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Ngân hàng Thế giới hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong 
báo cáo định kỳ 6 tháng “Triển vọng 
Kinh tế Toàn cầu” công bố hôm 4/6, 
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết 
kinh tế thế giới có thể chỉ đạt mức 
tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Mức 
dự báo này giảm 0,3 điểm phần trăm 
so với dự báo tăng 2,9% mà WB đưa 
ra hồi tháng 1, đồng thời thấp hơn 
nhiều so với tăng trưởng 3% đạt được 
trong năm 2018. WB cũng cho rằng 
trong năm 2020, tăng trưởng kinh thế 
thế giới sẽ tăng nhẹ, đạt mức 2,7%. 
Ngoài ra, báo cáo của WB đưa ra dự 
báo thương mại toàn cầu chỉ tăng 
2,6% trong năm nay, giảm 1 điểm 
phần trăm so với dự báo trước. 

Theo Chủ tịch WB David 
Malpass, nguyên nhân khiến đà tăng 
trưởng suy yếu bao gồm: sự sụt giảm 
về niềm tin của các doanh nghiệp; sa 
sút mạnh trong thương mại toàn cầu; 
suy giảm đầu tư tại các nền kinh tế 
mới nổi và đang phát triển. WB cũng 
cảnh báo rằng rủi ro suy giảm tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu đang lớn do 
xung đột thương mại, bất ổn tài chính 
tại một số thị trường mới nổi, và mức 
độ suy yếu nhiều hơn dự báo của các 
nền kinh tế phát triển, đặc biệt là khu 
vực châu Âu. 

Đối với các nền kinh tế, theo WB, 
Khu vực sử dụng đồng euro 
(Eurozone) chỉ tăng 1,2% trong năm 
nay và tăng 1,4% trong 2020, giảm 
tương ứng 0,4 điểm phần trăm và 0,1 
điểm phần trăm so với dự báo hồi 

tháng 1. WB nói rằng xuất khẩu và 
đầu tư suy yếu là những nguyên nhân 
chính dẫn tới mức tăng trưởng èo uột 
của khu vực này.  

Trong khi đó, WB không thay đổi 
dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và 
Trung Quốc năm nay. Kinh tế Mỹ 
được dự báo tăng trưởng 2,5% trong 
2019, giảm tốc còn 1,7% trong 2020 
và 1,6% trong 2021 do các biện pháp 
kích thích bằng tài khóa mất dần tác 
dụng. Kinh tế Trung Quốc được WB 
dự báo tăng 6,2% trong năm nay. Năm 
2020, kinh tế Trung Quốc được cho là 
sẽ tăng 6,1%, giảm 0,1 điểm phần 
trăm so với dự báo mà WB đưa ra hồi 
đầu năm. 

Quan hệ thương mại Mỹ – Trung 
“mất cân bằng”. Phát biểu bên lề Hội 
nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống 
đốc Ngân hàng Trung ương G20 Nhật 
Bản, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven 
Mnuchin cho biết, quan hệ thương mại 
Mỹ – Trung “rất mất cân bằng”. Theo 
ông, Mỹ và Trung Quốc đã “hoàn 
thành 90%” việc ký kết một thỏa 
thuận thương mại trước khi các cuộc 
hội đàm sụp đổ do Trung Quốc rút lại 
những cam kết quan trọng.  

Ông Mnuchin cho biết, bất kỳ thỏa 
thuận tiềm năng nào sẽ phải chờ đến 
thời điểm Tổng thống Mỹ Donald 
Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị 
Thượng đỉnh G20 từ 28-29/6 tại Nhật 
Bản. Trước đó, ngày 6/6, Tổng thống 
Donald Trump tuyên bố sẽ đợi sau khi 
Hội nghị Thượng đỉnh G20 kết thúc để 

 

 
 

quyết định xem liệu có áp thuế với 
hàng hóa trị giá 325 tỷ USD của Trung 
Quốc hay không.  

Về phía Trung Quốc, gói thuế áp 
lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập 
khẩu vào Trung Quốc tăng từ 5-10% 
lên 5-25% chính thức có hiệu lực từ 
ngày 1/6, đáp trả việc Mỹ tăng thuế 
với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung 
Quốc hôm 10/5.  

Tiếp đó, ngày 2/6 Trung Quốc 
công bố Sách trắng “Lập trường của 
Trung Quốc trong đàm phán thương 
mại Trung-Mỹ”, thể hiện lập trường 
cứng rắn chính thức chống lại Mỹ về 
vấn đề thương mại, khẳng định Mỹ là 
một nhà đàm phán không đáng tin cậy 
và Chính phủ Trung Quốc muốn đàm 
phán bình đẳng, tin cậy và cùng có lợi. 

Sách trắng cũng chỉ ra việc các 
biện pháp thuế quan của Mỹ đã khiến 
số lượng hàng hóa Trung Quốc xuất 
khẩu vào Mỹ trong 4 tháng đầu năm 
2019 giảm 9,7% so với cùng kỳ, là 
tháng thứ 5 giảm liên tiếp, trong khi 
đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ năm 
2018 cũng chỉ còn 5,79 tỷ USD, giảm 
10% so với con số năm 2017. Ngược 
lại với Mỹ, xuất khẩu hàng hóa của 34 
trên 44 bang của Mỹ vào Trung Quốc 
năm 2018 đã giảm mạnh. Cũng do 
căng thẳng thương mại, dự báo tăng 
trưởng GDP của Mỹ từ 2019-2023 
mỗi năm có thể bị giảm khoảng từ 64 
tỷ đến 91 tỷ USD. 

FED để ngỏ khả năng cắt giảm 
lãi suất. Ngày 4/6, Chủ tịch Cục Dự 
trữ Liên bang (FED) Jerome Powell đã 
có phát biểu để ngỏ khả năng cắt giảm 
lãi suất để chống lại ảnh hưởng tiêu 

cực của chiến tranh thương mại Mỹ-
Trung đối với kinh tế Mỹ. Ông Powell 
cho biết FED sẽ hành động “phù hợp” 
để đối phó với các nguy cơ từ chiến 
tranh thương mại. Hiện tại, Fed “đang 
theo dõi sát sao ảnh hưởng” từ những 
diễn biến đó tới triển vọng kinh tế Mỹ 
và như mọi khi, FED sẽ hành động 
một cách hợp lý để duy trì đà tăng 
trưởng, cùng với thị trường lao động 
mạnh và lạm phát gần mức mục tiêu 
cân xứng 2%. 

Về phần mình, ông Powell nhấn 
mạnh tới quan điểm cho rằng FED vẫn 
phụ thuộc vào dữ liệu trước khi đưa ra 
hành động. 

Hiện nay, thị trường đang mong 
chờ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang 
(FOMC) hạ lãi suất hai lần trước khi 
kết thúc năm 2019 nhằm đối phó với 
tình hình hiện nay. Tuy nhiên, tuyên 
bố gần nhất từ FOMC (tháng 5/2019) 
cho thấy Ủy ban đang “kiên nhẫn” 
trước khi đưa ra bất kỳ điều chỉnh 
chính sách tiền tệ nào. 

