm được một biên chế nào. Đây
là một vấn đề chúng ta cần tính toán để các
địa phương cùng Bộ Nội vụ tìm giải pháp
khắc phục trong thời gian tới và phải
cương quyết thực hiện được chủ trương
của Đảng về thực hiện tinh giản biên chế” –
Bộ trưởng nói.

Một thực trạng nữa được đại biểu Võ
Thị Như Hoa (Đà Nẵng) phản ánh là hiện
nay, cán bộ, công chức, viên chức đang phải
trải qua nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng sau
khi được tuyển dụng như: Quản lý nhà
nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính,
trung cấp lý luận chính trị, cao cấp chính
trị… Nhiều cử tri đặt câu hỏi: Có hay không
việc đào tạo bồi dưỡng đang phân tán theo
tiêu chuẩn, trùng lặp nội dung như hiện nay
là để nuôi các cơ sở đào tạo? Nội dung bồi
dưỡng chưa thiết thực, còn dàn trải?

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định,
việc yêu cầu văn bằng chứng chỉ khi tuyển
dụng, quy hoạch, bổ nhiệm là tuân thủ
theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Song, tiếp thu ý kiến đại biểu, tới đây, Bộ
Nội vụ sẽ nghiên cứu để phân loại lại các
lớp đào tạo theo hướng lúc nào cần đào tạo
gì để tránh trùng lặp.

Về vấn đề bồi dưỡng, theo ông Lê Vĩnh
Tân, đây việc ta làm thường xuyên, không
phải chuyện cho đi học để tăng nguồn thu
cho các cơ sở đào tạo. Tới đây, thực hiện chỉ
đạo về sắp xếp các cơ sở đào tạo, Bộ trưởng
sẽ đề nghị triển khai “gom” các cơ sở đào
tạo lại và giám sát chặt chẽ nội dung,
chương trình đào tạo. Đặc biệt, tiến tới
không bồi dưỡng theo văn bằng, chứng chỉ
nữa mà chuyển hướng sang bồi dưỡng theo
chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm với yêu
cầu tiên quyết là chương trình học phải gọn
nhẹ, tiết kiệm, bố trí thời gian hợp lý để cán
bộ công chức thực hiện đúng các quy định.

HỒNG VÂN
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Một số đại biểu đặt câu hỏi: “Liệu sẽ có việc lợi dụng kho ngoại quan để
chuyển thành hàng hóa tiêu thụ tại thị trường Việt Nam không?”. Giải trình,
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho hay, theo Luật Hải quan năm 2014, kho
ngoại quan là khu vực kho và bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan
chờ xuất khẩu ra nước ngoài và hàng hóa đưa vào Việt Nam để chờ xuất
khẩu nước ngoài cũng như là nhập khẩu ở Việt Nam. Theo quy định của Điều
61, hàng hóa gửi vào kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá
12 tháng và nếu quá thời gian này mà có lý do chính đáng mới được Cục
trưởng Cục Hải quan quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần nữa không quá
12 tháng. 

“Vì vậy, cơ quan chức năng của chúng ta, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
cũng đã thực hiện những biện pháp giám sát chặt chẽ và nghiêm túc với những
hoạt động ở tại khu vực hải quan. Nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam các sản
phẩm của doanh nghiệp này trong chế biến nhôm thì chắc chắn là chúng ta
phải thực hiện các việc áp thuế tương tự như thuế nhập khẩu đối với các nguồn
nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tiêu thụ ở trong nước. Đó là trách nhiệm của
các cơ quan chức năng sẽ thực thi” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn ngày 7/11. Ảnh: Quochoi.vn
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Đại biểu “xoáy” nhiều vấn đề cụ thể trong phiên
chất vấn về lĩnh vực Công Thương, Nội vụ



Theo Báo cáo Môi trường kinh

doanh 2020 (Doing Business 2020)

vừa được Nhóm Ngân hàng Thế

giới (WB) công bố, Việt Nam xếp

hạng 70/190 quốc gia được khảo

sát về môi trường kinh doanh,

giảm 1 bậc so với Doing Business

2019. Trao đổi với Báo Hải quan, bà

NGUYỄN MINH THẢO (ảnh), Trưởng

Ban Nghiên cứu Môi trường Kinh

doanh và Năng lực cạnh tranh,

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế

Trung ương (CIEM) cho biết, dư địa

cho cải cách của Việt Nam vẫn còn

nhưng phải làm thực chất hơn, chú

trọng vào giám sát việc thực thi.

■ Doing Business của Việt Nam trong
năm nay tiếp tục có sự giảm bậc, bà nhận
xét gì về vấn đề này?

‐ Năm nay, chỉ số Doing Business của
Việt Nam giảm 1 bậc và là năm thứ hai liên
tiếp giảm bậc. Nhưng trong 10 chỉ số được
đánh giá, Việt Nam có 5 chỉ số nâng hạng
gồm: Khởi sự kinh doanh, cấp phép xây
dựng, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng,
nộp thuế); 4 chỉ số giữ nguyên điểm như báo
cáo trước gồm: Giao dịch thương mại qua
biên giới, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, giải
quyết tranh chấp hợp đồng, đăng ký sở hữu
tài sản) và có 1 chỉ số tụt hạng (giải quyết
phá sản doanh nghiệp, giảm 0,1 điểm so với
báo cáo trước). Trong số đó, tiếp cận tín
dụng và nộp thuế là 2 chỉ số tăng điểm
mạnh nhất và được WB đánh giá cao. Đặc
biệt, chỉ số nộp thuế có số điểm tăng ấn
tượng, tăng 6,1 điểm, đạt 69 điểm so với 62,9
điểm so với xếp hạng môi trường kinh
doanh 2019.

Nhìn vào kết quả này có thể thấy chúng ta
đã có cải cách nhưng chậm, đi sau nhiều nước
nên tăng điểm nhưng giảm bậc. Ví dụ như với
chỉ số khởi sự kinh doanh, dù thời gian qua các
cơ quan đăng ký đã có cải cách và sáng kiến,
ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối ngân
hàng nhưng tỷ lệ các DN áp dụng giao dịch
điện tử, đăng ký qua mạng chưa được nhiều,
chưa đạt được tỷ lệ quá 50%. Nên khi WB
đánh giá thì cải cách chưa được ghi nhận bởi
cơ quan này không chỉ đánh giá dựa trên quy
định mà còn dựa vào việc thực thi.

■ Những vấn đề còn tồn tại như trên có
đồng nghĩa với việc môi trường kinh doanh
của Việt Nam khó khăn hay không, thưa bà?

‐ Trong thời gian qua, Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ có nhiều chỉ đạo về cải
cách, từ khởi sự kinh doanh cho đến đăng
ký kinh doanh cũng như hoạt động kiểm tra
chuyên ngành. Nhưng sự vào cuộc không
giống nhau và không đồng bộ giữa các bộ,
ngành, địa phương dẫn đến môi trường
kinh doanh còn nhiều điểm chưa được
đánh giá cao, gây khó cho DN. Ngoài ra,
những nỗ lực cải cách đã được thực hiện
khá tích cực trong những năm 2016 đến đầu
năm 2018, còn thời gian trở lại đây thì
dường như có xu hướng chững lại. Không ít
cơ quan quản lý làm theo yêu cầu, chịu áp
lực từ trên xuống nhiều hơn là làm theo
động lực thực sự là cải cách vì DN, những
cải cách mang tính hình thức, không phù
hợp với DN, thậm chí có những cải cách đi
ngược lại chỉ đạo của Chính phủ.

Như thời gian qua, Thủ tướng Chính
phủ và Chính phủ đề cập nhiều đến việc
quản lý bằng một đầu mối để tạo thuận lợi
cho DN, nhưng hiện nay có xu hướng các bộ,
ngành chia quyền quản lý. Đơn cử như việc
quản lý về an toàn lao động, trước đây chỉ có
một bộ duy nhất để DN xin giấy phép và

chứng chỉ kiểm định là Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội nhưng đến nay có
đến 9 bộ, cơ quan cùng quản lý. Để làm kiểm
định thì DN phải xin 9 cơ quan, tham gia các
lớp đào tạo của 9 đơn vị này. Bên cạnh đó,
trong việc kiểm tra chuyên ngành, Chính
phủ yêu cầu cắt giảm 50% mặt hàng kiểm tra
chuyên ngành. Nhưng nếu như trước đây,
có những bộ không kiểm tra chuyên ngành
hàng hóa xuất nhập khẩu như Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, thì đến nay, cơ quan
này lại đưa ra danh mục mới, hoàn toàn
không có so với trước đây.

■ Trong bảng xếp hạng năm nay, hai chỉ số
về nộp thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng
rất mạnh, theo bà, nguyên nhân do đâu?

‐ Trước năm 2014, chỉ số nộp thuế và
BHXH của chúng ta có điểm số và thứ hạng
thấp, là rào cản lớn đối với DN. Nhưng từ
2014 và 2015, Bộ Tài chính đã vào cuộc rất
mạnh mẽ, những cải cách về các quy định,
sửa đổi văn bản theo hướng giảm số lần nộp
thuế, đồng thời áp dụng công nghệ thông
tin như kê khai điện tử, nộp thuế điện tử
nên thời gian thực hiện cắt giảm rất nhiều.
Những cải cách của ngành Thuế không chỉ
được thực hiện trong một năm mà là quá
trình liên tục, bởi đến nay, Bộ Tài chính vẫn
đang là bộ tiên phong nhất trong thực hiện
cải cách môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, với ngành Thuế, vẫn còn một
nội dung làm chỉ số khó cải thiện hơn là chỉ
tiêu về hoàn thuế. Vì hoàn thuế theo thông tư
mới của Bộ Tài chính thì DN không được hoàn
mà chỉ được khấu trừ trong năm tiếp theo.
Nên theo tôi, ngành Thuế cần cải thiện vấn đề
này để những đánh giá sau đó của WB có thể
ghi nhận và tiếp tục đạt được điểm số cao hơn.
Ngoài ra, ngành Thuế cũng cần giám sát chặt
chẽ hơn nữa vấn đề về thực thi, giúp các quy
định được thực thi hiệu quả, minh bạch.

■ Bà nhận xét như thế nào về những cải
cách của ngành Hải quan thời gian qua?

‐ Bảng xếp hạng Doing Business có chỉ
số giao dịch thương mại qua biên giới, chỉ
số này bao gồm Hải quan và quản lý chuyên
ngành. Nhưng chỉ số này vẫn giữ nguyên
điểm trong năm nay so với năm trước nên
cần phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động
cải cách. Theo tôi thấy, ngành Hải quan đã
có cải cách rất tích cực từ những năm 2015
khi Hải quan ứng dụng Hệ thống thông
quan điện tử VNACCS/VCIS và Hệ thống
một cửa quốc gia, áp dụng quản lý rủi ro,
chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm nên
được cộng đồng DN đánh giá cao. Nhưng
trong ngành Hải quan cần chú trọng hơn
đến việc giám sát khâu thực hiện, thái độ
công vụ của công chức cũng như sự hỗ trợ
DN trong các hoạt động xuất nhập khẩu;
ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tốt
theo các thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của chỉ số
giao dịch thương mại qua biên giới là hoạt
động quản lý chuyên ngành. Hoạt động này
được cải cách sẽ giảm áp lực với ngành Hải
quan khi hiện đang có nhiều quy định, yêu
cầu Hải quan phải kiểm tra. Vì vậy, cần có sự
phối hợp giữa cơ quan Hải quan và cơ quan
kiểm tra chuyên ngành để tạo thuận lợi cho
cả DN và ngành Hải quan cùng phát triển.

■ Vậy làm thế nào để xếp hạng môi
trường kinh doanh của Việt Nam lọt vào top
4 các nước ASEAN, thưa bà?

‐ Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 trong
ASEAN về xếp hạng môi trường kinh doanh,
sau Singapore (thứ 2), Malaysia (thứ 12), Thái
Lan (thứ 21) và Brunei (thứ 66)… Nên để thực
sự có môi trường kinh doanh thuận lợi, đạt
mục tiêu vào top 4 ASEAN thì đòi hỏi phải có
những cải cách thực chất từ bộ, ngành, địa
phương. Bởi hiện nay những thay đổi còn ít,
chưa đạt được mong muốn của Chính phủ và
kỳ vọng của DN. Ngoài ra, theo tôi, dường
như có sự chững lại nào đó trong cải cách
khoảng độ 2 năm trở lại đây, có thể do dư địa
không còn nhiều khi trước đây ở vị trí thấp
nên có cơ hội nâng lên mạnh mẽ. Nhưng khi
tới hạn nhất định thì dư địa không còn nhiều
nên cần phải nỗ lực hơn. Chúng ta cần thay
đổi từ tư duy và cách thức giám sát việc thực
thi, ban hành quy định của các bộ, ngành. Bên
cạnh đó cần ứng dụng hơn nữa giao dịch điện
tử để thủ tục ngắn gọn, chi phí rẻ hơn, nhưng
điều quan trọng là cần sự kết nối dữ liệu giữa
các bộ, ngành, cơ quan để đảm bảo DN không
phải chuẩn bị nhiều hồ sơ, giấy tờ.

■ Xin cảm ơn bà!
HƯƠNG DỊU (thực hiện)

ĐỐI THOẠI

Không thể xem nhẹ
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NHÌN THẲNG

Dư luận những ngày qua đang hết
sức bức xúc việc giáo trình giảng
dạy của Khoa tiếng Trung‐ Nhật,
trường Đại học Kinh doanh và

Công nghệ Hà Nội có in “đường lưỡi bò” phi
pháp. Đó là tại trang 36 của giáo trình Đọc sơ
cấp 1 "Developing Chinese" in hình bản đồ
Trung Quốc có "đường lưỡi bò", trong trang
32 giáo trình Nghe sơ cấp 1 "Developing
Chinese" cũng có hình ảnh "đường lưỡi bò"
với kích cỡ nhỏ hơn. Giáo trình đã được đưa về
nhiều năm và giảng dạy nhiều tháng, nhưng
nay mới được… sinh viên phát hiện. Không chỉ
vậy, trong cuốn giáo trình khác mà trường này
đang lưu trữ mang tên "Tổng quan về Trung
Quốc" (NXB Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh,
2018), quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc
chủ quyền Việt Nam lại được ghi bằng tên là
Tây Sa và Nam Sa.

Sự việc đang diễn ra ở trường Đại học
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là rất
nghiêm trọng. Tuy nhiên, trả lời báo chí,
lãnh đạo của nhà trường giải thích rất ngụy
biện, đơn giản. Ông Bùi Văn Thanh, Chủ
nhiệm Khoa tiếng Trung ‐ tiếng Nhật phát
biểu rằng: khi mang cuốn giáo trình này về
thấy “bé tí, mờ mờ” nên không ai nghĩ đó là
“đường lưỡi bò”. Ngoài ra ông này còn lý
giải thêm “chúng tôi chỉ dạy ngữ pháp,
không xem kỹ hình ảnh”, giáo viên giảng dạy
cũng không biết đó là hình gì…(!?)

Đáng nói hơn, ông Vũ Văn Hóa, Phó
Hiệu trưởng trường này nói rằng: Cuốn
sách là do phía đối tác Trung Quốc tặng các
giảng viên, sinh viên nhà trường khi đoàn
sang Trung Quốc. Vậy là một cuốn giáo
trình sai phạm nghiêm trọng lại được đưa
vào giảng dạy cho sinh viên một cách rất dễ

dàng, bỏ qua mọi quy định pháp luật. Theo
quy định, giáo trình được đưa vào giảng
dạy ở đại học phải được Hội đồng thẩm định
nhà trường quyết định. Vậy câu hỏi đặt ra
là cuốn giáo trình trên đã được những ai
thẩm định, phê duyệt? Bên cạnh đó, vụ việc
có dấu hiệu vi phạm Luật Xuất bản vì việc
sử dụng sách, giáo trình của nước ngoài
phải do đơn vị nhập khẩu có giấy phép nhập
khẩu. Hơn nữa, việc nhà trường photo giáo
trình bán cho học sinh như vậy cũng có dấu
hiệu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Không
hiểu rõ trách nhiệm của mình cũng như
không hiểu rõ quy định pháp luật, ông Hóa
còn đá “quả bóng” trách nhiệm cho nhà
nước: "Tôi cho rằng cần có cơ quan kiểm
soát sách giáo khoa, giáo trình mua từ nước
ngoài. Cái này phải thuộc về nhà nước chứ
không phải của trường. Chúng tôi không

soạn giáo trình này và có soạn cũng không
đưa vào bản đồ như vậy".

Nhìn thẳng thực tế, lãnh đạo và cán
bộ trực tiếp thẩm định, giảng dạy của
trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ
Hà Nội non kém trong nhận thức về chủ
quyền biển đảo, yếu kém trong quản lý,
thiếu ý thức trách nhiệm!

Trong khi vấn đề biển đảo còn rất nóng,
Trung Quốc đang không ngừng gia tăng
việc tuyên truyền về “đường lưỡi bò” phi
pháp, vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền
biển đảo của chúng ta với nhiều hình thức,
cách thức tinh vi, nham hiểm, thì sự việc ở
trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ
Hà Nội không thể xem nhẹ, cần phải được
làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và xử
lý nghiêm khắc.

VĂN BẮC

Môi trường kinh doanh
cần những cải cách
thực chất, mạnh mẽ

www.haiquanonline.com.vn
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Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh
vực gia công, sản xuất xuất khẩu
có mặt tại hầu hết các địa phương
trên cả nước, giải quyết nhiều công

ăn việc làm cho người lao động, đóng góp
lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu. Chính vì
vậy, trong thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng
cục Hải quan đã có nhiều cơ chế chính sách
nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng doanh
nghiệp này, trong đó có chính sách về thuế.