Các bộ trưởng tài chính EU đạt 
đồng thuận về dự thảo ngân sách 
Eurozone. Ngày 14/6, các Bộ trưởng 
Tài chính của Liên minh châu Âu 
(EU) đã nhất trí các điểm chính trong 
dự thảo ngân sách của Eurozone và 
thỏa thuận cấp bộ trưởng này sẽ được 
trình lên lãnh đạo EU phê chuẩn tại 
Hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở 
Brussels. Tuy nhiên, vấn đề gai góc 
nhất là quy mô gói tài chính này thì 
phải đợi tới cuối năm nay mới có thể 
được đưa ra bàn thảo. 

Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp 
Bruno Le Maire, đây là lần đầu tiên 



3BẢN TIN KINH TẾ SỐ 9/2019
 

 

 
 

Ngân hàng Thế giới hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong 
báo cáo định kỳ 6 tháng “Triển vọng 
Kinh tế Toàn cầu” công bố hôm 4/6, 
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết 
kinh tế thế giới có thể chỉ đạt mức 
tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Mức 
dự báo này giảm 0,3 điểm phần trăm 
so với dự báo tăng 2,9% mà WB đưa 
ra hồi tháng 1, đồng thời thấp hơn 
nhiều so với tăng trưởng 3% đạt được 
trong năm 2018. WB cũng cho rằng 
trong năm 2020, tăng trưởng kinh thế 
thế giới sẽ tăng nhẹ, đạt mức 2,7%. 
Ngoài ra, báo cáo của WB đưa ra dự 
báo thương mại toàn cầu chỉ tăng 
2,6% trong năm nay, giảm 1 điểm 
phần trăm so với dự báo trước. 

Theo Chủ tịch WB David 
Malpass, nguyên nhân khiến đà tăng 
trưởng suy yếu bao gồm: sự sụt giảm 
về niềm tin của các doanh nghiệp; sa 
sút mạnh trong thương mại toàn cầu; 
suy giảm đầu tư tại các nền kinh tế 
mới nổi và đang phát triển. WB cũng 
cảnh báo rằng rủi ro suy giảm tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu đang lớn do 
xung đột thương mại, bất ổn tài chính 
tại một số thị trường mới nổi, và mức 
độ suy yếu nhiều hơn dự báo của các 
nền kinh tế phát triển, đặc biệt là khu 
vực châu Âu. 

Đối với các nền kinh tế, theo WB, 
Khu vực sử dụng đồng euro 
(Eurozone) chỉ tăng 1,2% trong năm 
nay và tăng 1,4% trong 2020, giảm 
tương ứng 0,4 điểm phần trăm và 0,1 
điểm phần trăm so với dự báo hồi 

tháng 1. WB nói rằng xuất khẩu và 
đầu tư suy yếu là những nguyên nhân 
chính dẫn tới mức tăng trưởng èo uột 
của khu vực này.  

Trong khi đó, WB không thay đổi 
dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và 
Trung Quốc năm nay. Kinh tế Mỹ 
được dự báo tăng trưởng 2,5% trong 
2019, giảm tốc còn 1,7% trong 2020 
và 1,6% trong 2021 do các biện pháp 
kích thích bằng tài khóa mất dần tác 
dụng. Kinh tế Trung Quốc được WB 
dự báo tăng 6,2% trong năm nay. Năm 
2020, kinh tế Trung Quốc được cho là 
sẽ tăng 6,1%, giảm 0,1 điểm phần 
trăm so với dự báo mà WB đưa ra hồi 
đầu năm. 

Quan hệ thương mại Mỹ – Trung 
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các bộ trưởng đã tạo ra một ngân sách 
hoạt động, giúp các nước Eurozone 
hội nhập và cạnh tranh hơn, "tạo bước 
đột phá lớn trong quá trình củng cố 
Eurozone". Đây là một cuộc cải cách 
quan trọng mà Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron thúc đẩy, được 
nhiều người đánh giá là "những mắt 
xích bị bỏ lỡ" trong Eurozone gần 
một thập niên sau cuộc khủng hoảng 
nợ công. 

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn vấp 
phải sự phản đối mạnh mẽ của Hà Lan 
do lo ngại nguy cơ tài sản chung của 
khối được chuyển vào túi Italia, Hy 
Lạp hay Tây Ban Nha. Một nguồn tin 
EU cho biết yếu tố cuối cùng gây 
tranh cãi nhất vì đại diện của Hà Lan 
và một số nước khác nhấn mạnh rằng 
công cụ ngân sách này vẫn phải là một 
phần của ngân sách EU. 

Mỹ loại Ấn Độ và Thụy Sĩ khỏi 
danh sách theo dõi thao túng tiền tệ .  
Ngày 28/5, Chính quyền Trump loại 
Ấn Độ khỏi danh sách theo dõi thao 
túng tiền tệ, trong đó viện dẫn những 
tiến triển và động thái của Ấn Độ 
nhằm giải quyết mối quan ngại của 
Mỹ. Thụy Sĩ cũng là một quốc gia 
khác được đưa ra khỏi danh sách theo 
dõi thao túng tiền tệ. Hiện danh sách 
theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ bao 
gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đức, Italia, Ireland, Singapore, 
Malaysia và Việt Nam. 

Theo báo cáo, lượng ngoại tệ mua 
vào ở cả Thụy Sĩ và Ấn Độ đã giảm 
đáng kể trong năm 2018, cả về quy mô 
và mức độ thường xuyên, vì vậy cả hai 
quốc gia này đều không vướng phải 
tiêu chí về việc can thiệp một chiều, 

liên tục trong báo cáo tháng 10/2018 
hoặc báo cáo lần này. Trên cơ sở đó, 
cả Thụy Sĩ và Ấn Độ đã bị xóa khỏi 
danh sách giám sát, theo báo cáo hơn 
40 trang của Bộ Tài chính Mỹ. 

Kinh tế Anh suy giảm trong lúc 
Brexit bế tắc. Anh đang đối mặt thách 
thức lớn cả về kinh tế và chính trị 
trong bối cảnh nước này chờ có một vị 
Thủ tướng mới và một hướng đi rõ 
ràng cho việc rút khỏi EU - hay còn 
gọi là Brexit. Cuộc đua cho chiếc ghế 
mà Thủ tướng Theresa May để lại 
đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất 
trên chính trường Anh vào thời điểm 
hiện tại, đẩy vấn đề Brexit xuống vị trí 
thứ hai.  