Một trong những vấn đề được DN
quan tâm liên quan đến việc nhập nguyên
liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu, thuê
doanh nghiệp nội địa khác gia công một
phần sản phẩm hoặc một công đoạn để tạo
nên sản phẩm xuất khẩu hoàn thiện cuối
cùng thì số nguyên liệu gửi cho đơn vị
khác gia công có được miễn thuế không?
Nếu không được miễn thuế thì có ảnh
hưởng gì cho sự phát triển của doanh
nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại Việt Nam hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho
biết căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định
số 134/2016/NĐ‐CP ngày 01/9/2016 của
Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản
xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế.
Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12
Nghị định số 134/2016/NĐ‐CP. Trường hợp
tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để
sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực
tiếp sản xuất toàn bộ hàng xuất khẩu mà
đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã
nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác thực
hiện gia công một hoặc một số công đoạn
sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để
tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm
hoặc đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất,
sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện
gia công một hoặc một số công đoạn, nhận

lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản
xuất và/hoặc xuất khẩu sản phẩm thì không
đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được
miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều
12 Nghị định số 134/2016/NĐ‐CP nên
không được miễn thuế nhập khẩu đối với
phần hàng hóa nhập khẩu đưa đơn vị khác
gia công.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vệ
tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam sẽ
tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa xuất
khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì  tại
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định
134/2016/NĐ‐CP, Bộ Tài chính đang báo cáo
Thủ tướng Chính phủ sửa nội dung này theo
hướng: Trường hợp người nộp thuế đưa một
phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh
kiện, bán thành phẩm đã nhập khẩu hoặc

bán thành phẩm được sản xuất từ nguyên
liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê đơn
vị khác có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng
cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản
xuất trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện gia
công một hoặc một số công đoạn của sản
phẩm sau đó nhận lại bán thành phẩm để
tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất khẩu hoặc
nhận lại thành phẩm để xuất khẩu thì người
nộp thuế được miễn thuế nhập khẩu đối với
nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành
phẩm. Người nộp thuế phải thực hiện thông
báo cơ sở sản xuất của người nhận gia công,
hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan
theo quy định của pháp luật hải quan.

Một vấn đề cũng được doanh nghiệp
quan tâm thời gian qua là hàng hóa (nguyên
liệu, vật tư, linh kiện) nhập khẩu để gia công,

sản xuất xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm tại
chỗ có hay không được miễn thuế nhập khẩu?
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công
văn số 4138/TCHQ‐TXNK hướng dẫn như
sau: “Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu
nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng
hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm
được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư
nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài
nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ
định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại
Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình
xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu
đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia
công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.”

Bên cạnh đó, đối với hàng hóa nhập khẩu
để sản xuất kinh doanh, đã nộp thuế nhập
khẩu và được đưa vào sản xuất hàng hóa sau
đó xuất khẩu sản phẩm tại chỗ có được hoàn
thuế nhập khẩu đã nộp? Tổng cục Hải quan
cho biết: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật
Thuế XNK số 107/2016/QH13; khoản 1 Điều
36 Nghị định số 134/2016/NĐ‐CP ngày
01/9/2016 của Chính phủ quy định người nộp
thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã
đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã
xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất
khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế
nhập khẩu đã nộp. Cơ sở để xác định hàng
hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định
tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số
134/2016/NĐ‐CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp
người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối
với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh
doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa
xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm theo
hình thức xuất khẩu tại chỗ (không xuất
khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu
phi thuế quan) thì không thuộc đối tượng
được hoàn thuế nhập khẩu. 

N.LINH

Công chức Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cục Hải quan Lạng Sơn
kiểm tra hàng xuất khẩu. Ảnh: TUẤN ANH

Chính sách thuế đối với hàng gia công,
SXXK hướng đến tạo thuận lợi cho DN

HẢI QUAN TPHCM: 

Thành lập Ban chỉ đạo chống gian lận xuất xứ
Ngày 6/11, Cục trưởng Cục Hải quan

TPHCM Đinh Ngọc Thắng chỉ trì cuộc họp
bàn Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng
cường kiểm soát chống gian lận xuất xứ,
chuyển tải bất hợp pháp.

Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng cho rằng,
tình trạng gian lận xuất xứ, chuyển tải bất
hợp hiện đang là vấn đề nổi cộm, được các
cấp lãnh đạo quan tâm. Tổng cục Hải quan
đã xác định đây là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm trong những tháng tới.  

Theo Cục Hải quan TPHCM, trước đây,
Cục Hải quan TPHCM đã xây dựng triển
khai 2 kế hoạch liên quan đến công tác
chống gian lận xuất xứ, nhưng còn chung
chung, rời rạc. Sau khi có văn bản chỉ đạo
của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan
TPHCM đã triển khai, quán triệt, chỉ đạo các
chi cục hải quan và các phòng chức năng
triển khai hiệu quả kế hoạch của Tổng cục

Hải quan. Đồng thời, trên cơ sở đặc thù của
từng địa bàn, lĩnh vực quản lý, Cục Hải
quan TPHCM cụ thể hóa thành kế hoạch
chung, với những giải pháp cụ thể để thực
hiện thống nhất, hiệu quả trong từng đơn vị.

Trước thực tế này Cục Hải quan
TPHCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện
kế hoạch nêu trên do Cục trưởng Cục Hải
quan TPHCM làm trưởng ban chỉ đạo trực
tiếp công tác này.

Để xây dựng kế hoạch chi tiết, tại cuộc
họp, từ công tác quản lý thực tế, đại diện
lãnh đạo các chi cục và các phòng tham
mưu đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể.
Trong đó, đối tượng doanh nghiệp có xuất
xứ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc,
hàng hóa xuất khẩu đi nước ngoài, đặc biệt
là thị trường Mỹ.

Theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hải
quan TPHCM, trong giai đoạn đầu, các đơn

vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan
TPHCM sẽ tập trung vào 2 nội dung, gồm:
Hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam từ nước
ngoài nhập khẩu về Việt Nam để tiêu thụ;
Mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt
Nam, nhưng không gia công, sản xuất gì
hoặc chỉ gia công đơn giản, gắn xuất xứ Việt
Nam để xuất khẩu đi Mỹ. Sau đó, đơn vị sẽ
mở rộng ra nhiều thị trường khác.

Các chi cục tùy theo tình hình đặc điểm
địa bàn quản lý của mình, ra soát các doanh
nghiệp, mặt hàng trọng điểm để có những
giải pháp kiểm tra phù hợp; đội Kiểm soát
phối hợp chặt chẽ với các chi cục để hỗ trợ
các chi cục mở rộng điều tra, xác minh…

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM,
trong thời gian gần đây, Cục Hải quan
TPHCM đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ
nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc giả mạo
xuất xứ của Việt Nam. Các vụ việc này đang

được Cục Hải quan TPHCM mở rộng điều
tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.  

Ông Phan Mạnh Lân, Đội trưởng Đội
Kiểm soát Hải quan cho biết, liên quan đến
công tác chống giả mạo xuất xứ, Đội kiểm
soát Hải quan đã triển khai kế hoạch thực
hiện từ tháng 10/2019, với 13 mặt hàng liên
quan được cảnh báo từ chiến tranh thương
mại Mỹ ‐ Trung. Đội này đã cử công chức
trinh sát, kiểm tra rất cụ thể đối với doanh
nghiệp có nghi vấn kim ngạch nhập khẩu
bất thường từ Trung Quốc và xuất khẩu đi
Mỹ… hiện đang xác minh C/O một số mặt
hàng có dấu hiệu vi phạm.  

Dự kiến đầu tuấn tới, Cục Hải quan
TPHCM sẽ thực hiện Kế hoạch triển khai
các giải pháp tăng cường kiểm soát chống
gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp
nêu trên.

LÊ THU
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Dù mới chỉ qua 3/4 chặng đường

của năm 2019, nhưng nhiều DN đã

hoàn thành vượt chỉ tiêu các kế

hoạch kinh doanh đề ra cho cả

năm. Trong đó, bên cạnh những

DN vượt kế hoạch nhờ có kết quả

kinh doanh tăng đột biến, không

ít DN vượt kế hoạch là nhờ các chỉ

tiêu đề ra ở mức quá thấp.

Biên lợi nhuận cải thiện

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019
của Công ty CP Khoáng sản FECON (FCM)
ghi nhận doanh thu trong 9 tháng năm
2019 giảm sút nhưng lợi nhuận lại tăng
trưởng mạnh so với cùng kỳ, giúp công ty
hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận cả năm
chỉ sau 9 tháng. Cụ thể, doanh thu thuần 9
tháng của FCM đạt 572 tỷ đồng, giảm gần
6% so với cùng kỳ năm 2018. Nhưng nhờ
giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp
tăng 4%, đạt 81 tỷ đồng. Trong kỳ, các
khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng
và chi phí quản lý đều giảm. Do đó, công ty
thu về 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng
mạnh so với mức 19 tỷ đồng đạt được ở
cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, dù
doanh thu chỉ mới hoàn thành được 76%,
nhưng lợi nhuận sau thuế của FCM đã
vượt 17% kế hoạch được đề ra tại Đại hội
đồng cổ đông hồi đầu năm là 35 tỷ đồng.

Hai DN sản xuất săm lốp là Cao su Sao
Vàng (SRC) và Cao su Đà Nẵng (DRC)
cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi
nhuận đề ra nhờ giá vật tư đầu vào giảm.
Trong đó, SRC đạt gần 232 tỷ đồng doanh
thu thuần trong quý III/2019, giảm 5% so
với cùng kỳ năm 2018. Nhờ giá vật tư đầu
vào giảm, chi phí trong sản xuất cũng giảm
nên chi phí giá vốn hàng bán giảm 11% so
với cùng kỳ, kết quả lợi nhuận gộp thu về
tăng 29% so với cùng kỳ 2018, đạt hơn 46 tỷ
đồng. Sau khi trừ các chi phí, SRC ghi nhận
lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần
lượt là 8,2 tỷ đồng và 6,5 tỷ đồng, cùng
tăng trưởng 12% so với quý III/2018.

Lũy kế 9 tháng, SRC đạt 708 tỷ đồng
doanh thu thuần, tương đương cùng kỳ
năm trước và hoàn thành được 77% kế
hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận gộp
tăng gần 9%, đạt trên 126 tỷ đồng. Theo đó,
biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức
16% của cùng kỳ năm trước lên mức 18%.
Kết quả 9 tháng, SRC đạt gần 26 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế và 20 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế, tương ứng vượt 24% và 19% so
với kế hoạch đề ra.

Tương tự, doanh thu 9 tháng năm 2019
của DRC ghi nhận tăng trưởng 13% so với
cùng kỳ năm trước, đạt 2.890 tỷ đồng.
Thêm vào đó, biên lợi nhuận gộp 9 tháng
của DRC cũng tăng trưởng từ 12,4% lên
13,8% nhờ giá vốn có mức tăng thấp hơn so
với doanh thu. Ngoài ra, nhờ giảm chi phí
lãi vay và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá nên chi

phí tài chính trong 9 tháng năm 2019 của
DRC giảm 10%. Kết quả, lợi nhuận trước
thuế của DRC đạt 212 tỷ đồng sau 9 tháng,
tăng 59% so với cùng kỳ năm 2018. Như
vậy, mặc dù kết quả doanh thu mới chỉ
hoàn thành được 70% kế hoạch năm,
nhưng lợi nhuận trước thuế của DRC đã
vượt tới 35%. Trong quý IV, DRC dự kiến
thực hiện 1.020 tỷ đồng doanh thu bán
hàng và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Với kế hoạch này, dự kiến DRC sẽ vượt tới
79% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế
đã đề ra.

Đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng
trưởng tới 376% so với kết quả đạt được
năm 2018 (150 tỷ đồng), nhưng chỉ sau 9
tháng, Công ty CP Thực phẩm đông lạnh
KIDO (KDF) cũng đã hoàn thành vượt mức
kế hoạch cả năm. Theo đó, doanh thu
thuần 9 tháng của KDF chỉ tăng trưởng
10% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 1.157 tỷ
đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại
tăng trưởng tới 239%, đạt 180 tỷ đồng. Với
kết quả này, KDF đã vượt 20% so với kế
hoạch đề ra hồi đầu năm. Theo giải trình
của ban lãnh đạo công ty, nhờ việc tổ chức
và tái cấu trúc bộ phận bán hàng, tập trung
phát triển mở rộng các khách hàng mới và
các nhóm sản phẩm kem cốt lõi, các sản
phẩm kem mới đã giúp doanh số của công
ty tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, công ty cũng đã tổ chức lại sản
xuất, tập trung vào những sản phẩm có
hiệu quả kinh doanh cao giúp gia tăng lợi

nhuận. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế
của KDF tăng mạnh từ 0,2% tại quý
III/2018 lên 12,5% trong quý III/2019.

Vượt kế hoạch nhờ chỉ tiêu thấp

Trong khi nhiều DN vượt kế hoạch cả
năm một cách ngoạn mục nhờ kết quả kinh
doanh có sự tăng trưởng vượt bậc thì cũng
có không ít DN dù lợi nhuận cũng chỉ ở
mức bình bình, thậm chí sụt giảm so với
cùng kỳ năm trước nhưng vẫn vượt kế
hoạch nhờ vào các chỉ tiêu đề ra hồi đầu
năm đều ở mức thấp.

Cụ thể, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV
GAS) vừa công bố thông tin về kết quả sản
xuất kinh doanh 10 tháng với các chỉ tiêu
đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra tại Đại
hội đồng cổ đông hồi đầu năm. Theo đó,
trong tháng 10, tổng doanh thu PV Gas đạt
6.258 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp
nhất đạt 1.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
hợp nhất đạt 849 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng,
PV GAS đạt tổng doanh thu 64.576 tỷ
đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm lợi
nhuận trước thuế 11.983 tỷ đồng, vượt 25%
kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 9.609 tỷ
đồng vượt 26% kế hoạch.

Tuy nhiên, nếu so với kết quả đạt được
năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong
năm 2019 của PV GAS đều thấp hơn đáng
kể. Trong đó, kế hoạch doanh thu giảm
17%, kế hoạch lợi nhuận trước thuế và sau
thuế giảm lần lượt 34% và 35%. Như vậy,
nếu so với cùng kỳ năm 2018, kết quả kinh

doanh của PV GAS cũng chỉ ở mức tương
đương.

Tương tự PV GAS, Công ty CP Nhiệt
điện Phả Lại (PPC) cũng đã vượt kế hoạch
lợi nhuận cả năm nhờ vào chỉ tiêu đề ra ở
mức thấp. Theo đó, trong 9 tháng năm
2019, PPC ghi nhận doanh thu đạt 5.909 tỷ
đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm
13%, chỉ đạt 948 tỷ đồng. Theo đó, công ty
hoàn thành được 78% kế hoạch doanh thu
nhưng lại vượt 18% kế hoạch lợi nhuận cả
năm. Đáng chú ý, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 của PPC đề ra chỉ
tiêu lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với kết
quả thực hiện của năm 2018, với mức giảm
44,5%. Đây cũng chính là lý do khiến cho
dù lợi nhuận giảm nhưng PPC vẫn vượt
chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
(OGC) cũng đặt kế hoạch lãi ròng năm
2019 chỉ vỏn vẹn 16 tỷ đồng, giảm 67% so
với kết quả đạt được năm 2018. Kết quả
kinh doanh 9 tháng năm 2019 của OGC ghi
nhận lợi nhuận sau thuế đạt 51,4 tỷ đồng,
giảm gần 9% so với 9 tháng năm 2018. Tuy
nhiên, kết quả này của OGC cũng đã gấp
hơn 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tương tự, Tổng công ty CP Vận tải Dầu
khí (PVTrans) cũng đề ra các chỉ tiêu
doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đều giảm
mạnh so với kết quả của năm 2018. Trong
đó, doanh thu giảm 27% còn lợi nhuận sau
thuế giảm 49%. Theo báo cáo tài chính quý
III/2019 của PVTrans, trong 9 tháng năm
2019, công ty đạt 5.826 tỷ đồng doanh thu
và 585 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng
trưởng lần lượt 4% và 16% so với 9 tháng
năm 2018. Kết quả này giúp PVTrans vượt
6% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi
nhuận cả năm.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh
có nhiều biến động, việc DN đặt kế hoạch
thận trọng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đặt
chỉ tiêu ở mức quá thấp để rồi vượt kế
hoạch một cách dễ dàng đôi khi lại làm mất
lòng tin của nhà đầu tư vào khả năng
hoạch định của ban lãnh đạo DN. Theo đó,
các DN cần có những tính toán kỹ lưỡng để
đưa ra các chỉ tiêu sát với thực tế. Nhà đầu
tư cũng cần tìm hiểu kỹ càng về kế hoạch
và kết quả kinh doanh của các DN để tránh
bị ăn “bánh vẽ”.

KHẢI KỲ

Nhiều doanh nghiệp đã vượt
kế hoạch cả năm

Sản phẩm kem tăng trưởng đã bù đắp cho sự sụt giảm của các mảng khác trong kết quả
kinh doanh của KDF. Ảnh: ST
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Việc Tổng cục Thống kê đánh giá lại
quy mô tổng sản phẩm trong nước
(GDP) giai đoạn 2010-2017 đã nhận
được rất nhiều sự quan tâm cũng
như ý kiến của giới chuyên gia. Tác
động của vấn đề này trên cả hai mặt
là có thật, nhưng điều đáng nói là
khi chỉ số chính xác hơn, trung thực
hơn sẽ thành công cụ hữu hiệu để
các nhà hoạch định chính sách có
những quyết sách hợp lý cho kinh
tế đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Cần xây dựng niềm tin vào số
liệu thống kê

Những con số thống kê về GDP, về tăng
trưởng phát triển kinh tế xã hội ở mọi
ngành, mọi lĩnh vực vẫn được các cơ quan
thống kê đưa ra hàng tháng, hàng quý, hàng
năm, từ đó, sẽ đưa ra bức tranh tổng thể và
cụ thể về tình hình đất nước cũng như địa
phương. Những con số này luôn được các
cơ quan thống kê khẳng định là được làm
việc một cách trung thực, khách quan, độc
lập. Nhưng rõ ràng, những hoài nghi của
các chuyên gia về con số thống kê không
phải không có, thậm chí đã có chuyên gia
còn bày tỏ sự lo ngại khi con số thống kê của
Việt Nam vẫn có sự sai khác so với con số
thống kê của các tổ chức nước ngoài.

Nguyên nhân được lý giải là nằm ở cách
thức sử dụng phương pháp luận, phương
pháp tính ở mỗi tổ chức, mỗi quốc gia khác
nhau. Nhưng khi công bố kết quả tính toán
lại GDP giai đoạn 2010‐2017 thì con số
thống kê lại tăng lên tới 25,4% so với số liệu
công bố trước đó. Điều này đã làm các
chuyên gia băn khoăn về cách tính GDP liệu
có chính xác, phù hợp, khách quan… như cơ
quan thống kê cam kết. Bởi vào năm 2013,
đánh giá lại GDP chỉ tăng 9% nhưng lần
đánh giá năm nay đã tăng gần gấp ba lần.

PGS.TS. Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn
Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế quốc dân cho
rằng, lâu nay, chất lượng dữ liệu thống kê
GDP của Việt Nam còn một số điểm chưa
đạt như chưa phản ánh hết được các hoạt
động kinh tế chính thức, công bố sớm trước
khi kỳ thống kê kết thúc trong khi việc chỉnh
sửa sau đó không được công bố rộng rãi,
không có khả năng kiểm tra chéo… Vì thế,
việc điều chỉnh GDP phải đi kèm với các giải
trình chi tiết, làm rõ sự khác biệt giữa hai chỉ
số để tạo sự tin tưởng và giúp các cơ quan
quản lý đưa ra chính sách phù hợp.

Nói về “bi kịch” trong thống kê tại Hy
Lạp, ông Nguyễn Tiên Phong, trợ lý Trưởng
đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết, sự
thiếu “chính trực” trong số liệu thống kê
chính thức đã góp phần gây ra cuộc khủng
hoảng kinh tế của Hy Lạp. Các chính khách
thường xuyên can thiệp vào việc báo cáo

thống kê giai đoạn 1997‐2009, báo cáo sai
lệch làm giảm tỷ lệ nợ/GDP và mức thâm
hụt ngân sách. Vì thế, ông Nguyễn Tiến
Phong cho rằng, cần xây dựng niềm tin vào
số liệu thống kê, tránh việc coi các số liệu
thống kê là mục tiêu phải đạt được, bởi
“"khi một thước đo trở thành mục tiêu, nó
không còn là thước đo tốt nữa".

Trước không ít hoài nghi của các chuyên
gia, lãnh đạo cơ quan thống kê quốc gia vẫn
liên tục khẳng định việc đánh giá lại được
thực hiện trung thực, khách quan, “không
phải gửi ai duyệt trước” và sẽ công bố công
khai, rộng rãi. Việc GDP tăng lên hơn 25% là
do nhiều nhóm nguyên nhân, trong đó đáng
“ngạc nhiên” nhất phải kể đến việc bổ sung
hơn 76 nghìn doanh nghiệp, có cả những
doanh nghiệp rất lớn. Vì thế, báo chí đã trích
dẫn rất nhiều câu trả lời của một chuyên gia
kinh tế khá nổi tiếng là ông “sốc” với GDP
được tính lại không phải vì con số tăng thêm
mà vì cách giải trình. Tuy nhiên, tính lại GDP
tăng lên ít hay nhiều đều đã được nhiều quốc
gia phát triển thực hiện, Việt Nam không thể
là ngoại lệ nên phải chấp nhận khi những
con số này được công bố.

Tác động lớn
Mặc dù còn có những ý kiến trái chiều

về cách tính lại GDP, nhưng điều đáng
quan tâm hơn cả trong lúc này phải là
những tác động trực tiếp tới nền kinh tế, tới
chính sách điều hành dù GDP tính lại tăng
lên hay giảm xuống. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê,
việc đánh giá lại GDP sẽ không tác động đến
mục tiêu tăng trưởng GDP trong kế hoạch

và chiến lược phát triển kinh tế ‐ xã hội do
tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm có sự
thay đổi rất nhỏ. Nhưng sự thay đổi của các
chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có thể dẫn tới khả
năng mở rộng dư địa thu ngân sách và thuế,
cũng như chi tiêu và đi vay của Chính phủ.
Tuy nhiên, việc thu ngân sách và thuế dựa
trên thu thuế và phí, các tỷ lệ thu liên quan
và được quy định bởi pháp luật nên khả
năng tác động tới mở rộng dư địa cho thu
ngân sách và chi tiêu là thấp.

Cũng về vấn đề này, PGS.TS. Phạm Thế
Anh cho biết, GDP tăng thêm sẽ làm tăng thu
nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ của các
chỉ tiêu tài chính công gắn với GDP, “vô hiệu
hóa” các ngưỡng trần giám sát bởi Quốc hội.
Cụ thể là tỷ lệ nợ công/ GDP giảm từ 56,1%
xuống còn 44,7%; nợ chính phủ/GDP giảm từ
49,2% xuống còn 39,2%; nợ nước ngoài/GDP
giảm từ 45,8% xuống còn 36,5%; thâm hụt
ngân sách/GDP giảm từ 3,6% xuống còn 2,9%.

Nhưng theo chuyên gia kinh tế PGS.TS.
Ngô Trí Long, GDP tăng lên gây sự lo ngại
khi nguồn thu không đổi, dư địa chi tiêu,
vay nợ sẽ nới rộng. Đặc biệt, kết quả này
không có ý nghĩa nhiều với quá khứ và hiện
tại, bởi những số liệu này đã diễn ra trong
quá khứ, nền kinh tế đã diễn ra như vậy
thôi, trong khi những yếu tố tác động đến
tương lai mới là điều cần quan tâm và đáng
quan ngại. Hơn nữa, việc tính lại nền kinh tế
phải đi kèm với việc điều chỉnh các giới hạn
chỉ tiêu căn cứ theo GDP, nên sẽ thay đổi các
chỉ tiêu này theo hướng tích cực hơn. Tuy
vậy, vấn đề này vẫn mang tính hai mặt, nếu
chi tiêu và đầu tư hiệu quả thì nền kinh tế
hưởng lợi; nhưng ngược lại thì sẽ là gánh

nặng lớn với nền kinh tế. Hơn nữa, cũng
theo vị chuyên gia này, sẽ là rủi ro nếu Quốc
hội giữ nguyên các chỉ tiêu phát triển kinh tế
cũ trên nền tảng GDP mới.

Dù có những tác động như trên nhưng
việc đánh giá lại GDP vẫn được coi là cần
thiết, nhất là trong bối cảnh vẫn còn nhiều
hạn chế trong công tác đánh giá thống kê
trước đây. Hơn nữa, PGS.TS. Phạm Quý Thọ,
nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học
viện Chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch
và Đầu tư) cho rằng, số liệu thống kê của Việt
Nam vẫn còn nhiều sai lệch do cả nguyên
nhân chủ quan và khách quan, nhưng GDP
là thước đo tăng trưởng kinh tế nên cần được
nghiên cứu khách quan để vận dụng phù
hợp khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy, những hoạt động liên quan
đến kinh tế vĩ mô, nhất là những số liệu, dữ
liệu liên quan đến công tác hoạch định
chính sách luôn cần được thực hiện một
cách cẩn trọng, hợp lý, phù hợp để không
chỉ giúp người dân, doanh nghiệp, nhà đầu
tư hiểu được sự phát triển của đất nước mà
còn giúp các nhà hoạch định chính sách, cơ
quan quản lý đưa ra những quyết định,
chính sách phù hợp, sát với thực tế. Trách
nhiệm này đang được đặt lên vai những
người làm công tác thống kê, do đó, điều
cần thiết là họ cần được hỗ trợ bằng những
công cụ hiện đại, nhưng phải được làm việc
một cách khách quan, không chịu những tác
động hay áp lực mang tư tưởng chủ quan,
bởi nếu không sẽ có những tác động không
tốt tới sự phát triển chung của nền kinh tế.

HƯƠNG DỊU

Việc đánh giá lại quy mô GDP sẽ có tác động tới tình hình kinh tế. Ảnh: ST

ĐÁNH GIÁ LẠI GDP: 

Tránh để thước đo trở thành
mục tiêu cho phát triển
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Theo ông NGUYỄN BÍCH LÂM
(ảnh), Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
con số tăng lên tới 25,4% cho GDP
giai đoạn 2010-2017 được đưa ra
một cách trung thực, giúp tạo
thành bức tranh mới để Chính phủ
và các bộ, ngành hoạch định chính
sách phù hợp hơn với thực tế.

■ Xin ông cho biết việc tính toán lại
GDP thực chất được thực hiện như thế nào?

‐ GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan
trọng, chỉ tiêu này không chỉ phản ánh quy
mô, tiềm lực của nền kinh tế mà còn là cơ sở
để tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế ‐ xã hội
đòn bẩy quan trọng khác. Trong quá trình
biên soạn chỉ tiêu GDP có nhiều vấn đề phát
sinh cần phải rà soát, đánh giá lại cả trong
ngắn hạn và dài hạn. Vì thế, việc đánh giá
lại GDP là theo thông lệ quốc tế khi có
nguồn thông tin tốt hơn, khi có những quy
định mới về lý luận, phương pháp luận của
thống kê thì cơ quan thống kê thực hiện
đánh giá lại. Nhưng việc đánh giá lại này
vẫn sử dụng phương pháp như định kỳ
hàng năm để tính toán lại GDP là phương
pháp sản xuất và phương pháp sử dụng, để
đảm bảo tính nhất quán.

■ Thưa ông, số liệu có phù hợp với thực
tế khi việc tính toán lại khiến tăng trưởng
GDP trong giai đoạn 2010‐2017 tăng tới
24,5%?

Đánh giá lại quy mô GDP tăng hay
giảm, kích cỡ như thế nào phụ thuộc và
thực tế của từng nền kinh tế. So sánh với các
nước cũng đánh giá lại, thì có những nước
chỉ tăng khoảng 6‐7%, nhưng có những
nước tăng trên 20‐30%, có nước thì tăng 60‐
70%. Qua nghiên cứu của chúng tôi, khi Mỹ
đánh giá lại, họ chỉ cập nhật phương pháp
luận mới nhưng GDP năm 2012 đã tăng
thêm 560 tỷ USD, số tương đối là 3,6%.
Trung Quốc năm 2012‐2014 cũng đánh giá

lại thì GDP tăng trên 300 tỷ USD, quy mô
tăng trên 3%. Nhưng các nước thuộc khu
vực Đông Âu thì khi đánh giá lại GDP tăng
gần 30%. Một số nước ở châu Phi như
Nigeria tăng 89%, Ghana tăng 60%... trong
khi Đức thì đánh giá lại chỉ tăng 0,7%... 

Trong quy trình sẽ có những yếu tố
được phát hiện và thực hiện đánh giá lại.
Như tại Mỹ, chỉ thay đổi phương pháp luận,
còn việc thu thập thông tin của họ rất tốt,
không có chuyện bị bỏ sót, không có chuyện
bị khai thiếu nên quy mô thay đổi nhỏ.
Nhưng Việt Nam khi đánh giá lại thì có 4
nhóm nguyên nhân khiến GDP tăng lên và 1
nhóm nguyên nhân làm GDP giảm xuống.
Nhóm nguyên nhân làm tăng GDP đó là
trong quá trình thu thập số liệu hàng năm
không thể thu thập hết được, nên phải bổ
sung thông tin từ tổng điều tra, thông tin từ
hồ sơ hành chính. Hơn nữa, khi điều tra các

thực thể nền kinh tế thì không cung cấp xác
thực số liệu kinh doanh, thường là cung cấp
thấp hơn so với thực tế. Ngoài ra, việc làm
tăng GDP còn do ngành thống kê cập nhật
lại theo phương pháp luận quốc tế, cập nhật
lại thay đổi về bảng phân ngành, cơ cấu
kinh tế, cập nhật lý luận mới về hệ thống tài
khoản quốc gia 2008. Chỉ duy nhất nhóm
cập nhật cơ cấu kinh tế làm thay đổi hệ số
chi phí trung gian và chỉ số giá của cả nước,
đã làm quy mô GDP theo giá hiện hành
giảm. Từ tất cả những nguyên nhân này, tôi
có thể khẳng định, việc GDP tăng thêm là
hoàn toàn xác thực và phù hợp với bức
tranh kinh tế của Việt Nam.

■ Tuy nhiên, con số GDP tăng vẫn là
cao, điều này sẽ gây tác động như thế nào
đến nền kinh tế, thưa ông?

‐ Cơ quan Thống kê luôn làm việc với
quan điểm trung thực, phục vụ đất nước, sử
dụng phương pháp luận tiên tiến nhất để
chất lượng thống kê phù hợp. Những gì
chúng tôi công bố ra hoàn toàn có chứng cứ
để mang lại bức tranh xác thực về nền kinh
tế. Từ bức tranh này, Tổng cục Thống kê sẽ
có những báo cáo tham vấn cho Chính phủ
và các bộ, ngành về các tác động của GDP
đến chính sách. Chẳng hạn khi đánh giá lại
quy mô GDP thì quy mô GDP bình quân
đầu người tăng lên, sẽ phản ánh cơ cấu tiêu
dùng khác nhau. Hay quy mô GDP tăng lên
thì một loạt chỉ tiêu tính toán theo GDP hay
còn được gọi là chỉ tiêu đòn bẩy liên quan
đến tài khóa, tiền tệ cũng sẽ thay đổi. Lúc đó
Chính phủ cũng phải có những nhìn nhận
để hoạch định chính sách sao cho mới và
phù hợp nền kinh tế.

Tôi lấy một ví dụ trong ngành Tài chính,
khi GDP tăng lên thì tỷ lệ huy động vào
ngân sách so với GDP giảm đi, lúc đó Bộ Tài
chính sẽ phải đánh giá lại là trong thực tế
chúng ta thu như thế nào, thu hết chưa, thu
đủ chưa, hay chính sách thuế đã phù hợp để

Ý KIẾN
TS. BÙI TRINH, Viện Nghiên cứu
phát triển Việt Nam (VIDERI):

Rà soát lại quy mô GDP là việc làm
bình thường của hầu hết quốc gia trên
thế giới. Nhưng khi nâng GDP lên thì
tỷ lệ thuế sản phẩm so với GDP của
Việt Nam giảm đi, có thể dẫn đến tỷ lệ
thuế sản phẩm trong GDP của Việt
Nam vào loại thấp nhất thế giới. Điều
này có lo ngại thuế và phí đánh vào
người tiêu dùng sẽ tăng lên để phù hợp
thông lệ quốc tế? Hơn nữa, với việc
này, Chiến lược phát triển kinh tế ‐ xã
hội 2012‐2035 và kế hoạch 2021‐2025
được các cấp, các ngành hoạch định
dựa trên cơ sở dữ liệu cũ liệu có còn
phù hợp?

TS. NGUYỄN MINH PHONG, 
Chuyên gia kinh tế:

GDP có tính tương đối và có tính
“mở” chứ không bất biến tùy thuộc vào
sự phát triển nền kinh tế, phương pháp
và cơ sở dữ liệu tính toán quan sát
được. Nhưng GDP chính xác là yêu
cầu tất yếu để phục vụ các nền kinh tế
quản lý nhà nước phù hợp. Hơn nữa,
việc tính đủ GDP còn đáp ứng yêu cầu
công khai, minh bạch hóa nền kinh tế,
đảm bảo công bằng xã hội. Vì thế, sự
quan ngại về tăng thuế hay tăng nợ
quốc gia khi GDP tăng lên không phải
là không có cơ sở, nhưng hoàn toàn
không phải là hệ quả trực tiếp của việc
tính đúng, tính đủ GDP.

Với Việt Nam, qua phân tích, việc
đánh giá lại quy mô GDP lần này
không phải là cách tính mới, mà chỉ là
cập nhật số liệu đầy đủ, chính xác hơn.
Việc đánh giá lại sẽ không tác động đến
mục tiêu tăng trưởng GDP trong kế
hoạch và chiến lược phát triển kinh tế ‐
xã hội, mà còn có lợi cho nhiều chỉ tiêu
chi ngân sách nhà nước cho các mục
tiêu phát triển và sự nghiệp công ích.
Tất cả tùy thuộc vào mục tiêu quản lý
của Nhà nước cũng như các chính sách
đúng đắn từ còn số chính xác hơn của
GDP.

BÌNH NAM (ghi)

Đánh giá lại GDP sẽ đưa ra bức tranh
kinh tế xác thực hơn

khuyến khích phát triển sản xuất hay chưa,
chính sách thuế có thực sự nuôi dưỡng
nguồn thu hay không… Hơn nữa, việc đánh
giá lại GDP đã tính toán một loạt chỉ tiêu
dẫn xuất, thấy rằng các chỉ tiêu của Việt
Nam khá phù hợp với khu vực và thế giới.
Như tỷ lệ thuế theo GDP khi chưa đánh giá
lại khoảng 20‐22%, nhưng đánh giá lại còn
17%, hoàn toàn phù hợp với các nước trong
khu vực…  quan chức năng đề xuất, xây
dựng Chiến lược phát triển đất nước trong
giai đoạn 2021‐2030 và Kế hoạch phát triển
kinh tế ‐ xã hội 5 năm 2021‐2025.