Trong số 6 ứng cử viên cho cương 
vị thủ lĩnh Đảng Bảo thủ, các dự báo 
đang nghiêng về khả năng ông Boris 
Johnson, cựu Ngoại trưởng, sẽ trở 
thành người đứng đầu mới của Đảng 
Bảo thủ và theo đó sẽ giữ ghế Thủ 
tướng. Ông Johnson đã tuyên bố sẽ 
đàm phán lại thỏa thuận Brexit mà bà 
May đã đạt được với EU. Ông nói sẽ 
trì hoãn việc trả khoản phí 39 tỷ USD 
cho cuộc "chia tay" với EU mà trước 
đó bà May đã nhất trí sẽ trả khi Anh ra 
khỏi khối.  

Khả năng cuộc đàm phán này quay 
trở lại vạch xuất phát nếu ông Johnson 
trở thành Thủ tướng Anh sẽ khiến lãnh 
đạo EU ngao ngán. Giới chức EU đã 
nói rằng thỏa thuận mà họ đã đàm 
phán với Anh sẽ không thay đổi. Vì 
vậy, khả năng Anh phải rời khối mà 
không có thỏa thuận nào vào tháng 10 
năm nay đang tăng cao, dù đa số nghị 
sỹ Quốc hội Anh đã bỏ phiếu chống 
đối với kịch bản này.  

 

 
 

Trong lúc cuộc đua ghế Thủ tướng 
đang vào giai đoạn cao trào, sức khỏe 
nền kinh tế Anh đang ngày càng đi 
xuống. Theo số liệu do Văn phòng 
Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 
10/6, nền kinh tế Anh suy giảm 0,4% 
trong tháng 4, một mức giảm mạnh 
hơn dự báo, sau khi giảm 0,1% trong 
tháng 3. Trong vòng 3 tháng tính đến 
tháng 4, kinh tế Anh chỉ tăng 0,3%, 
sau khi tăng 0,5% trong quý I/2019. 

Một số chuyên gia dự báo, với 
thách thức mà Brexit gây ra, cộng 
thêm sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu, 
GDP của Anh sẽ không tăng trưởng 
nhiều hơn mức 1,5% trong cả năm 
nay. Theo đó, Ngân hàng Trung ương 
Anh có thể sẽ phải giữ nguyên lãi suất 
cho tới giữa năm 2020. 

Chính phủ Italia cam kết tôn 
trọng các nguyên tắc tài chính của 
EU trong dự thảo ngân sách sắp tới ,  
bất chấp tình hình tài chính công đang 
xấu đi và chính phủ nước này trước đó 
đã cam kết cắt giảm mạnh thuế. Theo 
nguyên tắc của EU, yêu cầu nước này 
phải giảm thâm hụt xuống mức tương 
đương 0,6% GDP/năm cho đến khi đạt 
được tình trạng cân bằng ngân sách. 
Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của 
Italia lại đang gia tăng hàng năm kể từ 
năm 2015. Các khoản nợ quốc gia của 
Italia đã tăng từ 131,4% GDP năm 
2017 lên 132,2% trong năm 2018 và 
sẽ tăng lên 133,7% trong năm nay và 
lên 135,2% vào năm 2020. 

Hàn Quốc và ASEAN xúc tiến 
ký kết các thỏa thuận hải quan. 
Hàn Quốc đang xúc tiến mạnh mẽ 
việc ký kết các thỏa thuận hải quan 
nhằm tạo thuận lợi cho thương mại 

song phương với các đối tác là thành 
viên Hiệp hội Các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, 
Philippines và Việt Nam. 

Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) đã 
tổ chức các cuộc gặp song phương 
riêng rẽ với giới chức Indonesia, 
Philippines và Việt Nam bên lề một 
hội nghị thường niên giữa Hàn Quốc 
và ASEAN tại Lào. Theo KCS, các 
bên đã thảo luận về các thỏa thuận 
Nhà Điều hành kinh tế ủy quyền 
(AEO) và Thỏa thuận Công nhận lẫn 
nhau (MRA). 

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang 
ASEAN đã tăng từ 10,4% trong năm 
2007 lên 16,6% vào năm 2017 nhờ 
vào doanh số bán hàng nhảy vọt của 
các chất bán dẫn, màn hình và các mặt 
hàng tiêu dùng khác. Hàn Quốc đặt 
mục tiêu tăng kim ngạch thương mại 
với khối kinh tế khu vực này lên hơn 
200 tỷ USD vào năm 2020. 

Ấn Độ hạ lãi suất xuống thấp 
nhất 9 năm. Ngân hàng Trung ương 
Ấn Độ (RBI) ngày 6/6 tiến hành đợt 
hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, hạ 
lãi suất tham chiếu 0,25 điểm phần 
trăm về 5,75%, mức thấp nhất 9 năm. 
Theo dự báo, RBI sẽ còn có thêm 
những động thái nới lỏng chính sách 
nữa trong thời gian tới để hỗ trợ nền 
kinh tế đang giảm tốc. 

Lạm phát ở Ấn Độ đã duy trì dưới 
4% - ngưỡng trung bình trong khoảng 
mục tiêu của RBI - trong suốt 9 tháng 
qua. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Ấn Độ trong quý 1 năm nay chỉ 
đạt 5,8%, mức thấp nhất kể từ năm 2014 
và đánh dấu quý giảm thứ tư liên tục. 
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các bộ trưởng đã tạo ra một ngân sách 
hoạt động, giúp các nước Eurozone 
hội nhập và cạnh tranh hơn, "tạo bước 
đột phá lớn trong quá trình củng cố 
Eurozone". Đây là một cuộc cải cách 
quan trọng mà Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron thúc đẩy, được 
nhiều người đánh giá là "những mắt 
xích bị bỏ lỡ" trong Eurozone gần 
một thập niên sau cuộc khủng hoảng 
nợ công. 

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn vấp 
phải sự phản đối mạnh mẽ của Hà Lan 
do lo ngại nguy cơ tài sản chung của 
khối được chuyển vào túi Italia, Hy 
Lạp hay Tây Ban Nha. Một nguồn tin 
EU cho biết yếu tố cuối cùng gây 
tranh cãi nhất vì đại diện của Hà Lan 
và một số nước khác nhấn mạnh rằng 
công cụ ngân sách này vẫn phải là một 
phần của ngân sách EU. 

Mỹ loại Ấn Độ và Thụy Sĩ khỏi 
danh sách theo dõi thao túng tiền tệ .  
Ngày 28/5, Chính quyền Trump loại 
Ấn Độ khỏi danh sách theo dõi thao 
túng tiền tệ, trong đó viện dẫn những 
tiến triển và động thái của Ấn Độ 
nhằm giải quyết mối quan ngại của 
Mỹ. Thụy Sĩ cũng là một quốc gia 
khác được đưa ra khỏi danh sách theo 
dõi thao túng tiền tệ. Hiện danh sách 
theo dõi thao túng tiền tệ của Mỹ bao 
gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đức, Italia, Ireland, Singapore, 
Malaysia và Việt Nam. 