■ Xin cảm ơn ông!
MINH CHI (ghi)

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

GDP được đánh giá lại tăng lên một phần nhờ vào việc bổ sung 76.000 doanh nghiệp. 

Ảnh: H.DỊU
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Thành phố Cần Thơ vừa thay một loạt
biển tên đường cũ bằng biển tên đường
mới khá hoành tráng. Không chỉ có tên

danh nhân, mỗi biển tên đường còn có thông
tin về chiều dài, điểm đầu‐ điểm cuối, quê quán
và năm sinh ‐ năm mất cùng chức vụ, công
trạng của danh nhân.

Chưa hết, trên biển tên đường còn được ghi
chú thông tin được đặt theo nghị quyết số bao
nhiêu của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần
Thơ. Những biển tên đường mới được thí điểm
tại những tuyến đường quan trọng thuộc quận
Ninh Kiều, quận Cái Răng và quận Bình Thủy,
Đồng thời, thành phố Cần Thơ cũng cho gắn
những trụ biển báo tên đường mẫu để các địa
phương làm theo.

Có thể xem phương pháp sửa đổi biển tên
đường của đô thị trung tâm đồng bằng sông

Cửu Long là sự đột phá chăng? Theo lý giải
của cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ,
điều này giúp người dân và du khách hiểu rõ
hơn về lịch sử, nhân vật lịch sử và truyền
thống văn hóa. Nghe qua thì thấy xuôi tai,
nhưng nghĩ lại thấy băn khoăn. Bởi lẽ, ngoài
thông tin “theo nghị quyết số…” hoàn toàn
không cần thiết, thì một biển tên đường dày đặc
chữ lại rất phản thẩm mỹ. Thuyết giảng về sự
nghiệp danh nhân là trách nhiệm của bộ môn
lịch sử trong trường học và trình độ tuyên
truyền của những người làm văn hóa thông
qua các tác phẩm nghệ thuật. Không thể bắt
biển tên đường gánh vác nghĩa vụ ấy! Biển tên
đường chỉ nên làm đúng chức năng định vị và
khu biệt những con đường khác nhau, nhằm
chỉ dấu cho người tham gia giao thông.

Từ lâu, vấn đề đặt tên đường đã gây

không ít tranh cãi phiền phức, và đến nay vẫn
chưa có văn bản hướng dẫn mang tính pháp
quy. Đặc biệt, những đô thị lớn đang khủng
hoảng thiếu quỹ tên đường, đã để xảy ra
nhiều sự rắc rối. Ví dụ, tại TPHCM ngoài
đường Trần Hưng Đạo A và đường Trần
Hưng Đạo B, còn có rất nhiều tên đường
trùng nhau giữa các quận như đường Hoàng
Hoa Thám ở Bình Thạnh hay đường Hoàng
Hoa Thám ở Tân Bình, đường Nguyễn Đình
Chiểu ở quận 3 hay đường Nguyễn Đình
Chiểu ở quận Phú Nhuận, đường Lê Lợi ở
quận 1 hay đường Lê Lợi ở quận Gò Vấp…
Cá biệt có những tên đường được đặt theo
thói quen thường gọi của người dân như
đường Cống Lở, đường Tên Lửa, đường Điện
Cao Thế, đường Kênh Nước Đen…

Để tránh tình trạng hỗn loạn tên đường,

thành phố Hà Nội đang nghiên cứu để triển
khai kế hoạch đặt tên đường theo số thứ tự. Đây
là dự án rất đáng ủng hộ, vì phù hợp với xu
hướng chung của thế giới. Hà Nội chỉ cần giữ
lại những tên đường trong phố cổ mang vết
tích thủ đô như Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng
Mã, Hàng Bông, Hàng Gai…

Bây giờ đã có nền tảng công nghệ thông tin
làm cơ sở để quản lý hữu hiệu những tên
đường bằng các con số 1, 2, 3, 4, 5… Và người
dân cũng có thể dùng ứng dụng trên điện thoại
thông minh để tìm được đường đi dễ dàng hơn.
Chỉ nên đặt tên đường danh nhân cho những
con phố đặc thù, chẳng hạn đặt tên đường Lê
Quý Đôn cho lối vào làng đại học, hoặc đặt tên
đường Hải Thượng Lãn Ông cho khu vực tập
hợp nhiều hiệu thuốc gia truyền…

L.T.N

RẮC RỐI TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ
GÓC NHÌN VĂN HÓA

Sau 10 năm hẹn hò, ca sĩ Đông Nhi
chính thức bước chân vào gia đình
giàu có để làm vợ của ca sĩ Ông Cao
Thắng. Đám cưới của họ diễn ra ngày

9/11 tại một resort 5 sao ở Phú Quốc, với 500
khách mời được đài thọ toàn bộ chi phí đi lại
và ăn ở. Hôn lễ Đông Nhi‐ Ông Cao Thắng
trở thành một sự kiện showbiz ồn ào, dù
không ai dám dự đoán đôi phu thê ca sĩ này
có còn tha thiết với nghề hát nữa hay không!?    

Ca sĩ Đông Nhi không phải hiện tượng
đùng một cái thành danh như phong trào “từ
zero đến hero”. Ca sĩ Đông Nhi chịu khó đi
từng bước chậm, nhưng khôn khéo và đầy
may mắn trong đời sống giải trí ồn ào son
phấn mà manh mún giá trị. Ca sĩ Đông Nhi
được xem như một thần tượng, vì nhìn những
gì ca sĩ Đông Nhi đã trải qua, rất nhiều cô gái
trẻ rất dễ nuôi mơ ước dấn thân theo nghiệp
cầm ca. Lý giải làm sao? Bố mẹ của ca sĩ Đông
Nhi không làm nghệ thuật và cũng không có
tiềm lực tài chính hùng hậu gì để hỗ trợ con gái
vung tiền phủ sóng truyền thông. Khởi sự ca
hát của ca sĩ Đông Nhi chỉ là một sự cay đắng:
bị loạt ngay từ vòng sơ tuyển cuộc thi Vietnam
Idol 2007. Hơn nữa, ca sĩ Đông Nhi cũng
không phải có ngoại hình bốc lửa như nhiều
hotgirl khác, hoặc có cái danh từ sàn diễn thời
trang để thảnh thơi chân dài nhún nhảy trên
sân khấu ca nhạc. Thế nhưng, đến năm 2019,
khi Đông Nhi và Ông Cao Thắng phát thiệp
mời đám cưới hoành tráng, thì công chúng
không thể không thán phục trước kỳ tích từ
một thiếu nữ đã trở thành một mỹ nhân show‐
biz có cuộc sống nhung lụa.

Giải mã con đường nổi tiếng của ca sĩ
Đông Nhi cũng không khó. Đó là biết nắm bắt
thị hiếu và biết áp dụng công nghệ số. Sau thất
bại ê chề tại Vietnam Idol 2007, nơi đã vinh
danh ca sĩ Phương Vy, lập tức ca sĩ Đông Nhi
chọn hướng chinh phục tuổi teen trên mạng.
Những ca khúc nhí nhảnh, vui tươi và đôi
chút ngây ngô như “Chàng baby Milo” hoặc
“Đu quay tình yêu” được tung lên các trang
âm nhạc trực tuyến đã có tác dụng lan tỏa rất
nhanh. Khi cái điện thoại thông minh càng
phổ biến, thì cơ hội của ca sĩ Đông Nhi càng
vững chắc. Xu thế mới của nhạc online, chi phí
ít tương tác nhanh, đã cho phép một ca sĩ
Đông Nhi xuất hiện liên tục trên các diễn đàn
giới trẻ thích ra vẻ sành điệu, với các ca khúc
như “Khóc”, “Bí mật của hạnh phúc” hoặc
“Lời thú tội ngọt ngào”.

Năm 2010, album “The first step” đánh
dấu dự trưởng thành của ca sĩ Đông Nhi ở tuổi
22. Đừng nghĩ rằng album “The first step” bán
chạy đến con số hàng vạn ấn phẩm. Không có
chuyện đó, quan trọng là những ca khúc trong

album được chia sẻ như thế nào trong cộng
đồng tuổi teen. Album “The first step” gây
hưng phấn cho giới trẻ đang khoái trá với nhạc
Việt có độn tiếng Tây. Vì vậy, những bảng
bình chọn lập tức gọi tên ca sĩ Đông Nhi. Hết
giải thưởng cỡ nhỏ đến giải thưởng cỡ nhỡ
trực tiếp khẳng định ca sĩ Đông Nhi đã tìm

được khán giả cho mình! Thế nhưng, giữa môi
trường ca nhạc có thị hiếu sớm tụ chiều tan, giá
trị âm nhạc khá chông chênh ở vị trí thứ yếu.
Ca sĩ Đông Nhi chỉ thực sự gây sốt cho đám
đông khi công khai cuộc tình với Ông Cao
Thắng. Cùng điểm xuất phát như sau, khi ca sĩ
Đông Nhi chăm chỉ tìm người nghe với nhạc

online thì Ông Cao Thắng là thành viên của
ban nhạc WEBoys. Tuy nhiên, Ông Cao Thắng
chưa bao giờ có ý niệm đi hát mưu sinh, bởi lẽ
Ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa
Tân Hiệp Hưng. Cha mẹ của Ông Cao Thắng
có kỹ năng kinh doanh của người Hoa khu
vực Chợ Lớn – Sài Gòn. 

Sau vài năm quen biết, ca sĩ Đông Nhi
chuyển từ công ty giải trí bình thường sang đầu
quân cho công ty 6th Sence của Ông Cao
Thắng. Với kinh nghiệm đi hát và với ngân quỹ
hùng hậu, Ông Cao Thắng thúc đẩy sự nghiệp
của ca sĩ Đông Nhi lên tầm vóc mới. Giọng nữ
trung của ca sĩ Đông Nhi cũng ngọt ngào
nhưng không phải độc đáo, nếu tiếp tục hát
tình ca thì chỉ đi xách dép cho những diva lừng
lẫy. Với bản tính chịu khó rèn luyện của ca sĩ
Đông Nhi cộng với sự đầu tư của Ông Cao
Thắng, thì một hình ảnh ca sĩ Đông Nhi gợi
cảm đã tạo dựng. Vừa hát vừa nhảy với dòng
nhạc dance, ca sĩ Đông Nhi nhanh chóng trở
thành biểu tượng mới của show biz. Đó là cơ
sở để ca sĩ Đông Nhi đoạt được ngôi vị quán
quân cuộc thi “The Remix – Hòa âm và ánh
sáng” mùa đầu tiên. Bài hát “Vì ai vì anh” ẫn
là ca khúc do ca sĩ Đông Nhi sáng tác, nhưng
một khi đã có thêm trợ lực của nhiều yếu tố
bủa vây thì sức ảnh hưởng cũng rộng khắp
hơn.

Bây giờ, chẳng còn mấy ai bận tâm ca sĩ hát
ra sao, mà chủ yếu theo dõi ca sĩ ăn gì, bận gì,
đi xe mấy tỷ, ở biệt thự bao nhiêu tiền. Những
đòi hỏi ấy, ca sĩ Đông Nhi vẫn đáp ứng được,
ngoài khả năng ca hát. Mặt khác, ca sĩ Đông
Nhi còn “khuyến mãi” cho đám đông tò mò
mối tình được tô vẽ không ít hào quang với
thiếu gia Ông Cao Thắng. Trên thiệp cưới sang
trọng của họ, ghi rõ một câu cam kết trăm năm
khá nồng nàn: "Cảm xúc của chúng tôi vẫn
nguyên vẹn sau từng ấy năm". Trước mắt, tập
đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng có một nàng dâu
nổi tiếng. Còn showbiz Việt có mất một ca sĩ
Đông Nhi không, vẫn chưa ai biết được. Bởi lẽ,
nghề hát xưa nay vốn nhọc nhằn với thân
phận những người sống trong hào môn.

GIA QUAN

Ca sĩ Đông Nhi
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Ca sĩ Đông Nhi 
làm dâu gia tộc giàu sang
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Bộ phim “Sinh tử” được khởi chiếu từ tháng 11/2019, vào lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần, tiếp tục dòng chảy phim chính luận trên sóng VTV1. Điều khác biệt khiến nhiều
người chờ đợi là bộ phim “Sinh tử” xuất hiện như một tác phẩm truyền hình hiếm hoi
phản ánh trực tiếp cuộc chiến chống tham nhũng đang được đẩy mạnh trong đời sống xã

hội Việt Nam. Xem bộ phim “Sinh tử”, khán giả cảm thấy thú vị vì có dịp so sánh những tình
huống thực tế và những tình huống trên phim!  

Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến cho biết, ông ấp ủ kịch bản phim “Sinh tử” đã lâu, khi về hưu rồi
cũng ngại viết nhưng bỏ thì thấy tiếc quá. Ban đầu kịch bản phim “Sinh tử” triển khai 35 tập, mỗi tập
45 phút, nhưng đơn vị sản xuất yêu cầu mỗi tập 30 phút nên tác giả phải “chỉnh sửa kịch bản rất kỹ để
sao cho mỗi tập đều có xung đột và giải quyết các mâu thuẫn. Tôi không đồng tình, thỏa mãn dung
lượng mỗi tập như vậy, nhưng là kẻ làm thuê, tôi bắt buộc phải làm theo hợp đồng. Tuy nhiên, câu
chuyện mà nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến băn khoăn hơn là “kịch bản tôi viết có một đại án đất đai,
và một số vụ khác liên quan móc xích của nhóm lợi ích. Đủ hết, mọi mánh khóe mọi thủ đoạn ăn tàn
phá hại. Có nhiều chi tiết cũng thay đổi xoành xoạch cho kịp thực tế, viết xong lạc hậu ngay với diễn
biến chống tham nhũng ngoài đời. Nghệ thuật thay vì dự báo thì lại đi theo không kịp thời cuộc, đó
cũng là bi kịch cho người sáng tác hôm nay!”.

Bộ phim truyền hình “Sinh tử” phản ánh sự chuyển đổi về kinh tế của tỉnh Việt Thanh vừa được
thành lập với không ít thuận lợi và thử thách. Xóa đói giảm nghèo để vươn lên giàu sang, ngỡ rất đơn
giản với một địa phương có vị Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa năng động dám nghĩ dám làm. Thế nhưng,
mọi chuyện lại ẩn chứa nhiều vướng mắc do sự dẫn dắt của đồng tiền.Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa kêu
gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào các công trình, nhưng lại có sự ưu ái đặc biệt với tập đoàn Hồng Vũ.
Nhờ sự trợ lực của Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa, người đứng đầu tập đoàn Hồng Vũ là doanh nhân Mai
Hồng Vũ đã chi phối nhiều lĩnh vực thương mại ‐ tài chính của tỉnh Việt Thanh, mà quan trọng hơn cả
là các dự án khai thác khoáng sản. Một vụ tai nạn sập mỏ đá xảy ra gây thiệt hại nhân mạng, và các cơ
quan điều tra đã phát hiện liên minh ma quỷ của những nhóm lợi ích. Sự biến chất của cán bộ từ
huyện đến tỉnh, từ sở nọ đến ngành kia… đã làm lem luốc bộ mặt bình yên và phát triển của tỉnh Việt
Thanh… Nút thắt của bộ phim “Sinh tử” không khó đoán, đó là sự chính trực của Bí thư Tỉnh ủy Văn
Thành Nhân đã làm chỗ dựa cho cái thiện chống lại cái ác, cho cái đúng chấn chỉnh cái sai, cho cái tử
tế ngăn chặn cái đê hèn!

Đạo diễn ‐ Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng đã thực hiện 70 tập của bộ phim “Sinh tử” trong hoàn
cảnh bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của đề tài chống tham nhũng đã giúp
đạo diễn vượt qua trở ngại sức khỏe để hoàn thành tác phẩm đúng tiến độ.

Gần 40 diễn viên tham gia trong bộ phim truyền hình “Sinh tử” đều có chung nỗi lo về… lời thoại.
Vì liên quan đến chính trị, nên lời thoại trong phim không thể tùy hứng mà phải theo những quy
chuẩn riêng. Có những lời thoại mà diễn viên chưa từng nói ở cuộc sống hàng ngày nên họ phải tập
luyện rất cẩn thận. Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh đảm nhận vai Bí thư Tỉnh ủy Văn Thành Nhân, thổ
lộ: “Từ khi làm nghề đến nay, chưa bao giờ tôi vào một vai nào có lời thoại khó như thế. Mấy anh em
“tụng” thoại cả đêm, đến sáng dậy lại quên hết như chưa đọc bao giờ. Lời thoại của nhân vật là lãnh
đạo tỉnh phải hết sức chăm chút, không sai, không thừa một chữ. Phim lại thu tiếng trực tiếp tại hiện
trường, cho nên yêu cầu về thoại lại càng chặt chẽ hơn”.

Nhân vật có màu sắc sinh động nhất trong bộ phim truyền hình “Sinh tử” là Chủ tịch tỉnh Trần
Nghĩa, được giao cho Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng. Đã từng đóng vai Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ẩn
trong bộ phim truyền hình “Đàn trời”, nhưng vai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa lại mang đến cho Nghệ sĩ
Nhân dân Hoàng Dũng cảm xúc riêng.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ: “Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa là vai diễn không hề giống các
vai chủ tịch tỉnh mà tôi từng đóng trước nay. Đó là ông chủ tịch tỉnh sinh ra và lớn lên ở thôn quê, khi
nhận chức vụ rất mạnh dạn cải tạo, đổi mới với mong muốn quê hương phát triển. Chủ tịch tỉnh Trần
Nghĩa rất hào sảng, rất tự tin nhưng cách hành xử hơi thái quá nên đã dẫn đến nhiều thiếu sót và phải
trả giá đắt cho những sai lầm của mình. Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa là nhân vật thuộc dạng đa diện nhất
và phức tạp nhất trong bộ phim, khiến tôi rất hào hứng khi nhập vai!”.

TUY HÒA

Issac
VÀ “ANH TRAI 
YÊU QUÁI” 

Diễn viên Isaac thử sức
với những tung hứng hài
hước khi đảm nhận vai chính
trong bộ phim “Anh trai yêu
quái”. Bộ phim “Anh trai yêu
quái” được làm lại từ bộ phim
“Anh vô số tội” của Hàn Quốc.
Ngoài nhân vật do diễn viên Isaac
thủ vai, bộ phim “Anh trai yêu quái” còn
có sự góp mặt của các diễn viên Kiều Minh Tuấn,
Phi Phụng, Diệu Nhi…  

Phạm Quỳnh Anh
ĐÃ “XIÊU LÒNG”

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh
phát hành đĩa đơn “Xiêu
lòng” để khẳng định mình đã
trở lại showbiz, sau đổ vỡ hôn
nhân với ông bầu Quang
Huy. Ca khúc ”Xiêu lòng” là
một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet
Trương, lấy đề tài tình yêu đôi lứa
với giai điệu và ca từ tươi sáng, nhẹ
nhàng. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng thay
đổi rõ nét về phong cách ăn mặc khi xuất hiện trong
music video “Xiêu lòng”.

Hồng Vân
CŨNG MUỐN HẸN HÒ

Sau khi thay thế diễn viên
Cát Tường được hơn 3 tháng,
diễn viên Nam Thư cũng
không thể trụ lại vai trò MC
chương trình “Bạn muốn hẹn
hò”. Nhân vật được chọn để
làm MC mới là Nghệ sĩ Nhân
dân Hồng Vân. Như vậy, Nghệ sĩ
Nhân dân Hồng Vân làm MC cho cả
hai chương trình đang ăn khách là “Vợ
chồng son” và “Bạn muốn hẹn hò”.

Hạnh Thúy
THẤY NHÀ LÀ 
NƠI ĐỂ VỀ

Diễn viên Hạnh Thúy
đảm nhận vai chính trong bộ
phim sitcom “Nhà là nơi để
về”. Diễn viên Hạnh Thúy
chia sẻ, đây không phải là mối
quan hệ thân thiết với đạo diễn
Thái Minh Nhiên mà là chị thấy
kịch bản hay, ý nghĩa, mang giá trị sâu
sắc về gia đình nên hào hứng nhận lời gác lại
các dự án khác để tham gia “Nhà là nơi để về”.

Đan Trường
VỚI “NGỐC ƠI, 
TUỔI 17”

Ca sĩ Đan Trường vào vai
thầy giáo trong bộ phim
“Ngốc ơi, tuổi 17” của đạo
diễn Chu Thiện ‐ Đinh Tuấn
Vũ. Bộ phim “Ngốc ơi, tuổi
17” được chuyển thể từ tiểu
thuyết “Mang thai tuổi 17” của
tác giả trẻ Võ Anh Thơ, đề cập đến
quan hệ yêu đương ở tuổi vị thành niên với
những lời cảnh tỉnh về cám dỗ và lầm lạc.

T.H

BỘ PHIM “SINH TỬ”
PHẢN ÁNH CUỘC CHIẾN
CHỐNG THAM NHŨNG
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Một cảnh trong phim “Sinh tử”.
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Dù tốc độ tăng trưởng XK 10 tháng

đầu năm nay chưa bằng 1 nửa so

với cùng kỳ năm 2017 và 2018, tuy

nhiên Việt Nam cũng đã xuất siêu

hơn 7 tỷ USD. Dự báo, 2019 sẽ là

năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của

hàng Việt.

Điểm sáng của DN nội

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công
Thương, tính tới hết tháng 10, tổng kim
ngạch XNK hàng hóa ước đạt 427,05 tỷ
USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, kim ngạch XK ước đạt 217,05 tỷ
USD, tăng 7,4%; kim ngạch NK ước đạt 210
tỷ USD, tăng 7,8%. 10 tháng qua, Hoa Kỳ
tiếp tục là thị trường XK lớn nhất của Việt
Nam với kim ngạch đạt 49,9 tỷ USD, tăng
26,6% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là
thị trường EU, Trung Quốc, ASEAN...

Trong "bức tranh" XK hàng hóa suốt từ
đầu năm đến nay, điểm đáng chú ý hơn cả
là bước chuyển biến khá rõ ở khối DN trong
nước so với khối DN có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI). Điều này được thể hiện qua
những con số, như tốc độ tăng kim ngạch
XK 10 tháng của khu vực kinh tế trong nước
đạt 16,2%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,9%).
Qua đó, tỷ trọng của khu vực kinh tế trong
nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm
30,7% tổng kim ngạch XK (cùng kỳ năm
trước là 28,4%). Như vậy, sau khi đạt mức
tăng trưởng khá cao trong năm 2018
(14,96%), khối DN trong nước tiếp tục là
điểm sáng trong hoạt động XK hàng hóa
của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Nhìn nhận chung về tình hình XK 10
tháng qua, Bộ Công Thương cho rằng, mức
tăng trưởng 7,4% tuy có phần chậm lại so
với cùng kỳ năm 2018 và 2017 (tăng tương
ứng 15,3% và 21,8%) nhưng cơ bản đã bám
sát chỉ tiêu đặt ra của Quốc hội là đưa tăng
trưởng XK tăng 7%‐ 8% trong năm 2019.
Tính đến thời điểm hiện tại, kim ngạch XK
hàng hóa của nước ta đã hoàn thành 82,5%
mục tiêu cả năm. Điều này cho thấy nỗ lực
không nhỏ trong việc khai thác thị trường,
thúc đẩy XK và là xu hướng tích cực trong
bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm.

"Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng
ước tính xuất siêu 7,05 tỷ USD, cao hơn con
số 6,83 tỷ USD của cả năm 2018. Với diễn
biến này, nhiều khả năng năm 2019 sẽ là
năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của Việt Nam
và nền kinh tế đang có sự chuyển dịch từ
nhập siêu sang xuất siêu trong những năm
gần đây", Bộ Công Thương đánh giá.

Xuất khẩu ít biến động 2 tháng

cuối năm

2 tháng cuối cùng khép lại năm 2019, dù
kim ngạch XNK thường khá cao so với đầu
năm do đây là thời điểm chuẩn bị hàng hóa
phục vụ các dịp mua sắm lớn nhất trên toàn
cầu, tuy nhiên Bộ Công Thương dự báo,
hoạt động XK sẽ không có nhiều biến động
do ảnh hưởng từ sự suy giảm của nền kinh
tế toàn cầu.

XK hàng hóa có một số yếu tố thuận lợi.
Cụ thể như: XK các mặt hàng dệt may, gỗ và
sản phẩm gỗ, nông, thủy sản… thường ở
mức cao trong giai đoạn cuối năm do nhu
cầu hàng hóa phục vụ các ngày lễ, tết tăng
cao. Bên cạnh đó, XK cá tra, basa sang thị
trường Mỹ được dự báo sẽ phục hồi trong
thời gian tới khi mới đây, theo quyết định sơ
bộ đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần
thứ 15 đối với sản phẩm cá tra Việt Nam, Bộ
Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo mức
thuế sơ bộ cho bị đơn bắt buộc và bị đơn tự
nguyện là 0 USD/kg; thuế suất toàn quốc là
2,39 USD/kg. Mức thuế này thấp hơn rất
nhiều so với kết quả cuối cùng của đợt rà
soát trước đó ở mức 1,37 ‐ 2,39 USD/kg. Đây
là tín hiệu tốt cho các DN XK cá tra sang thị
trường Mỹ.

Dù vậy, Bộ Công Thương cũng nêu rõ
còn không ít yếu tố cản trở đà tăng trưởng
XK. Đó là XK điện thoại các loại sau khi tăng
mạnh trong quý III/2019 (do Samsung cho
ra mắt sản phẩm mới) sẽ chậm lại trong quý
IV/2019. XK hàng hóa sang thị trường

Trung Quốc vẫn còn nhiều khó khăn do
kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và
tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ
và Trung Quốc.

"Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong
quý III/2019 thấp hơn dự kiến, chỉ đạt 6% so
với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức
tăng trưởng yếu nhất trong gần 3 thập kỷ
qua của nước này. Thực tế này đến từ tình
hình sản xuất kém sôi động trong bối cảnh
ảnh hưởng mạnh mẽ từ thương chiến Mỹ ‐
Trung cũng như nhu cầu tiêu dùng trong
nước giảm. Không chỉ nhu cầu sụt giảm, XK
các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam
sang thị trường Trung Quốc cũng gặp nhiều
khó khăn do nước này tăng cường kiểm tra,
siểm soát chất lượng hàng hóa NK trước khi
thông quan", Bộ Công Thương phân tích.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương
xác định tiếp tục theo dõi sát biến động của
tình hình thế giới, đặc biệt là diễn biến cuộc
chiến thương mại Mỹ ‐ Trung để chủ động
trong công tác điều hành, có biện pháp thúc
đẩy XK những mặt hàng có khả năng tận
dụng cơ hội để XK và tăng cường quản lý
chặt chẽ trước nguy cơ gian lận thương mại
và gian lận xuất xứ hàng hóa; tăng cường
công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối
với các biện pháp phòng vệ thương mại áp
dụng lên hàng hóa XK của Việt Nam...

Tập trung chống gian lận 

xuất xứ

Liên quan tới câu chuyện gian lận

xuất xứ hàng hóa, nhất là hàng hóa từ
Trung Quốc và các nước khác lợi dụng
xuất xứ của Việt Nam để lợi dụng ưu
đãi thuế quan, trả lời chất vấn của các
đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XIV ngày 6/11, Bộ
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn
Anh nhấn mạnh: Bộ Công Thương đã
có danh sách các cảnh báo sớm về các
nguy cơ gian lận thương mại trong một
số mặt hàng, ví dụ hiện có tới năm 25
mặt hàng XK đi Mỹ và các nước khác
đang có nguy cơ bị lợi dụng, trong đó
có những mặt hàng rất cao như điện tử,
gỗ dán, dệt may, da giày,... Bộ Công
Thương vừa ban hành Thông tư về tạm
dừng việc tạm nhập cũng như XK gỗ
dán đi Mỹ. Đây là mặt hàng có tăng
trưởng lên tới hơn 400% trong thời gian
qua và gây nguy cơ lớn cho câu chuyện
gian lận thương mại, xuất xứ đi Mỹ.

"Chúng tôi cũng đang tiếp tục phối
hợp với các hiệp hội, ngành hàng tổ
chức khuyến nghị, cung cấp thông tin
đầy đủ, kịp thời cảnh báo về những
nguy cơ bị gọi là trừng phạt thương mại
cũng như bị áp thuế trong các mặt hàng
khác. Có rất nhiều sản phẩm của các
nước khác bị áp thuế của Mỹ, EU và
nhiều nước cả về thuế chống bán phá
giá, chống trợ cấp. Họ tìm cách lợi dụng
những sản phẩm có xuất xứ của Việt
Nam XK đi những quốc gia này ", Bộ
trưởng Trần Tuấn Anh nói.

THANH NGUYỄN

10 tháng đầu năm, tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,7% tổng kim ngạch XK. 
Ảnh: N.THANH

Việt Nam sẽ xuất siêu năm thứ 4 liên tiếp
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THÔNG BÁO

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 10 lô hàng tồn đọng (18 container và 01 lô hàng rời) đang lưu giữ tại cảng
Tân Vũ‐Hải Phòng; 11 lô hàng tồn đọng (11 container) đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ‐Hải Phòng và 01 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu‐Hải Phòng (chi
tiết như danh sách đình kèm).

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hạn, hàng hóa có hạn sử dụng còn
dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn đến nhận hàng hóa theo thông báo này mà không có người đến nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu
cảng Hải Phòng khu vực I tiến hành báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 203/2014/TT‐BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết tại: https://haiquanonline.com.vn/chi‐cuc‐hai‐quan‐cua‐khau‐cang‐hai‐phong‐khu‐vuc‐i‐thong‐bao‐cv‐7549‐114579.html
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Bất chấp hàng loạt dự báo lạc quan

về cơ hội tăng trưởng của ngành

dệt may được đưa ra hồi đầu năm,

kết quả kinh doanh của các DN dệt

may cho thấy có không ít DN đang

phải đối mặt với khó khăn.

Lợi nhuận lao dốc

Trong quý III/2019, doanh thu thuần
của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)
chỉ đạt 4.152 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng
kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí,
Vinatex thu về 186 tỷ đồng lãi ròng, giảm
13% so với quý III/2018. Luỹ kế 9 tháng
năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Vinatex
giảm 20%, chỉ đạt 534 tỷ đồng. 

Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám
đốc Vinatex, chiến tranh thương mại Mỹ ‐
Trung tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của toàn ngành dệt may nói chung và
các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nói
riêng, đặc biệt là các đơn vị sản xuất sợi.
Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh ở một
số đơn vị sản xuất sợi của Tập đoàn trong
quý III/2019 đã giảm đáng kể so với cùng kỳ
năm 2018. Qua đó ảnh hưởng tới kết quả
kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Nói về những khó khăn từ tác động của
cuộc chiến thương mại Mỹ ‐ Trung, ban lãnh
đạo Công ty Đức Quân cho biết, các khách
hàng từ thị trường chính là Trung Quốc hiện
đang trả giá rất thấp. Do đó, công ty đã tìm
cách mở rộng sang các thị trường khác như
Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái
Lan, tuy nhiên đơn hàng nhỏ và hạn chế.
Trong khi đó, công ty còn phải đối mặt với
sự cạnh tranh gay gắt về đơn hàng từ các
doanh nghiệp sợi FDI trong nước, các DN từ
các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Thái
Lan, Indonesia, Pakistan. Cũng do sự cạnh
tranh từ các đối thủ, giá bán vẫn theo xu
hướng giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi,
thậm chí còn có dấu hiệu phá giá để tránh
tồn kho.

Theo ban lãnh đạo của Công ty Đức
Quân, nếu như trong quý III/2018, giá bán
sợi ổn định và luôn duy trì ở mức từ 2,98 –
3,2 USD/kg thì quý III/2019, đơn giá bán
biến động thất thường và có chiều hướng
tiếp tục đi xuống. Giá bán ghi nhận cao nhất
là 2,56 USD/kg và giảm dần xuống 2,4
USD/kg. Trong khi đó, giá bông tồn kho
cũng như các đơn hàng đã đặt có đơn giá
cao, trung bình từ 1,96 USD/kg từ các quý
trước tiếp tục dồn về làm cho chi phí giá vốn
của công ty không giảm mạnh được. 

Theo đó, trong quý III/2019, doanh thu

của Công ty Đức Quân ghi nhận tăng
trưởng 54%, đạt 361 tỷ đồng, nhưng giá vốn
lại lên tới hơn 361 tỷ đồng khiến cho lợi
nhuận gộp âm 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ các
chi phí, Đức Quân lỗ sau thuế 12 tỷ đồng
trong quý III/2019 và lỗ 43 tỷ đồng trong 9
tháng năm 2019, trong khi cùng kỳ năm
trước có lãi lần lượt 4 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Công ty CP Dệt may Hà Nội lỗ sau thuế
7 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2019, trong khi
cùng kỳ năm 2018 lợi nhuận đạt được tới
hơn 75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của
Tổng công ty May Việt Thắng cũng giảm
34% trong quý III/2019, chỉ đạt 19 tỷ đồng và
giảm 13% trong 9 tháng năm 2019, đạt gần
74 tỷ đồng. Tại Công ty CP dệt may Thành
Công, lãi ròng cũng giảm 39% trong quý
III/2019 và giảm 28% trong 9 tháng năm
2019, đạt lần lượt 58 tỷ đồng và 153 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những
DN duy trì được tăng trưởng như Công ty
TNG đạt 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
trong quý III/2019, tăng trưởng 29%; luỹ kế
9 tháng đạt 174 tỷ đồng, tăng 34%. Tương
tự, Công ty May Sông Hồng cũng ghi nhận
lãi ròng gần 138 tỷ đồng trong quý III/2019,
tăng 7%; luỹ kế 9 tháng đạt 357 tỷ đồng,
tăng trưởng 31%. Công ty May 10 cũng đạt
mức tăng trưởng 6% trong quý III và 21%
trong 9 tháng năm 2019 với lợi nhuận sau
thuế lần lượt là 18 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Thị giá lao theo

Nhớ lại hồi đầu năm 2019, ngành dệt
may đứng trước rất nhiều kỳ vọng tích cực
từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
mới mà Việt Nam tham gia ký kết như Hiệp
định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái

Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương
mại tự do Việt Nam‐EU (EVFTA)… Trong
đó, nhiều đánh giá cho rằng kim ngạch xuất
khẩu hàng dệt may vào EU sẽ tăng mạnh
nhờ lợi thế về thuế, do đây là thị trường lớn
nhất của Việt Nam. Trong khi đó, hàng dệt
may Việt Nam cũng được cho là sẽ thu hút
được nhiều đơn hàng cũng như các dự án
đầu tư dịch chuyển từ các nước khác sang
do tác động của cuộc xung đột thương mại
Mỹ ‐ Trung. Trước những dự báo tươi sáng
đó, nhiều DN đã lên kế hoạch mở rộng,
nâng cao năng lực để đón đầu cơ hội từ thị
trường. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh mà
các doanh nghiệp đạt được từ đầu năm đến
nay lại không mang màu sắc tươi sáng như
những kỳ vọng đó.