Theo báo cáo, lượng ngoại tệ mua 
vào ở cả Thụy Sĩ và Ấn Độ đã giảm 
đáng kể trong năm 2018, cả về quy mô 
và mức độ thường xuyên, vì vậy cả hai 
quốc gia này đều không vướng phải 
tiêu chí về việc can thiệp một chiều, 

liên tục trong báo cáo tháng 10/2018 
hoặc báo cáo lần này. Trên cơ sở đó, 
cả Thụy Sĩ và Ấn Độ đã bị xóa khỏi 
danh sách giám sát, theo báo cáo hơn 
40 trang của Bộ Tài chính Mỹ. 

Kinh tế Anh suy giảm trong lúc 
Brexit bế tắc. Anh đang đối mặt thách 
thức lớn cả về kinh tế và chính trị 
trong bối cảnh nước này chờ có một vị 
Thủ tướng mới và một hướng đi rõ 
ràng cho việc rút khỏi EU - hay còn 
gọi là Brexit. Cuộc đua cho chiếc ghế 
mà Thủ tướng Theresa May để lại 
đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất 
trên chính trường Anh vào thời điểm 
hiện tại, đẩy vấn đề Brexit xuống vị trí 
thứ hai.  

Trong số 6 ứng cử viên cho cương 
vị thủ lĩnh Đảng Bảo thủ, các dự báo 
đang nghiêng về khả năng ông Boris 
Johnson, cựu Ngoại trưởng, sẽ trở 
thành người đứng đầu mới của Đảng 
Bảo thủ và theo đó sẽ giữ ghế Thủ 
tướng. Ông Johnson đã tuyên bố sẽ 
đàm phán lại thỏa thuận Brexit mà bà 
May đã đạt được với EU. Ông nói sẽ 
trì hoãn việc trả khoản phí 39 tỷ USD 
cho cuộc "chia tay" với EU mà trước 
đó bà May đã nhất trí sẽ trả khi Anh ra 
khỏi khối.  

Khả năng cuộc đàm phán này quay 
trở lại vạch xuất phát nếu ông Johnson 
trở thành Thủ tướng Anh sẽ khiến lãnh 
đạo EU ngao ngán. Giới chức EU đã 
nói rằng thỏa thuận mà họ đã đàm 
phán với Anh sẽ không thay đổi. Vì 
vậy, khả năng Anh phải rời khối mà 
không có thỏa thuận nào vào tháng 10 
năm nay đang tăng cao, dù đa số nghị 
sỹ Quốc hội Anh đã bỏ phiếu chống 
đối với kịch bản này.  

 

 
 

Trong lúc cuộc đua ghế Thủ tướng 
đang vào giai đoạn cao trào, sức khỏe 
nền kinh tế Anh đang ngày càng đi 
xuống. Theo số liệu do Văn phòng 
Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 
10/6, nền kinh tế Anh suy giảm 0,4% 
trong tháng 4, một mức giảm mạnh 
hơn dự báo, sau khi giảm 0,1% trong 
tháng 3. Trong vòng 3 tháng tính đến 
tháng 4, kinh tế Anh chỉ tăng 0,3%, 
sau khi tăng 0,5% trong quý I/2019. 

Một số chuyên gia dự báo, với 
thách thức mà Brexit gây ra, cộng 
thêm sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu, 
GDP của Anh sẽ không tăng trưởng 
nhiều hơn mức 1,5% trong cả năm 
nay. Theo đó, Ngân hàng Trung ương 
Anh có thể sẽ phải giữ nguyên lãi suất 
cho tới giữa năm 2020. 

Chính phủ Italia cam kết tôn 
trọng các nguyên tắc tài chính của 
EU trong dự thảo ngân sách sắp tới ,  
bất chấp tình hình tài chính công đang 
xấu đi và chính phủ nước này trước đó 
đã cam kết cắt giảm mạnh thuế. Theo 
nguyên tắc của EU, yêu cầu nước này 
phải giảm thâm hụt xuống mức tương 
đương 0,6% GDP/năm cho đến khi đạt 
được tình trạng cân bằng ngân sách. 
Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của 
Italia lại đang gia tăng hàng năm kể từ 
năm 2015. Các khoản nợ quốc gia của 
Italia đã tăng từ 131,4% GDP năm 
2017 lên 132,2% trong năm 2018 và 
sẽ tăng lên 133,7% trong năm nay và 
lên 135,2% vào năm 2020. 

Hàn Quốc và ASEAN xúc tiến 
ký kết các thỏa thuận hải quan. 
Hàn Quốc đang xúc tiến mạnh mẽ 
việc ký kết các thỏa thuận hải quan 
nhằm tạo thuận lợi cho thương mại 

song phương với các đối tác là thành 
viên Hiệp hội Các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, 
Philippines và Việt Nam. 

Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) đã 
tổ chức các cuộc gặp song phương 
riêng rẽ với giới chức Indonesia, 
Philippines và Việt Nam bên lề một 
hội nghị thường niên giữa Hàn Quốc 
và ASEAN tại Lào. Theo KCS, các 
bên đã thảo luận về các thỏa thuận 
Nhà Điều hành kinh tế ủy quyền 
(AEO) và Thỏa thuận Công nhận lẫn 
nhau (MRA). 

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang 
ASEAN đã tăng từ 10,4% trong năm 
2007 lên 16,6% vào năm 2017 nhờ 
vào doanh số bán hàng nhảy vọt của 
các chất bán dẫn, màn hình và các mặt 
hàng tiêu dùng khác. Hàn Quốc đặt 
mục tiêu tăng kim ngạch thương mại 
với khối kinh tế khu vực này lên hơn 
200 tỷ USD vào năm 2020. 

Ấn Độ hạ lãi suất xuống thấp 
nhất 9 năm. Ngân hàng Trung ương 
Ấn Độ (RBI) ngày 6/6 tiến hành đợt 
hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, hạ 
lãi suất tham chiếu 0,25 điểm phần 
trăm về 5,75%, mức thấp nhất 9 năm. 
Theo dự báo, RBI sẽ còn có thêm 
những động thái nới lỏng chính sách 
nữa trong thời gian tới để hỗ trợ nền 
kinh tế đang giảm tốc. 

Lạm phát ở Ấn Độ đã duy trì dưới 
4% - ngưỡng trung bình trong khoảng 
mục tiêu của RBI - trong suốt 9 tháng 
qua. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Ấn Độ trong quý 1 năm nay chỉ 
đạt 5,8%, mức thấp nhất kể từ năm 2014 
và đánh dấu quý giảm thứ tư liên tục. 
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Với đợt hạ lãi suất này, Ấn Độ là 
quốc gia "mạnh tay" nhất ở khu vực 
châu Á trong việc nới lỏng chính sách 
tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Theo 
dự báo mà RBI đưa ra, kinh tế Ấn Độ 
chỉ đạt mức tăng 7% trong tài khóa 
hiện tại, giảm so với mức dự báo tăng 
7,2% đưa ra hồi tháng 4.  

Giảm lãi suất mang lại sự hỗ trợ 
mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 
cần để kích thích tiêu dùng và đầu tư 
trong nước vào thời điểm ông bắt đầu 
nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Với 
những hạn chế về ngân sách, Chính 
phủ của ông Modi phải dựa nhiều hơn 
vào Ngân hàng Trung ương để tạo ra 
một cú huých cho nền kinh tế. 