Theo báo cáo phân tích của Công ty
Chứng khoán BSC, ngành xuất khẩu dệt
may của Việt Nam trong 9 tháng năm 2019
đang tăng trưởng chậm lại do nhu cầu thế
giới giảm bớt khi tình hình thế giới hiện vẫn
căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo
BSC, doanh thu giảm ở các DN sợi là do Mỹ
áp thuế đối với các mặt hàng dệt may Trung
Quốc làm giảm xuất khẩu sợi và vải từ
Trung Quốc sang Mỹ. Từ đó gia tăng nguồn
cung và áp lực cạnh tranh lên thị trường,
kéo giá giảm. Đối với các DN may, tình
trạng đơn hàng suy giảm chỉ diễn ra cục bộ
tại một số DN, trong khi một số DN khác
vẫn diễn biến tích cực.

Cùng với sự đi xuống của kết quả kinh
doanh, giá nhiều cổ phiếu dệt may cũng
giảm tương đối mạnh. Trước đó, vào cuối
năm 2018 và đầu năm 2019, giá cổ phiếu dệt
may đã tăng khá mạnh khi hàng loạt dự báo
tươi sáng về triển vọng tăng trưởng được

đưa ra. Tuy nhiên, từ cuối quý II, đầu quý
III, khi thực tế diễn ra không đúng như dự
báo, giá nhiều cổ phiếu dệt may bắt đầu lao
dốc. Điển hình như cổ phiếu FTM của Công
ty Đức Quân, từ mức 25.100 đồng trong
phiên 27/5 giá hiện xuống chỉ còn vỏn vẹn
3.400 đồng/đơn vị. Cổ phiếu TVT của Công
ty May Việt Thắng cũng giảm từ mức 40.200
đồng trong phiên 30/5 xuống hiện chỉ còn
21.000 đồng. TCM của May Thành Công
cũng giảm từ 33.800 đồng (phiên 11/3)
xuống hiện chỉ còn 21.700 đồng, cổ phiếu
VGT của Vinatex cũng giảm 46%, xuống
còn 8.500 đồng/đơn vị… Giá cổ phiếu lao
dốc đã cho thấy sức hút của cổ phiếu dệt
may đã suy giảm đáng kể do sự thất vọng
của nhà đầu tư trước những kỳ vọng được
đưa ra trước đó.

Dự báo từ nay tới cuối năm, BSC cho
rằng tăng trưởng ngành dệt may vẫn sẽ duy
trì trên 10% nhờ vào các Hiệp định thương
mại EVFTA và CPTPP. Dự báo này được
đưa ra trên cơ sở số liệu tới hết tháng 9/2019,
xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt 24,61
tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm
2018. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường
nhập khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam
với trị giá đạt 11,21 tỷ USD, tăng gần 8% và
chiếm 45,5% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt
may của cả nước. Các thị trường lớn khác
như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng có
mức tăng trưởng từ 4 – 10%. Tuy nhiên, vẫn
sẽ có sự phân hoá giữa các DN. Đồng thời,
triển vọng 2020 sẽ tương đối chậm lại với
tốc độ tăng trưởng ở mức 8‐10% bởi cầu thế
giới sẽ tiếp tục giảm do kinh tế thế giới yếu
đi do xung đột Mỹ ‐ Trung. 

NGUYỄN HIỀN

Giá sợi giảm mạnh kéo lợi nhuận của các DN sợi lao dốc. Ảnh: ST

Lợi nhuận của doanh nghiệp dệt may sụt giảm
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THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT‐BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã quá thời hạn

90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn

dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng theo thông báo này mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng sẽ xử lý

theo hướng dẫn tại Thông tư số 203/2014/TT‐BTC.
Xem chi tiết tại: https://haiquanonline.com.vn/chi‐cuc‐hai‐quan‐cua‐khau‐cang‐da‐nang‐thong‐bao‐cv‐3612‐114820.html
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Nhiều đường mòn, lối mở

tự phát trên tuyến biên giới

cửa khẩu Vĩnh Xương (cửa

khẩu quốc tế đường sông

tại xã Vĩnh Xương, thị xã

Tân Châu, tỉnh An Giang)

tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu,

vận chuyển trái phép hàng

hóa, khiến cơ quan Hải

quan phải trực 24/24 giờ.

Ăn ngủ trên đường mòn,

lối mở

Dẫn chúng tôi đi thị sát khu
vực cửa khẩu biên giới Vĩnh
Xương vào đúng giờ nghỉ, qua
khu vực có nhiều đường mòn, lối
mở, khi thấy chúng tôi ngạc
nhiên cán bộ Biên phòng và Hải
quan đang mắc võng nghỉ trưa
ngay tại khu vực lối mở cách
Trạm kiểm soát liên hợp chừng
gần 1 km, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát
Hải quan‐ Chi cục Hải quan cửa
khẩu Vĩnh Xương Hồ Văn Hùng
cười nói, không phải các chiến sỹ
mắc võng nằm nghỉ mát đâu, mà
họ đang canh chừng buôn lậu
đấy nhà báo. Hai lực lượng phối
hợp cử người trực 24/24 tại các
đường mòn, lối mở này, họ ăn
ngủ trên đường mòn để canh
buôn lậu. Bởi vì, hễ thấy vắng
bóng Hải quan, Biên phòng là các
đối tượng buôn lậu “xuất quân”
đai vác hàng qua biên giới ngay.  

Theo lãnh đạo Chi cục Hải
quan cửa khẩu Vĩnh Xương, với
chiều dài khoảng 3 km, hiện nay
trên tuyến đường bộ cửa khẩu,
dọc theo Trạm kiểm soát liên hợp
đường bộ từ cột mốc biên giới trở
vào đến đường nước số 2 xã Vĩnh
Xương có nhiều đường mòn tự
phát, do các hộ dân sinh sống tại
đây khai thác để phục vụ nhu cầu
đi lại, sinh hoạt. Các đối tượng
buôn lậu lợi dụng trà trộn đi vào
những con đường này, họ dùng
xe gắn máy xuất biên trái phép
qua biên giới, trốn tránh không
qua Trạm kiểm soát liên hợp
đường bộ để trình báo các lực
lượng chức năng cửa khẩu, vận
chuyển hàng lậu về qua các
đường mòn cả ngày lẫn đêm.
Trong đó, cao điểm từ 10 giờ đến
13 giờ, 16 giờ đến 18 giờ trong
ngày, 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm
sau, khiến lực lượng kiểm soát tại
cửa khẩu rất vất vả trong công tác
quản lý, chặn bắt vận chuyển
hàng lậu tại khu vực biên giới.

Phần lớn các vụ buôn lậu do
đơn vị phát hiện bắt giữ vào thời
điểm ban đêm hoặc giờ nghỉ trưa.

Mới đây, trong lúc tuần tra, kiểm
soát, vào khoảng 4 giờ sáng, Tổ
kiểm soát Chi cục Hải quan cửa
khẩu Vĩnh Xương đã kiểm tra, bắt
giữ ông Trương Thiện Nhựt đang
điều khiển một chiếc xe môtô
nhập lậu, trị giá trên 216 triệu
đồng  từ hướng Campuchia vào
Việt Nam, qua cánh gà cửa khẩu
tại khu vực biên giới xã Vĩnh
Xương trên đường mòn thuộc ấp
5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân
Châu, tỉnh An Giang. Trước đó,
nhiều vụ vận chuyển thuốc lá,
đường cát nhập lậu... qua đường
mòn, lối mở cũng đã bị Chi cục
Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương
phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Rào chắn đường mòn, 

lối mở ngăn buôn lậu

Hiện nay, nhân sự hai bên,
nhất là Hải quan còn thiếu tới hơn
60% nhân sự để đáp ứng yêu cầu
công tác kiểm soát. Tổ Kiểm soát
của Chi cục Hải quan cửa khẩu
Vĩnh Xương chỉ có 4 người lại phải
phân bổ canh gác tại các đường
mòn, nên không đủ để tuần tra,
kiểm soát quán xuyến địa bàn, xử
lý vi phạm, thực hiện các biện
pháp nghiệp vụ kiểm soát,... một
số đối tượng buôn lậu lợi dụng
thời gian ban đêm, các lực lượng
mỏng, yếu không đủ chốt chặn,
kiểm soát suốt cả ngày đêm, nhất
là từ 21 giờ đến gần sáng, để đai
vác, dùng xe đạp, xe gắn máy để
vận chuyển hàng nhập lậu qua các
điểm, đường mòn nêu trên. Một số
đối tượng vận chuyển hàng nhỏ lẻ
qua đường mòn, cánh gà, sau đó
tập kết một số điểm rãi rác thuộc
xã Vĩnh Xương, dùng xe ô tô tải
bốc hàng lên xe, vận chuyển đi tiêu
thụ ngay trong đêm. Do đối tượng
thường xuyên thay đổi địa điểm
tập kết, thường vào ban đêm nên

khó khăn trong chặn bắt, xử lý.
Cùng với đó, các phương tiện

xe gắn máy vận chuyển hàng qua
biên giới lưu thông trên đường với
tốc độ cao, nguy hiểm khi truy
đuổi, khi qua cầu chùa Thầy Bảy
thì phân tán đi vào nhiều ngõ
hẽm, trong đó có một số đi vào các
cơ sở chế biến đường cát thành
đường phèn, khó khăn khi lực
lượng mật phục hoặc truy đuổi.

Ông Dương Sen Hải, Chi cục

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu
Vĩnh Xương cho biết, khu vùng
đệm tại cửa khẩu biên giới Vĩnh
Xương hiện có 68 hộ dân với hàng
trăm nhân khẩu đang sinh sống,
thường trú thường xuyên, có nhà
cửa, điện nước cố định. Những
đường mòn, lối mở khu vực này
đều do các hộ dân khai thác. Để
hạn chế tình trạng vận chuyển
hàng hóa trái phép qua các các
đường mòn, lối mở, Chi cục Hải

quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã chủ
động họp bàn với các lực lượng
chức năng và chính quyền địa
phương thống nhất lập hàng rào
chắn tại các đường mòn, lối mở.
Trong đó, Đồn Biên phòng cửa
khẩu Vĩnh Xương và UBND xã
Vĩnh Xương tiến hành trao đổi,
thương thảo với phía bạn
Campuchia và người dân địa
phương (chủ đất). Với sự thống
nhất của các bên, hiện nay, cơ quan
Hải quan đã tiến hành làm rào
chắn tại đường số 1 và số 2 (Đường
nhà ông Thuận và bà Thảo). Riêng
3 đường còn lại (Đường số 3, 4, 5)
trong đó đường số 3 và số 4 đã có
rào chắn tạm, đường số 5 (chòm
mã) nước lũ về còn cạn do đó
người không qua lại được đề nghị
các lực lượng chức năng tăng
cường tuần tra kiểm soát để hạn
chế tình trạng buôn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hóa qua
biên giới trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan
An Giang, ngoài 68 hộ dân sát
biên giới thuộc khu vực cửa khẩu,
trong khu vực vành đai biên giới
có gần 300 hộ dân chỉ cách biên
giới từ 50 đến 300 mét chủ yếu làm
ăn, mua bán qua biên giới, một số
vận chuyển thuê hàng lậu qua
biên giới; có 5 cơ sở chế biến
đường cát thành đường phèn hoặc
sản xuất đường cát hoạt động, có
dấu hiệu lợi dụng đường cát nhập
lậu để làm nguồn nguyên liệu sản
xuất,… tình hình trên dẫn đến
nhiều khó khăn trong công tác
phòng chống buôn lậu qua biên
giới. Cơ quan Hải quan đã có
nhiều phản ảnh, báo cáo nhưng
chưa được cấp có thẩm quyền, địa
phương, các lực lượng chức năng
có liên quan phối hợp giải quyết,
xử lý triệt để.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải
quan cửa khẩu Vĩnh Xương, việc
lập các chốt rào chắn cũng chỉ là
giải pháp tình thế, hạn chế phần
nào việc đối tượng buôn lậu dùng
xe gắn máy vận chuyển hàng lậu.
Trên thực tế, có điểm đã lập rào
chắn, khóa cẩn thận, nhưng được
một thời gian, người dân lại mở lối
khác ngay bên cạnh rào chắn!
Chính vì thế, về lâu dài, cơ quan
Hải quan đề nghị cần xem xét giải
tỏa 68 hộ dân nằm sát biên giới
thuộc khu vực cửa khẩu; đặt
camera để hai lượng Biên phòng
và Hải quan quan sát triển khai
chống buôn lậu; xử lý nghiêm các
đối tượng, phương tiện tụ tập trên
biên giới, sau giờ đóng cửa khẩu
18 giờ hàng ngày...   

LÊ THU

Vất vả chặn buôn lậu 
trên “đường mòn, lối mở”
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Hải quan, Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương nghỉ trưa ngay tại đường mòn để ngăn chặn buôn lậu Ảnh: T.H

Đường mới được mở ngay cạnh rào chắn tại biên giới Vĩnh Xương
Ảnh: T.H

Lối mở trong khu dân cư sát biên giới được rào chắn, nhằm hạn chế vận
chuyển hàng lậu Ảnh: T.H



Một viên ngọc trai được phát hiện
năm 2017 tại một địa điểm khảo
cổ trên đảo Marawah, ngoài khơi

biển Abu Dhabi, có niên đại 8.000 năm
(theo Bộ Văn hóa và Du lịch của Các tiểu
vương quốc Ả rập Thống nhất) vừa được
trưng bày tại một triển lãm khai mạc cuối
tháng 10 vừa qua tại Louvre Abu Dhabi
với tên gọi "10.000 năm xa xỉ". Sự xuất
hiện của viên ngọc màu hồng nhạt, có

đường kính chỉ chưa đến một phần ba cen‐
timet, đang tiếp tục là tâm điểm chú ý của
những người quan tâm đến ngọc trai ‐ một
trong những thứ đồ trang sức quý giá lâu
đời nhất của nhân loại. Abu Dhabi từng là
một trung tâm buôn bán ngọc trai lớn
nhất thế giới vào thế kỷ 16. 

Ngọc trai đã từng là “trụ cột” của
nền kinh tế khu vực này. Vịnh Ba Tư
với độ sâu vừa phải, nhiệt độ ấm áp hết
sức thích hợp cho giống trai ngọc sinh
trưởng. Cho đến đầu những năm 1900,
khi người Nhật Bản phát triển kỹ thuật
mới để nuôi cấy ngọc trai nhân tạo,
nghề lặn bắt trai ngọc mới biến mất khỏi
Abu Dhabi, mặc dù các công viên giải
trí và các công ty du lịch vẫn tiếp tục
cung cấp dịch vụ này cho những du

khách muốn thử cảm giác mạnh.
Về phần người Nhật, Kokichi

Mikimoto được coi là cha đẻ của ngành
công nghiệp ngọc trai nuôi cấy hiện đại,
bắt đầu thử nghiệm nuôi loại trai ngọc
Akoya từ đầu những năm 1900 và cuối
cùng đã thành công sau gần một thập kỷ
thử nghiệm. Cũng trong khoảng thời gian
đó, một nhà sinh vật học, Tokichi
Nishikawa và một thợ mộc, Tatsuhei Mise
cũng đã nhân giống thành công trai ngọc
Akoya. Điểm ghép đặc biệt ở chỗ, phát
minh của Mise được cấp bằng sáng chế
vào năm 1907, không lâu sau đó,
Nishekawa đã xin cấp bằng sáng chế tạo
phôi ngọc của riêng mình và phát hiện ra
bằng sáng chế của Mise. Câu chuyện đã có
một kết cục tốt đẹp, họ thống nhất cùng

nghiên cứu vì mục tiêu chung và tạo ra
phương pháp Mise‐Nishikawa mà hiện
vẫn đang được hầu hết các kỹ thuật viên
ghép ngọc sử dụng. 

Mikimoto đã tiến một bước xa hơn
bằng cách bổ sung thêm một bước của
riêng mình vào quy trình ghép ngọc, từ đó
tạo ra ngọc trai Akoya tròn hoàn hảo. Bằng
sáng chế cho thay đổi này đã được cấp cho
Mikimoto vào năm 1916. Sau đó, ông này
thành lập Công ty ngọc trai Mikimoto và
bắt đầu truyền bá công nghệ ghép ngọc
trai trên khắp thế giới. 

Dĩ nhiên, ta đang nói về ngọc trai
biển. Còn ngọc trai nước ngọt lại là một
câu chuyện khác với nhân vật chính là
người Trung Hoa. 

CẨM HÀ 
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“Mười
ngàn năm
xa xỉ”
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Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là

nội dung lớn mà ngành Y tế đang

khẩn trương triển khai trên toàn

quốc, giúp người dân thuận lợi hơn

trong quá trình khám chữa bệnh

tại các cơ sở y tế.

Vượt khó thực hiện

Nói về lợi ích khi triển khai hồ sơ quản
lý sức khỏe điện tử cá nhân, lãnh đạo ngành
Y tế cho rằng, thực hiện nội dung này nhằm
bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức
khỏe từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi và
được thống nhất lưu trữ trong hệ thống hồ
sơ sức khỏe điện tử quốc gia, tạo điều kiện
tốt nhất cho quá trình khám, chữa bệnh của
người dân khi đến các cơ sở y tế.

Về phía các cơ sở đang triển khai thực
hiện, qua tìm hiểu phóng viên nhận thấy,
rất nhiều nơi đã thu được kết quả khả quan.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, địa phương này đã nỗ lực
vượt khó triển khai lập hồ sơ sức khoẻ điện
tử của từng người dân tại tất cả các trạm y tế
trong toàn tỉnh (262 trạm y tế) từ tháng
2/2018. Đến nay đã có hơn 90% người dân
(trên 1 triệu người) đã có hồ sơ sức khoẻ
điện tử. Chẳng hạn tại Trạm Y tế xã Hộ Độ,
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dù chỉ có 6 cán
bộ nhân viên đang làm việc nhưng đã tiến
hành một khối lượng công việc khổng lồ là
lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho hơn 8.000
dân trong xã.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế
Hà Tĩnh cho biết, với những thành tích đã
đạt được năm 2019, mục tiêu phấn đấu đến
năm 2020, hơn 90% người dân trên địa bàn
tỉnh sẽ có mã số sức khoẻ, liên thông dữ
liệu giữa tất cả cơ sở y tế từ cấp cơ sở đến
cấp tỉnh.

Một điểm sáng khác trong công tác lập
hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân là tỉnh Bắc
Giang. Theo đó, từ năm 2017, Bắc Giang đã
tiến hành khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe
điện tử cho người dân với huyện đầu tiên
thực hiện là huyện Yên Thế. Đến nay, hai
huyện Yên Dũng và Yên Thế đã hoàn thành
xong; đã kết nối liên thông với phần mềm
khám chữa bệnh, phần mềm tiêm chủng
cấp huyện, tỉnh. 8 huyện, thành phố còn lại

trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch lập
hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe điện tử cho
người dân. 

Dù đạt được nhiều thành tích song theo
thừa nhận của một số nơi, hiện còn nhiều
khó khăn trong quá trình triển khai thực
hiện. Ông Lê Ngọc Châu cho rằng, vấn đề
làm sao để bảo mật thông tin cho người
bệnh cũng cần cân nhắc, tính toán kỹ càng.
Cụ thể, dữ liệu phần mềm khám chữa bệnh
hiện có của các bệnh viện và phần mềm hồ
sơ sức khoẻ chưa đồng bộ nên khi kết nối,
liên thông giữa các phần mềm phát sinh
nhân khẩu trên phần mềm hồ sơ sức khoẻ.

“Kỹ năng thực hiện về các lĩnh vực
công nghệ thông tin, máy tính của cán bộ
trạm y tế chưa đáp ứng được yêu cầu, các
trạm y tế chỉ có một máy tính, nhiều trạm
chưa có đường truyền tốc độ cao nên tiến
độ nhập dữ liệu chưa đạt yêu cầu”, ông
Châu cho hay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ
Quốc Hiệu nêu ý kiến, Bộ Y tế chưa ban
hành hướng dẫn triển khai hồ sơ sức khỏe
điện tử, do vậy, địa phương gặp khó khăn
trong việc xác định mã định danh cho người
dân để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh,

với toàn quốc. Về vấn đề kinh phí, định mức
thuê dịch vụ công nghệ thông tin chưa có
quy định rõ nên khó thực hiện. Đồng thời,
tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa
bàn, hạ tầng công nghệ thông tin dù đã
được quan tâm (mua máy tính, phần mềm)
nhưng trang thiết bị máy móc còn lạc hậu,
nhân lực vận hành ở y tế cơ sở cần được đào
tạo thêm.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Nghệ An‐ một
trong những tỉnh, thành được ứng dụng hồ
sơ sức khỏe điện tử đầu tiên cho biết, bên
cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó
khăn trong triển khai. Cụ thể, có nhiều phần
mềm quản lý khám chữa bệnh khác nhau,
một số phần mềm khám chữa bệnh và phần
mềm hồ sơ sức khoẻ chưa đồng bộ nên khi
kết nối, liên thông giữa các phần mềm phát
sinh khi chuyển tải dữ liệu còn xảy ra một số
lỗi như hồ sơ trùng do đẩy hồ sơ nhiều lần
mặc dù trong hồ sơ lỗi vẫn có, phần mềm
không có chức năng xóa hồ sơ…

Hướng tới nền y tế thông minh

Theo lãnh đạo một số địa phương, để hồ
sơ sức khỏe điện tử cá nhân được thực hiện
đồng bộ trên toàn quốc, góp phần giảm tình

trạng quá tải, tiến tới xây dựng hồ sơ bệnh
án điện tử tại tất cả bệnh viện và phát triển
một nền y tế thông minh, ngoài sự nỗ lực,
vào cuộc tích cực từ các địa phương, Bộ Y tế
cần sớm ban hành các hướng dẫn liên quan
đến hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Đại diện Sở Y tế Bắc Giang kiến nghị
UBND tỉnh Bắc Giang cấp kinh phí bổ sung
cho hoạt động nâng cấp hạ tầng công nghệ
thông tin và đào tạo nguồn nhân lực cho cán
bộ y tế. Đồng thời, kiến nghị Bộ Y tế sớm
ban hành tiêu chuẩn mã định danh y tế để
mỗi người dân trên toàn quốc có một mã
duy nhất; ban hành chuẩn kết nối giữa các
phần mềm y tế với nhau; có quy chế khai
thác sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cá
nhân, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng trong
hồ sơ sức khỏe của người dân.

Được biết, từ tháng 7/2019, hồ sơ sức
khỏe điện tử đã được triển khai rộng rãi trên
toàn quốc. Ông Trần Quý Tường, Cục
trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế
cho biết, hiện cả nước đã có 24 tỉnh, thành
triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử với những
hiệu quả khả thi. Bên cạnh đó, ngành Y tế
đang chủ động tiếp cận cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, hướng tới mục tiêu
chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh bằng trí
tuệ nhân tạo; khám chữa bệnh thông minh
và quản trị y tế thông minh.

Cụ thể, theo Đề án phát triển công nghệ
thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 ‐
2025 mới được Bộ Y tế phê duyệt, đến năm
2025 sẽ bảo đảm 100% người dân Việt Nam
có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Với việc triển khai Đề án này, ông
Tường cho rằng, người dân sẽ được sử
dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
tiên tiến, thuận lợi, hạn chế các rủi ro, tai
biến khi điều trị, tiết kiệm được thời gian và
chi phí khám, chữa bệnh. Hệ thống khám,
chữa bệnh thông minh sẽ góp phần giảm tải
bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa
bệnh tại các bệnh viện, hạn chế các lỗi của
con người nhằm góp phần xây dựng hình
ảnh mới của bệnh viện: văn minh, hiện đại,
hết lòng vì nhân dân.

D.NGÂN

THỰC HIỆN HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ: 

Nhiều điểm sáng từ cơ sở
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Hình thành hệ thống y tế thông minh sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ
y tế tại Việt Nam, hướng đến nền y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội
nhập quốc tế



■ Ăn 3? Cầu thủ Nguyễn Quang Hải
đang đứng trước cơ hội "ăn 3" danh hiệu
xuất sắc lịch sử ở mùa bóng này. Cụ thể,
tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội vừa được bình
chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch
quốc gia V‐League 2019 và hiện là ứng cử
viên hàng đầu danh hiệu Cầu thủ xuất sắc
nhất Đông Nam Á tại Lễ trao giải thưởng
bóng đá Đông Nam Á AFF Awards 2019
tổ chức tại Hà Nội vào tối 8/11. Ngoài ra,
Quang Hải cũng là ứng viên số 1 cho danh
hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019.

■ Vô địch Đông Nam Á! Liên đoàn Bóng
đá Đông Nam Á đã thông báo sẽ tổ chức
Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á ‐
AFF Club Championship (ACC) kể từ
mùa giải 2020. Nhà vô địch sẽ nhận số tiền
thưởng hấp dẫn là 500.000 USD đồng thời
có cơ hội tham dự FIFA Club World Cup
2021 diễn ra tại Trung Quốc. Theo điều lệ
của giải đấu mới, nhà vô địch V‐League
2019 là Hà Nội sẽ đại diện cho Việt Nam
tham dự.

■ Knock‐out! Sau loạt trận thứ 4 diễn ra
trong tuần qua, giải bóng đá cấp câu lạc bộ
hấp dẫn nhất hành tinh UEFA Champions
League mùa này đã chính thức xác định
được ba đội bóng giành vé vào vòng knock‐
out sớm hai lượt trận. Ba đội bóng sớm
vượt qua vòng bảng gồm có Bayern
Munich (bảng B), Juventus (bảng D) và
Paris Saint‐Germain (bảng A).

■ Top 8! Giải quần vợt đỉnh cao cuối cùng
trong năm ATP Finals đã xác định đủ 8
cây vợt nam tham dự. Tại bảng A, cây vợt
số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ đối mặt với ba
tài năng trẻ là: Alexander Zverev, Stefanos
Tsitsipas và Daniil Medvedev. Còn bảng B
gồm Novk Djokovic, Roger Federer,
Matteo Berrettini và Dominic Thiem. ATP
Finals được tổ chức tại sân O2 ở London,
Anh từ ngày 10 đến 17/11 tới.

P.V

HLV Park Hang Seo đã chính thức

đặt bút ký vào bản hợp đồng mới

để tiếp tục gắn bó với mảnh đất

hình chữ S thêm 3 năm để mở ra

cuộc hành trình viết thêm những

kỳ tích. 

1.Bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào
tháng 10/2016, tính đến thời điểm

hiện tại, các đội tuyển quốc gia do ông
thầy người Hàn Quốc dẫn dắt đã thi đấu
46 trận, trong đó thắng 26, hòa 13, thua 7,
ghi 80 bàn và thủng lưới 36 bàn, để trở
thành đội bóng hàng đầu Đông Nam Á
cũng như hiện tượng mới của làng cầu
châu lục, thế giới.

Quan trọng hơn, sự thay đổi về chất
lượng chuyên môn và thành tích thi đấu
đã giúp bóng đá Việt Nam có chỗ đứng
mới trong đời sống xã hội, trở thành niềm
tự hào dân tộc, cũng như động lực cho
nhiều lĩnh vực khác. 

Và trong thành công lớn ấy, vai trò,
đóng góp của HLV Park Hang Seo là rất
lớn. Không chỉ là thành công trên sân cỏ,
bóng đá nhận được sự quan tâm, đầu tư
đặc biệt hơn để phát triển theo hướng
chuyên nghiệp thông qua công tác đào tạo
trẻ được chú trọng. Nguồn lực cho bóng đá
từ xã hội cũng trở nên dồi dào hơn và ông
Park thực sự trở thành vị "đại sứ văn hóa"
gắn kết, phát triển mối quan hệ hữu nghị
nhiều mặt giữa Việt Nam ‐ Hàn Quốc.

2.Với những đóng góp to lớn đó, việc
giữ chân ông thầy ngoại này ở lại lâu

hơn rõ ràng là nhiệm vụ quan trọng hàng
đầu với bóng đá Việt Nam khi nền bóng đá
quốc gia sau liên tiếp những thành công
trong 2 năm qua, bắt đầu hướng tới cái
đích vốn bị xem là giấc mơ xa ‐ World Cup.

Thực ra thì nhiệm vụ này cũng đã
được VFF tiến hành từ giữa năm nay, khi
bản hợp đồng 2 năm đầu tiên của ông
Park vẫn còn hiệu lực, nhưng quá trình
đàm phán không hề đơn giản mà mấu
chốt chính là chuyện lương.

Theo bản hợp đồng cũ, HLV Park
Hang Seo nhận mức lương là 20.000
USD/1 tháng, rõ ràng đây là mức khá thấp
sau những thành công mà ông mang lại
cho bóng đá Việt Nam và việc phải tăng
lương là điều đương nhiên, nhưng tăng là
bao nhiêu và nguồn đâu để chi trả là bài
toán không dễ giải với VFF, bất chấp 2 bên
đều có thiện chí gắn bó với nhau lâu dài.

Được biết, quá trình đàm phán này
kéo dài rất lâu giữa Liên đoàn Bóng đá
Việt Nam và người đại diện của ông Park
Hang Seo và phải đến ngày 5/11 vừa qua
mới chốt lại được. Dù không công bố chi
tiết, nhưng theo lời phát biểu của HLV
người Hàn này trong lễ tái ký thì: "Tôi có
được mọi điều khoản hợp lý". Còn theo
thông tin từ báo chí trong nước cũng như
của Hàn Quốc, mức lương của ông Park
không dưới 50.000 USD/1 tháng cùng

lương cho các trợ lý người Hàn hỗ trợ ông
trong việc huấn luyện đội tuyển quốc gia
và U23 quốc gia.

Nếu đúng thì đây là mức lương cao
nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam,
nhưng là hoàn toàn xứng đáng và mức
lương kỷ lục này cũng thể hiện sức sống
mới của bóng đá nước nhà khi bên cạnh
nguồn ngân sách nhà nước là sự hỗ trợ
đáng kể về kinh phí từ phía doanh
nghiệp. 

3.Trong 3 năm tới của bản hợp đồng,
bên cạnh mức lương khủng thì HLV

Park Hang Seo cũng phải đối mặt với
những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Ngay
trong 2 tháng cuối năm 2019 này, bên
cạnh việc phải thi đấu tốt 2 trận đấu quan
trọng tại vòng loại World Cup 2022 trên
sân nhà với UAE (ngày 14/9) và Thái Lan
(ngày 15/9), thì ông Park cùng lứa U22

phải chinh phục thành công tấm Huy
chương Vàng SEA Games chờ đợi tại
Philippines vào tháng 12. Năm 2020, ngay
đầu năm sẽ là vòng chung kết U23 châu Á
cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020 mà
U23 Việt Nam đang là á quân. Tới cuối
năm, thầy trò HLV Park Hang Seo lại bước
vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF
Cup.

Ngoài 2 đội tuyển trên, ông Park còn
có nhiệm vụ tham gia xây dựng các đội
tuyển trẻ nhằm hướng tới mục tiêu giành
quyền tham dự vòng chung kết World
Cup 2026.  

Được biết, điều khoản này không
được đưa vào hợp đồng, mà VFF cùng
ông Park chỉ cam kết bằng miệng sẽ làm
tất cả những gì có thể để biến ước mơ kể
trên thành hiện thực. 

NGỌC MINH

Nguồn lực trẻ
Thành công của bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm qua gắn với nguồn lực này. Đó là lứa

cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội như: Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn,
Xuân Trường cùng Quang Hải, Văn Hậu... bước vào độ chín chuyên môn và được dẫn dắt bởi
một ông thầy giỏi.

Và bên cạnh thành công của 2 đội tuyển quốc gia và U23 trên đấu trường quốc tế, nhiều
cấp độ đội tuyển trẻ khác như U21 và U19 cũng bước đầu gặt hái thành công để vươn lên
nhóm đầu khu vực Đông Nam Á cũng như tiệm cận dần với mặt bằng châu lục.

Vì thế, trong lễ ký hợp đồng mới với bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Park Hang Seo nhấn
mạnh tới yêu cầu tiếp tục đầu tư mạnh cho tuyến trẻ và chỉ có đầu tư vào tuyến trẻ, bóng đá
Việt Nam mới sớm có hy vọng vươn lên tốp đầu châu Á cũng như hướng đến mục tiêu quan
trọng nhất ‐ Giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Sự cấp thiết là không phủ nhận. Nhưng đầu tư vào bóng đá trẻ lại là câu chuyện dài, tốn
kém và quan trọng nhất là sự thay đổi về tư duy của cả nền bóng đá vốn "trọng thành tích".
Đâu xa, sau lứa đầu ấn tượng, nhiều năm qua ngay Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa cho ra lò
gương mặt nào đáng chú ý. Chưa kể nhiều đội bóng trong nước khác, tiền duy trì hoạt động
còn khó, nói đâu đến chuyện "trồng măng".

Mà cũng đâu chỉ bóng đá, lĩnh vực nào cũng cần nguồn lực trẻ, nhưng ai lo trồng mà thôi.
THẺ VÀNG

CÂU CHUYỆN THỂ THAO

THEO DÒNG THỜI SỰ

TIN VẮN
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ỐNG KÍNH
Chinh phục giấc mơ nhân loại

Tròn 35 tuổi vào hôm 5/11 vừa qua, chân chạy đến từ Kenya, Eliud Kipchoge
đã đi vào lịch sử thế giới khi trở thành VĐV điền kinh đầu tiên hoàn tất cự ly
marathon 42,195 km dưới 2 giờ đồng hồ (1 giờ 59 phút 40 giây). Dù được hỗ trợ
về công nghệ và không được công nhận là kỷ lục thế giới, nhưng đây vẫn là
khoảnh khắc lịch sử bởi nhiều nghiên cứu khoa học trước đây cho rằng loài người
sẽ không bao giờ chạy được marathon dưới 2 giờ đồng hồ. Thử thách đó, vì thế,
được coi là một nhiệm vụ bất khả thi, cho tới khi Eliud Kipchoge biến giấc mơ của
nhân loại thành hiện thực.

Sẽ viết tiếp kỳ tích
HLV PARK HANG SEO GIA HẠN HỢP ĐỒNG VỚI VFF

THỂ THAO
Số 135 (2845) Phát hành ngày 10/11/2019
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Đám tang giả cho người
còn sống ở Hàn Quốc

Trải nghiệm chết
giả để được 1 lần
nhìn lại cuộc sống
hiện tại và sống sao
cho tốt hơn trong
tương lai. Đó là
mong mỏi của nhiều
người Hàn Quốc khi
tìm đến dịch vụ cung cấp đám tang cho người sống của
Hyowon Healing Center.

Kể từ khi mở cửa vào năm 2012, trung tâm này đã tổ
chức lễ tang giả cho hơn 25.000 người ở mọi lứa tuổi từ
thanh thiếu niên cho đến người già. Đến với dịch vụ này,
khách hàng trải qua một loạt nghi thức trong đám tang
thông thường như nhận khăn liệm, chụp chân dung tang lễ,
viết di chúc sau cùng và nằm trong quan tài 10 phút. 