Trước Ấn Độ, một loạt quốc gia 
trong khu vực tiến hành hạ lãi suất, 
gồm Australia, Philippines, Malaysia, 
New Zealand, và Sri Lanka. 

Thái Lan đề xuất các biện pháp 
ứng phó tác động của tranh chấp 
thương mại. Bộ Thương mại Thái 
Lan dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp 

ngắn, trung và dài hạn để đối phó với 
tác động của tranh chấp thương mại 
ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung 
Quốc. Các sản phẩm xuất khẩu dự 
kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi tranh chấp 
thương mại là điện tử và phụ tùng, ô tô 
và phụ tùng, lốp cao su, thực phẩm và 
hàng may mặc.  

Phó Chủ tịch Liên đoàn các 
Ngành công nghiệp Thái Lan cho 
biết, tranh chấp thương mại đang 
diễn ra có thể mang lại cả tác động 
tích cực lẫn tiêu cực đến xuất khẩu 
của Thái Lan và nước này không 
nên dừng lại và không làm gì cả. 
Các thị trường mới như BRICS 
(Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và 
Nam Phi) và các khu vực tiềm năng 
khác cần được khai thác, trong khi 
các cuộc đàm phán về FTA nên 
được hoãn lại cho tới khi Chính phủ 
mới được thành lập.  

Về lâu dài, Thái Lan cần tái cấu 
trúc cơ sở sản xuất để phù hợp với thị 
trường toàn cầu đang thay đổi./. 

 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fitch Ratings đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam 

Ngày 11/6, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings phối hợp với Tạp chí 
uy tín chuyên về tài chính The Asset đã tổ chức hội thảo chuyên đề đánh giá triển 
vọng kinh tế của Việt Nam trước những thách thức vĩ mô. 

Tại hội thảo, đại diện Fitch Ratings đã chia sẻ về những yếu tố để tổ chức 
này quyết định nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức ổn định lên 
tích cực, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB. 

Theo đánh giá của Fitch, Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt thực hiện 
cam kết củng cố nền tài chính và kiềm chế nợ công và đã thành công trong việc 
đưa nợ Chính phủ từ mức 53% GDP năm 2016 xuống khoảng 50,5% GDP vào 
cuối năm 2018. Tổ chức này dự báo nợ Chính phủ của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm 
xuống còn khoảng 46% GDP vào năm 2020. 

Fitch dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn FDI lớn vào lĩnh 
vực sản xuất, trong đó chủ yếu là vào mảng điện tử, nhờ lợi thế chi phí thấp và sự 
kết nối trong chuỗi cung ứng. 

Fitch dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm nhẹ từ 7,1% 
năm 2018 xuống còn 6,7% trong năm nay và năm sau. 

Ngoài ra, Fitch cho rằng, có dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ-
Trung đang dẫn đến việc dòng thương mại chuyển hướng ra khỏi Trung Quốc,  và 
nhiều công ty cũng chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Tuy nhiên, phải 
mất một thời gian nữa thì việc chuyển dịch các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt 
Nam trên quy mô lớn mới thực sự diễn ra. 

  

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thoái hết vốn tại Ngân hàng Hàng Hải 
Ngày 18/6, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn mua bán nợ Việt Nam 
(DATC) sẽ bán đấu giá thoái vốn 4 
triệu cổ phần (có giá trị 40,3 tỷ đồng 
theo mệnh giá) của Ngân hàng 
thương mại cổ phần Hàng Hải Việt 
Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX), tương đương 0,34% 
vốn điều lệ tại Maritime Bank, với 
mức giá khởi điểm là 11.800 
đồng/cổ phần. 

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 
thành lập từ năm 1991 có vốn điều lệ 
ban đầu 40 tỷ đồng. Đến năm 2010, 
ngân hàng này đã tăng vốn điều lệ lên 
5.000 tỷ đồng với 144 điểm giao dịch 
trên toàn quốc.  

Vào năm 2015, Ngân hàng 
thương mại cổ phần Phát triển Mê 
Kông được sáp nhập vào Maritime 
Bank đồng thời nâng số vốn điều lệ 
của đơn vị này lên 11.750 tỷ đồng 
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Fitch Ratings đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam 

Ngày 11/6, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings phối hợp với Tạp chí 
uy tín chuyên về tài chính The Asset đã tổ chức hội thảo chuyên đề đánh giá triển 
vọng kinh tế của Việt Nam trước những thách thức vĩ mô. 

Tại hội thảo, đại diện Fitch Ratings đã chia sẻ về những yếu tố để tổ chức 
này quyết định nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức ổn định lên 
tích cực, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB. 
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cam kết củng cố nền tài chính và kiềm chế nợ công và đã thành công trong việc 
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cuối năm 2018. Tổ chức này dự báo nợ Chính phủ của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm 
xuống còn khoảng 46% GDP vào năm 2020. 

Fitch dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn FDI lớn vào lĩnh 
vực sản xuất, trong đó chủ yếu là vào mảng điện tử, nhờ lợi thế chi phí thấp và sự 
kết nối trong chuỗi cung ứng. 

Fitch dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm nhẹ từ 7,1% 
năm 2018 xuống còn 6,7% trong năm nay và năm sau. 

Ngoài ra, Fitch cho rằng, có dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ-
Trung đang dẫn đến việc dòng thương mại chuyển hướng ra khỏi Trung Quốc,  và 
nhiều công ty cũng chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Tuy nhiên, phải 
mất một thời gian nữa thì việc chuyển dịch các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt 
Nam trên quy mô lớn mới thực sự diễn ra. 

  

Công ty Mua bán nợ Việt Nam thoái hết vốn tại Ngân hàng Hàng Hải 
Ngày 18/6, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn mua bán nợ Việt Nam 
(DATC) sẽ bán đấu giá thoái vốn 4 
triệu cổ phần (có giá trị 40,3 tỷ đồng 
theo mệnh giá) của Ngân hàng 
thương mại cổ phần Hàng Hải Việt 
Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX), tương đương 0,34% 
vốn điều lệ tại Maritime Bank, với 
mức giá khởi điểm là 11.800 
đồng/cổ phần. 

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 
thành lập từ năm 1991 có vốn điều lệ 
ban đầu 40 tỷ đồng. Đến năm 2010, 
ngân hàng này đã tăng vốn điều lệ lên 
5.000 tỷ đồng với 144 điểm giao dịch 
trên toàn quốc.  

Vào năm 2015, Ngân hàng 
thương mại cổ phần Phát triển Mê 
Kông được sáp nhập vào Maritime 
Bank đồng thời nâng số vốn điều lệ 
của đơn vị này lên 11.750 tỷ đồng 
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với tổng tài sản khoảng 104.000 tỷ 
đồng. Hiện, Maritime Bank có hệ 
thống giao dịch gần 300 điểm với 
1,4 triệu khách hàng cá nhân cùng 
30.000 khách hàng doanh nghiệp. 

Hoạt động kinh doanh chính của 
Maritime Bank là huy động vốn, hoạt 
động tín dụng, kinh doanh ngoại hối 
và cung ứng dịch vụ ngân hàng, kinh 
doanh chứng khoán, góp vốn đầu tư 
dài hạn... 

Thời điểm 31/12/2018, Maritime 
Bank có 2 công ty con là Công ty 
Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân 
hàng Hàng Hải Việt Nam với vốn điều 
lệ thực góp 100 tỷ đồng và Công ty tài 
chính Cộng đồng có vốn điều lệ thực 
góp là 500 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính của Ngân hàng 
cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 
đạt 868 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1 lần so 
với năm 2017. 

   

Dư nợ tín dụng tăng 5,75% 
Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại buổi họp báo chiều 

13/6, tính đến ngày 10/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17% so với 
cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thông 
suốt. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,75% so với cuối năm 2018. 

Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ 
đạo của Chính phủ. Tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường 
kiểm soát. 

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản tiếp tục ổn định, lãi suất 
cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%, 9-11% đối với trung và dài hạn. 

Về kết quả xử lý nợ xấu, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ 
thống đã xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, 
trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 117,8 nghìn tỷ đồng. 

Trong lĩnh vực thanh toán, tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt trên 64.160 nghìn giao 
dịch tương ứng với gần 35.728 nghìn tỷ đồng, tăng 23,23% về số lượng giao dịch 
và 17,63% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 
thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt nhằm 
kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn 
định thị trường tiền tệ và ngoại hối. 

Đồng thời, điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đi đôi với 
nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ 
thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đó tập trung xử 
lý hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng 
xuống dưới 2%. 

 

 
 

Năm 2019, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 
13%, tín dụng tăng 14% điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. 

   
57/63 địa phương thu nội địa cao hơn cùng kỳ 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu 
cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 110,2 
nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 
628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự 
toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 
2018. Trong đó: 

- Thu nội địa: Tháng 5 ước đạt 
81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 
29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. 
Lũy kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ 
đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% 
so cùng kỳ năm 2018. 

Kết quả kê khai, nộp thuế của 
doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 
2019 là khá tích cực và tương đối 
đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. 
Ước tính cả nước có 52/63 địa phương 
thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 
41%), trong đó 41 địa phương thu đạt 
trên 43% dự toán; 57 địa phương thu 
cao hơn so cùng kỳ. 

- Thu từ dầu thô: Tháng 5 ước đạt 
5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng 
so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước 
đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% 
dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ 
năm 2018.  

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 
Tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. 
Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 
nghìn tỷ đồng. 

Các khoản thu đều đạt khá, nên 
cân đối NSNN tháng 5 và 5 tháng đầu 
năm có thặng dư. Bộ Tài chính đã chủ 
động điều hành việc phát hành trái 
phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình 
hình. Tính đến ngày 23/5/2019, đã 
phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng 
trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình 
quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân 
là 4,94%/năm. 

 

Doanh nghiệp FDI xuất khẩu đạt 70,07 tỷ USD 
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt 

Nam trong 5 tháng đầu 2019 đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8%, tương ứng tăng 
16,47 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) đạt 128,19 tỷ USD, tăng 6,6%; khối doanh nghiệp trong 
nước là 74,49 tỷ USD, tăng 13%. 

Chỉ tính riêng nửa cuối tháng 5/2019, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các 
doanh nghiệp FDI đã đạt 8,62 tỷ USD, tăng 31,9%, tương ứng tăng 2,09 tỷ USD 
so với nửa đầu tháng 5/2019. 
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thống giao dịch gần 300 điểm với 
1,4 triệu khách hàng cá nhân cùng 
30.000 khách hàng doanh nghiệp. 

Hoạt động kinh doanh chính của 
Maritime Bank là huy động vốn, hoạt 
động tín dụng, kinh doanh ngoại hối 
và cung ứng dịch vụ ngân hàng, kinh 
doanh chứng khoán, góp vốn đầu tư 
dài hạn... 

Thời điểm 31/12/2018, Maritime 
Bank có 2 công ty con là Công ty 
Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân 
hàng Hàng Hải Việt Nam với vốn điều 
lệ thực góp 100 tỷ đồng và Công ty tài 
chính Cộng đồng có vốn điều lệ thực 
góp là 500 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính của Ngân hàng 
cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 
đạt 868 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1 lần so 
với năm 2017. 

   

Dư nợ tín dụng tăng 5,75% 
Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại buổi họp báo chiều 

13/6, tính đến ngày 10/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17% so với 
cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thông 
suốt. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,75% so với cuối năm 2018. 

Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ 
đạo của Chính phủ. Tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường 
kiểm soát. 

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản tiếp tục ổn định, lãi suất 
cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%, 9-11% đối với trung và dài hạn. 

Về kết quả xử lý nợ xấu, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ 
thống đã xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, 
trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 117,8 nghìn tỷ đồng. 

Trong lĩnh vực thanh toán, tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt trên 64.160 nghìn giao 
dịch tương ứng với gần 35.728 nghìn tỷ đồng, tăng 23,23% về số lượng giao dịch 
và 17,63% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 
thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt nhằm 
kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn 
định thị trường tiền tệ và ngoại hối. 

Đồng thời, điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đi đôi với 
nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ 
thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đó tập trung xử 
lý hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng 
xuống dưới 2%. 

 

 
 

Năm 2019, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 
13%, tín dụng tăng 14% điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. 

   
57/63 địa phương thu nội địa cao hơn cùng kỳ 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu 
cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 110,2 
nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 
628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự 
toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 
2018. Trong đó: 

- Thu nội địa: Tháng 5 ước đạt 
81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 
29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. 
Lũy kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ 
đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% 
so cùng kỳ năm 2018. 

Kết quả kê khai, nộp thuế của 
doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 
2019 là khá tích cực và tương đối 
đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. 
Ước tính cả nước có 52/63 địa phương 
thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 
41%), trong đó 41 địa phương thu đạt 
trên 43% dự toán; 57 địa phương thu 
cao hơn so cùng kỳ. 

- Thu từ dầu thô: Tháng 5 ước đạt 
5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng 
so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước 
đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% 
dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ 
năm 2018.  

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 
Tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. 
Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 
nghìn tỷ đồng. 

Các khoản thu đều đạt khá, nên 
cân đối NSNN tháng 5 và 5 tháng đầu 
năm có thặng dư. Bộ Tài chính đã chủ 
động điều hành việc phát hành trái 
phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình 
hình. Tính đến ngày 23/5/2019, đã 
phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng 
trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình 
quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân 
là 4,94%/năm. 