Đứng thứ 33 trong xếp hạng gồm 40 nước về Chỉ số cuộc
sống tốt đẹp hơn của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển
(OECD). Giới trẻ Hàn Quốc luôn ấp ủ hy vọng cao sang về
học tập và công việc sau khi tốt nghiệp, vốn là điều được
cho là khá xa xỉ trong một xã hội có tỷ lệ thất nghiệp không
ngừng tăng cao và kinh tế đang giảm nhiệt của "Xứ sở kim
chi" hiện nay. 

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trong năm 2016,
tỷ lệ tử tự ở Hàn Quốc vào khoảng 20,2/100.000 người, tăng
gần gấp 2 lần so với mức trung bình toàn cầu là 10,53.

Giám đốc Công ty tang lễ Hyowon, Jeong Yong‐mun,
chia sẻ mục đích của dịch vụ này là giúp nhiều người trân
trọng cuộc sống hiện có, tìm lại sự khoan dung và đoàn kết
với bạn bè, người thân có thể đã mất đi do cuộc sống tất bật,
ích kỷ của chính bản thân mỗi người.

Phát hiện mộ cổ hơn 
800 tuổi tại Trung Quốc

Một ngôi mộ có niên
đại 830 năm từ thời nhà
Tấn (1115‐1234) vừa
được phát hiện ở miền
Bắc Trung Quốc. 

Theo Viện Khảo cổ
học và di tích văn hóa
Trung Quốc, ngôi mộ
được tìm thấy tại công
trường thi công dự án đường ống dẫn khí đốt tại làng Liễu
Lâm (Liulin), huyện Hình Đài (Xingtai), tỉnh Hà Bắc
(Hebei). Ngôi mộ có hình tròn, cao 1,9 mét, rộng 1,9 mét và
dài 1,7 mét với mái vòm có trang trí bích họa. Các nhà khảo
cổ học có thể xác định được niên đại của ngôi mộ nhờ con số
ngày tháng năm được khắc trên mộ. Họ cũng tin rằng ngôi
mộ này là của một địa chủ trong vùng.

Theo các nhà nghiên cứu, ngôi mộ vừa được phát hiện
cung cấp tư liệu có giá trị để nghiên cứu về phong tục hoặc
cách thức an táng cũng như tục lệ xã hội thời đó. Ngoài ra,
hai ngôi mộ khác cũng được phát hiện gần đó và đang được
khai quật.

T. HẰNG

■ Bộ Quốc phòng Litva cho biết khoảng 4.000 binh sĩ đến từ 11 quốc gia thành viên Tổ
chức Hiệp ước Bắc Địa Tây Dương (NATO) ‐ trong đó có Mỹ, Anh và Đức ‐ đang tham gia
cuộc tập trận mang mật danh "Iron Golf II" ở quốc gia Baltic này. Cuộc tập trận trên được
tổ chức gần thành phố Pabrade, dự kiến kéo dài đến ngày 18/11, nhằm tăng cường khả năng tấn
công, phòng thủ và phối hợp giữa các lực lượng của NATO.
■ Quân đội Philippines vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một âm mưu đánh bom liều
chết ở miền Nam nước này. Lực lượng quân đội Philippines phát hiện 3 đối tượng tình nghi di
chuyển trên một chiếc xe điện hướng về phía thành phố Jolo, thuộc tỉnh Sulu, nên đã chặn xe lại
kiểm tra. Sau khi nổ ra đấu súng dữ dội, cả 3 nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt. Lực lượng an
ninh đã thu giữ lượng lớn thuốc nổ, lựu đạn, súng ngắn và phương tiện kích nổ. Ba đối tượng
gồm 2 người Ai Cập, cùng 1 người Philippines và là thành viên của nhóm khủng bố Abu Sayyaf.
■ Ấn Độ khẳng định sẽ duy trì hợp tác quốc phòng với Nga bất chấp sức ép từ bên ngoài.
Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

tuyên bố Ấn Độ sẽ phát triển hơn nữa hợp tác kỹ thuật‐quân sự với Nga, để tăng cường quan hệ
giữa các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ New
Delhi không có ý định từ bỏ chính sách này, bất chấp sức ép từ Mỹ. Về phần mình, Phó Thủ
tướng Nga Borisov nhấn mạnh bất chấp áp lực từ bên ngoài, Nga và Ấn Độ đang thực hiện thành
công các dự án hợp tác kỹ thuật quân sự chung, như bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không
S‐400 và các dự án khác. Bên cạnh đó, hai bên cũng đang xúc tiến đàm phán về một chương trình
hợp tác kỹ thuật quân sự Nga‐Ấn đến năm 2030.
■ Bộ trưởng Công nghệ Australia Karen Andrew đã công bố một bản hướng dẫn đưa ra
các nguyên tắc đạo đức mà các công ty phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cần áp
dụng. Bản hướng dẫn quy định AI cần đem lại lợi ích cho cá nhân, xã hội và môi trường, ngăn
ngừa phân biệt đối xử, tôn trọng quyền riêng tư và chỉ hoạt động theo mục đích đã đề ra. Bản
hướng dẫn khuyến nghị luôn cần có sự giám sát con người đối với AI cũng như có các quy trình
kịp thời cho phép mọi người giám sát việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin. T. HẰNG

Iran đã bơm khí urani vào

1.044 lò phản ứng hạt nhân tại

nhà máy Fordow. Đây là động

thái mới nhất, là bước cắt

giảm lần thứ 4 của Iran đối với

các cam kết trong thỏa thuận

hạt nhân lịch sử mang tên Kế

hoạch Hành động chung toàn

diện (JCPOA) mà Iran đã ký hồi

năm 2015 với Nhóm P5+1

(gồm Anh, Pháp, Nga, Trung

Quốc, Mỹ và Đức). Động thái

này tiếp tục đặt JCPOA trước

những mối đe dọa đổ vỡ lớn,

đồng thời được xem như sức

ép của Iran nhằm vào các nước

châu Âu.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa
tin: "Với sự chứng kiến của các thanh
sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã bắt
đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm
ở Fordow”. Theo JCPOA, năm 2015,
Iran đã nhất trí biến Fordow thành
một trung tâm hạt nhân, vật lý và công
nghệ, nơi có 1.044 máy ly tâm được
dùng cho mục đích làm giàu khác,
như sản xuất các chất đồng vị, dùng
cho các mục đích dân sự. 

Trước đó ngày 4/11, trong một
động thái tiếp tục thu hẹp phạm vi
tuân thủ JCPOA, Iran đã đưa vào sử
dụng loạt 30 máy ly tâm IR‐6 thế hệ
mới và lượng sản xuất urani làm giàu
của Iran đã đạt 5 kg/ngày. Một máy ly
tâm thế hệ mới IR‐6 có thể sản xuất
urani làm giàu nhanh gấp 10 lần loại
máy ly tâm đời đầu IR‐1, vốn là loại
máy mà Iran được phép sử dụng theo
thỏa thuận. Bên cạnh đó, các nhà khoa
học đang phát triển một nguyên mẫu
của dòng máy ly tâm IR‐9, có thể hoạt
động nhanh gấp 50 lần IR‐1. Với việc
đưa vào sử dụng những máy ly tâm
thế hệ mới, Iran hiện đang vận hành
gấp đôi số lượng được giới hạn trong
thỏa thuận ký kết năm 2015. Giới
chuyên gia đánh giá nếu có ý định
phát triển vũ khí hạt nhân thì việc đưa
vào sử dụng loạt máy ly tâm kể trên
giúp quỹ thời gian cần thiết để hoàn

thiện vũ khí được cắt ngắn một năm.
Việc Iran tiếp tục thu hẹp cam kết

trong thỏa thuận hạt nhân ký năm
2015 là một bước đi nguy hiểm, đặt
JCPOA trước những mối đe dọa đổ vỡ
lớn. Theo các nhà phân tích, những
động thái thu hẹp các cam kết trong
thỏa thuận hạt nhân từ phía Tehran
được xem như một hành động của
Iran nhằm gây sức ép với các nước
châu Âu, rằng nếu các nước này tiếp
tục chậm trễ và để Iran một mình
chống đỡ các biện pháp trừng phạt từ
Washington, thì JCPOA cuối cùng
chắc chắn sẽ đổ vỡ. Thế nhưng Liên
minh châu Âu (EU) hiện nay đang rơi
vào tình thế khó xử khi một mặt chịu
áp lực từ Mỹ để loại bỏ hoàn toàn
JCPOA, mặt khác lại bị Iran thúc ép.
EU phụ thuộc vào quan hệ đồng minh
với Mỹ, đồng thời lại có những lợi ích
kinh tế khi duy trì hợp đồng thương
mại với Iran, không thể đóng vai trò
"cầu nối trung lập" để tháo gỡ căng
thẳng giữa Tehran và Washington.

Trên thực tế, các biện pháp tái
trừng phạt ngày càng siết chặt của Mỹ
nhằm vào Iran, nhất là trong lĩnh vực
dầu mỏ, ngành kinh tế chủ lực của
quốc gia Hồi giáo này, đã làm tổn hại
nặng nề nền kinh tế Iran. Ước tính
80% nền kinh tế Iran hiện đang phải
chịu tác động của các biện pháp trừng
phạt đơn phương mà Mỹ áp đặt,
khiến Tehran tỏ ra "quyết liệt" gây sức
ép, lấy việc tuân thủ JCPOA như một
"quân bài mặc cả" buộc các nước EU
cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Trước thực trạng này, từ cuối
tháng 1/2019, ba nước Pháp, Đức và
Anh đã thông báo về việc xây dựng
một cơ chế được gọi Công cụ hỗ trợ
trao đổi thương mại (Instex), tức là
một dạng sàn trao đổi hàng hoá giữa
châu Âu và Iran mà không cần dùng
đến tiền tệ. Tuy nhiên, thực tế vẫn
chưa có bất cứ giao dịch nào giữa Iran
và châu Âu được thực hiện qua sàn
trao đổi này. Hầu như tất cả các tập
đoàn lớn của châu Âu đều đã huỷ bỏ
các kế hoạch đầu tư đang triển khai và
rút khỏi Iran kể từ khi Mỹ đe doạ
trừng phạt các nước làm ăn với Iran.

Mới đây vào tháng 9/2019, Pháp
đã đề xuất một kế hoạch cấp hạn mức
tín dụng trị giá 15 tỷ USD cho Iran từ
nay cho tới cuối năm 2019 nếu nước
này tuân thủ cam kết trong thỏa thuận
hạt nhân, không cản trở an ninh và tự
do hàng hải ở vùng Vịnh và đồng ý
tham gia các cuộc đàm phán trong
tương lai về an ninh Trung Đông cũng
như các cuộc thương lượng liên quan
đến vấn đề hạt nhân trong dài hạn. 

Tuy nhiên, Mỹ không ủng hộ đề
xuất cấp hạn mức tín dụng cho Iran,
còn Iran thì cảnh báo sẽ chỉ quay trở
lại thực thi đầy đủ các cam kết trong
JCPOA nếu nước này nhận được 15
tỷ USD tiền bán dầu trong 4 tháng.
Việc không bên nào chịu xuống thang
đang kéo lùi những nỗ lực ngoại giao
của châu Âu trở lại vạch xuất phát, đe
dọa dẫn tới làm đổ vỡ hoàn toàn
JCPOA.

MINH CHÂU
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Thêm một bước đi đẩy thỏa thuận
hạt nhân Iran đến bờ vực đổ vỡ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông báo một bước mới trong hoạt động
hạt nhân.
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THỂ LỆ THAM DỰ CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. Đối tượng dự thi:

Mọi công dân Việt Nam là tác giả của các
tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ này đều
được tham gia dự thi.
II. Nội dung dự thi:

Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải báo chí
toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhân kỷ
niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài
chính (28/8/1945 ‐ 28/8/2020) là những tác
phẩm tập trung phản ánh nội dung:

1. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế,
chính sách về tài chính.

2. Thành tựu và những đóng góp của
ngành Tài chính phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 75
năm qua.

3. Những phát hiện, gợi ý về chủ trương,
chính sách, giải pháp quản lý, sáng kiến
khoa học, giúp ngành Tài chính thực hiện tốt
chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài
chính.

4. Những hoạt động tài chính tiêu biểu,
những sự kiện tài chính nổi bật, những tấm
gương điển hình trong công tác tài chính.

5. Công tác cải cách hành chính, thực
hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham
nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả trong
huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài
chính quốc gia.

6. Những phát hiện đặc sắc về lịch sử và
truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính.

7. Những câu chuyện, ký ức sâu sắc về
ngành Tài chính.
III. Tác phẩm dự thi:

Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài (tối
đa không quá 05 kỳ) của một hoặc nhóm tác
giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản ánh,
nghiên cứu, trao đổi; Phóng sự; Điều tra;
Bút ký; Ghi chép; Chính luận (bình luận, xã
luận, chuyên luận); Phỏng vấn…

Do khuôn khổ là cuộc thi viết, vì vậy
không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo
chí khác như các tác phẩm phát thanh,
truyền hình, ảnh báo chí hoặc các tác phẩm
mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu
phẩm văn nghệ, tranh vẽ,…).

Tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài
đã đăng trên các báo, tạp chí in,  báo, tạp chí
điện tử ở Trung ương và địa phương từ

ngày 01/01/2018 đến ngày 28/02/2020.
IV. Cách thức gửi bài dự thi:

1. Tác giả có tác phẩm có thể gửi bài dự thi
thông qua 2 hình thức:

‐ Thông qua các cơ quan báo chí và các
Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo.

‐ Trường hợp tác giả tự gửi bài dự thi có
thể cắt bài báo từ báo, tạp chí in (hoặc bản
photocopy) ghi rõ ngày, tháng, năm và số
báo xuất bản. Đối với tác phẩm được đăng
trên báo, tạp chí điện tử, ngoài bản in điện tử
phải có bản chụp bài báo gửi đến Ban Tổ
chức cuộc thi.

2. Các cơ quan báo chí, Liên Chi hội, Chi
hội Nhà báo lựa chọn tác phẩm báo chí của
đơn vị mình, lập danh sách (tên tác phẩm,
tên tác giả). 

3. Ban Tổ chức không giới hạn số lượng
tác phẩm dự thi của các tác giả và các cơ
quan báo, tạp chí.
V. Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:

‐ Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự
thi ngay sau khi chính thức phát động cuộc
thi (từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày
31/3/2020, theo dấu bưu điện).

‐ Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:
(1) Thời báo Tài chính Việt Nam 
‐ Địa chỉ: Số 34, phố Tuệ Tĩnh, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
‐ Đầu mối: Bà Nguyễn Thị Phượng.
‐ Điện thoại: 0904351897; 
Email: nphuongtbtc@yahoo.com 
(2) Tạp chí Tài chính 
‐ Địa chỉ: Tầng 4 ngõ Hàng Chuối 1, 

Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
‐ Đầu mối: Ông Hồ Xuân Trường.
‐ Điện thoại: 0912170503; 
Email: hxtruong@gmail.com
(3) Báo Hải quan
‐ Địa chỉ: Lô E3 đường Dương Đình

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội.

‐ Đầu mối: Bà Bùi Thị Kim Oanh
‐ Điện thoại: 0912052802; 
Email: kimoanhbhq@gmail.com

VI. Tiêu chí đánh giá xếp hạng các bài 

đoạt giải

Ban Tổ chức tuyển chọn và trao giải
thưởng cho các bài viết có nội dung tuyên
truyền về chính sách, pháp luật tài chính, kết
quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài

chính, đóng góp vào những thành tựu
chung của đất nước. Qua đó, xây dựng hình
ảnh về một ngành Tài chính tích cực, năng
động, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành
Tài chính.

Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn
qua 3 vòng tuyển chọn cơ sở, sơ khảo và
chung khảo theo các tiêu chí sau:

1. Có tính thời sự cao.
2. Phản ánh được những thành tựu và

đóng góp lớn của ngành Tài chính đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Đề xuất được những giải pháp thiết
thực để tháo gỡ những bất cập, khó khăn
vướng mắc nhằm đưa cơ chế chính sách tài
chính đi vào cuộc sống.

4. Nội dung bài báo có tác động ảnh
hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.

5. Ngôn ngữ của bài viết thể hiện đúng
văn phong của báo chí, đảm bảo người đọc
dễ hiểu, dễ tiếp thu.
VII. Giải thưởng gồm:

1. Giải cá nhân
01 giải đặc biệt trị giá: 
30.000.000 đồng/giải
05 giải A trị giá: 20.000.000 đồng/giải
10 giải B trị giá: 15.000.000 đồng/giải
20 giải C trị giá: 10.000.000 đồng/giải
30 giải khuyến khích trị giá: 5.000.000

đồng/giải
* Ngoài giải thưởng bằng tiền, người đạt

giải còn được tặng Giấy chứng nhận đạt giải
thưởng “Giải Báo chí toàn quốc viết về
ngành Tài chính” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm
Ngày Truyền thống ngành Tài chính.

2. Giải tập thể
Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng tập thể

cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm
dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 01 bài
được giải. Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng và
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Giải thưởng chuyên ngành dành cho
các bài viết xuất sắc về các lĩnh vực chuyên
ngành như: Thuế, Hải quan, Chứng khoán,
Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Quốc gia,… Mỗi
giải trị giá 5.000.000 đồng.

Phát động cuộc thi 
“GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VIẾT VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH"

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI VÀO
THÁNG 8/2020, NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM
NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH

(28/8/1945 - 28/8/2020).