 

Doanh nghiệp FDI xuất khẩu đạt 70,07 tỷ USD 
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt 

Nam trong 5 tháng đầu 2019 đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8%, tương ứng tăng 
16,47 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) đạt 128,19 tỷ USD, tăng 6,6%; khối doanh nghiệp trong 
nước là 74,49 tỷ USD, tăng 13%. 

Chỉ tính riêng nửa cuối tháng 5/2019, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các 
doanh nghiệp FDI đã đạt 8,62 tỷ USD, tăng 31,9%, tương ứng tăng 2,09 tỷ USD 
so với nửa đầu tháng 5/2019. 
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Tính chung 5 tháng, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp 
FDI lên đến 70,07 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,3% 
tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. 

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI 
nửa cuối tháng 5 đạt 6,48 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với nửa đầu tháng 5. 

Như vậy, tổng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 của nhóm các 
doanh nghiệp này là 58,12 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 
57,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. 

Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư gần 12 tỷ 
USD trong 5 tháng đầu năm 2019. 

 
5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng  
Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, 5 tháng đầu 
năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước 
đạt 2.796,2 tỷ đồng, bằng 19,55% kế 
hoạch, giải ngân ước đạt 2.202,9 tỷ 
đồng, bằng 15,5% kế hoạch. 

Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, 
khối lượng thực hiện ước đạt 574,4 tỷ 
đồng, bằng 17,4% kế hoạch, giải ngân 
ước đạt 494,2 tỷ đồng, bằng 15,3% kế 
hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ, khối 
lượng thực hiện ước đạt 2.221,7 tỷ 
đồng, bằng 20,20% kế hoạch, giải 
ngân ước đạt 904 triệu đồng, bằng 
0,01% kế hoạch. Kết quả thực hiện 
như sau: 

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng 
thực hiện 5 tháng ước đạt 381,8 tỷ 
đồng, bằng 17,8% kế hoạch, trong đó 
vốn ngoài nước ước đạt 282 tỷ đồng, 
giải ngân ước đạt 312,9 tỷ đồng, bằng 
14,6% kế hoạch; Nông nghiệp: khối 
lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 15,6 
tỷ đồng, bằng 12,05% kế hoạch; Lâm 
nghiệp: khối lượng thực hiện 5 tháng 
ước đạt 17,3 tỷ đồng, trong đó vốn 

trong nước đạt 3,7 tỉ đồng, bằng 
13,1% kế hoạch; Thủy sản: khối lượng 
thực hiện 5 tháng ước đạt 13,4 tỷ 
đồng, bằng 6,8% kế hoạch; Giáo dục, 
đào tạo: khối lượng thực hiện 5 tháng 
ước đạt 24,09 tỷ đồng, bằng 46,5% kế 
hoạch; Khoa học, công nghệ: khối 
lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 1,77 
tỷ đồng, bằng 4,85% so với kế hoạch; 
Lĩnh vực khác: khối lượng thực hiện 
ước đạt 26,2 tỷ đồng, bằng 27,7% so 
với kế hoạch 

Đối với các dự án đầu tư sử dụng 
vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW: 
Khối lượng thực hiện ước đạt 45,7 tỷ 
đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm, 
trong đó:  Chương trình phát triển thuỷ 
sản bền vững: Khối lượng thực hiện 
ước đạt 15,5 tỷ đồng, bằng 22,03% kế 
hoạch; Chương trình phát triển lâm 
nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 
5 tháng ước đạt 1,77 tỷ đồng bằng 
5,1% so với kế hoạch; Chương trình 
hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 
26,8 tỷ, bằng 26,5% kế hoạch; Chương 
trình mục tiêu ứng phó với biến đổi 
khí hậu và tăng trưởng xanh khối 

 

 
 

lượng ước đạt 1,65 tỷ đồng, bằng 
7,02% so với kế hoạch. 

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2019, 
khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 
2019 của các công trình thủy lợi đầu tư 

bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 
ước đạt 2.221,7 tỷ đồng, bằng 20,2% 
kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.708,7 tỷ 
đồng, bằng 15,53% kế hoạch. 

 

10 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD 
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu trong 5 tháng đầu 

năm 2019 của doanh nghiệp Việt Nam đạt 101,12 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng 
tăng 6,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.  

Trong đó có 10 nhóm hàng dẫn đầu, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là điện 
thoại, máy vi tính, hàng nông sản, máy móc, giày dép, gỗ, phương tiện vận tải, 
thuỷ sản và sắt thép. 

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu đạt 19,72 tỷ USD, tăng 
2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó xuất khẩu chủ yếu sang EU (28 nước) 
đạt 5,27 tỷ USD, giảm 6,5%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 3,77 tỷ 
USD tăng mạnh 91,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,04 tỷ USD, tăng 7,6%... 
so với cùng kỳ năm trước. 

Đứng thứ hai là hàng dệt may với kim ngạch đạt 12,19 tỷ USD, tăng 11,5% 
so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn 
nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 
trước, và chiếm 46,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. 
Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 1,46 tỷ USD, tăng 5%; thị trường 
EU (28 nước) tiêu thụ 1,56 tỷ USD, tăng 7,5%... 

Đứng thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng với 
trị giá xuất khẩu đạt 12,55 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.  Trung 
Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 3,19 tỷ USD, tăng 3,9% so 
với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là EU (28 nước) đạt 2,05 tỷ USD, giảm 1,5%, 
Hoa Kỳ đạt 1,78 tỷ USD, tăng 71,6%, Hàn Quốc đạt 1,16 tỷ USD, tăng 3,7%... 

Tiếp theo là các nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt 
tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su) với giá trị đạt 7,02 tỷ USD, 
giảm 10,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác với kim ngạch 6,82 tỷ 
USD, tăng 6,7; giày dép đạt 7,11 tỷ USD, tăng 13,8% ; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 
4,02 tỷ USD, tăng 18,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,58 tỷ USD, tăng 
4,7%; hàng thuỷ sản xuất khẩu đạt 3,18 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%; sắt thép các loại 
với số lượng đạt 2,93 triệu tấn, trị giá 1,89 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 
7,6%./. 

___________________ 
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Tính chung 5 tháng, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp 
FDI lên đến 70,07 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,3% 
tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. 

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI 
nửa cuối tháng 5 đạt 6,48 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với nửa đầu tháng 5. 

Như vậy, tổng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 của nhóm các 
doanh nghiệp này là 58,12 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 
57,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. 

Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư gần 12 tỷ 
USD trong 5 tháng đầu năm 2019. 

 
5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng  
Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, 5 tháng đầu 
năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước 
đạt 2.796,2 tỷ đồng, bằng 19,55% kế 
hoạch, giải ngân ước đạt 2.202,9 tỷ 
đồng, bằng 15,5% kế hoạch. 

Cụ thể là, vốn ngân sách nhà nước, 
khối lượng thực hiện ước đạt 574,4 tỷ 
đồng, bằng 17,4% kế hoạch, giải ngân 
ước đạt 494,2 tỷ đồng, bằng 15,3% kế 
hoạch; Vốn trái phiếu chính phủ, khối 
lượng thực hiện ước đạt 2.221,7 tỷ 
đồng, bằng 20,20% kế hoạch, giải 
ngân ước đạt 904 triệu đồng, bằng 
0,01% kế hoạch. Kết quả thực hiện 
như sau: 

Đối với đầu tư thủy lợi, khối lượng 
thực hiện 5 tháng ước đạt 381,8 tỷ 
đồng, bằng 17,8% kế hoạch, trong đó 
vốn ngoài nước ước đạt 282 tỷ đồng, 
giải ngân ước đạt 312,9 tỷ đồng, bằng 
14,6% kế hoạch; Nông nghiệp: khối 
lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 15,6 
tỷ đồng, bằng 12,05% kế hoạch; Lâm 
nghiệp: khối lượng thực hiện 5 tháng 
ước đạt 17,3 tỷ đồng, trong đó vốn 

trong nước đạt 3,7 tỉ đồng, bằng 
13,1% kế hoạch; Thủy sản: khối lượng 
thực hiện 5 tháng ước đạt 13,4 tỷ 
đồng, bằng 6,8% kế hoạch; Giáo dục, 
đào tạo: khối lượng thực hiện 5 tháng 
ước đạt 24,09 tỷ đồng, bằng 46,5% kế 
hoạch; Khoa học, công nghệ: khối 
lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 1,77 
tỷ đồng, bằng 4,85% so với kế hoạch; 
Lĩnh vực khác: khối lượng thực hiện 
ước đạt 26,2 tỷ đồng, bằng 27,7% so 
với kế hoạch 

Đối với các dự án đầu tư sử dụng 
vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW: 
Khối lượng thực hiện ước đạt 45,7 tỷ 
đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm, 
trong đó:  Chương trình phát triển thuỷ 
sản bền vững: Khối lượng thực hiện 
ước đạt 15,5 tỷ đồng, bằng 22,03% kế 
hoạch; Chương trình phát triển lâm 
nghiệp bền vững khối lượng thực hiện 
5 tháng ước đạt 1,77 tỷ đồng bằng 
5,1% so với kế hoạch; Chương trình 
hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
khối lượng thực hiện 5 tháng ước đạt 
26,8 tỷ, bằng 26,5% kế hoạch; Chương 
trình mục tiêu ứng phó với biến đổi 
khí hậu và tăng trưởng xanh khối 

 

 
 

lượng ước đạt 1,65 tỷ đồng, bằng 
7,02% so với kế hoạch. 

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2019, 
khối lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 
2019 của các công trình thủy lợi đầu tư 

bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 
ước đạt 2.221,7 tỷ đồng, bằng 20,2% 
kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.708,7 tỷ 
đồng, bằng 15,53% kế hoạch. 

 

10 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD 
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu trong 5 tháng đầu 

năm 2019 của doanh nghiệp Việt Nam đạt 101,12 tỷ USD, tăng 7,1%, tương ứng 
tăng 6,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.  

Trong đó có 10 nhóm hàng dẫn đầu, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD là điện 
thoại, máy vi tính, hàng nông sản, máy móc, giày dép, gỗ, phương tiện vận tải, 
thuỷ sản và sắt thép. 

Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu đạt 19,72 tỷ USD, tăng 
2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó xuất khẩu chủ yếu sang EU (28 nước) 
đạt 5,27 tỷ USD, giảm 6,5%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 3,77 tỷ 
USD tăng mạnh 91,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,04 tỷ USD, tăng 7,6%... 
so với cùng kỳ năm trước. 

Đứng thứ hai là hàng dệt may với kim ngạch đạt 12,19 tỷ USD, tăng 11,5% 
so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn 
nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 
trước, và chiếm 46,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. 
Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 1,46 tỷ USD, tăng 5%; thị trường 
EU (28 nước) tiêu thụ 1,56 tỷ USD, tăng 7,5%... 

Đứng thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng với 
trị giá xuất khẩu đạt 12,55 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.  Trung 
Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 3,19 tỷ USD, tăng 3,9% so 
với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là EU (28 nước) đạt 2,05 tỷ USD, giảm 1,5%, 
Hoa Kỳ đạt 1,78 tỷ USD, tăng 71,6%, Hàn Quốc đạt 1,16 tỷ USD, tăng 3,7%... 

Tiếp theo là các nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt 
tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su) với giá trị đạt 7,02 tỷ USD, 
giảm 10,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác với kim ngạch 6,82 tỷ 
USD, tăng 6,7; giày dép đạt 7,11 tỷ USD, tăng 13,8% ; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 
4,02 tỷ USD, tăng 18,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,58 tỷ USD, tăng 
4,7%; hàng thuỷ sản xuất khẩu đạt 3,18 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%; sắt thép các loại 
với số lượng đạt 2,93 triệu tấn, trị giá 1,89 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 
7,6%./. 

___________________ 
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SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 
Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan 
thuộc Chính phủ. 

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức cơ quan 
thuộc Chính phủ, chỉ thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 
15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Bên cạnh đó, số lượng cấp 
phó của Ban, Văn phòng được quy định cụ thể hơn: Ban và Văn phòng có từ 15 
– 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; 
có trên 20 người làm việc mới được bố trí đến 03 cấp phó. 

Tiêu chí thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng cũng là quy định mới trong 
Nghị định, cụ thể: Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc 
là viên chức trở lên; Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm 
việc tối thiểu của phòng bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp 
vụ theo chế độ hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ. 

Nghị định 47/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2019 
 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI,          
GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định 
về quản lý phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. 

Theo đó, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu 
trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở 
không quá 05 người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận. 

Nghị định quy định điều kiện đối với người điều khiển phương tiện hoạt 
động vui chơi giải trí dưới nước phải đủ từ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, được 
hướng dẫn về kỹ năng an toàn khi điều khiển. Với người lái phương tiện có 
động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận 
lái phương tiện theo quy định, phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia 
hoạt động. 

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác hoạt động vui chơi, giải trí phải bố trí đủ 
phao, thiết bị cứu sinh cho người chơi. Đặc biệt, không cho phép người lái 

 

 
 

phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước điều khiển phương tiện ra khỏi vùng 
hoạt động đã được quy định. 

Nghị định 48/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019. 
 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG              
ĐẾN NĂM 2030 

Ngày 04/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 681/QĐ-TTg về 
việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 
năm 2030. 

Theo đó, Thủ tướng đã đưa ra 17 mục tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể, 
trong đó đáng chú ý là các mục tiêu: 

Thứ nhất, đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi 
người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người 
thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, 
giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 

Thứ hai, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ 
suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử 
vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra lộ trình đến năm 2030: Số máy ATM 
trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 40; tỷ lệ thời gian làm công việc 
nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của nữ giới còn bằng 1,3 lần 
so với nam giới; tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng liên hệ 
và đưa hối lộ cho cán bộ công quyền giảm xuống dưới 10%... 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2019. 
 

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG 
Ngày 07/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT -TTg về 

việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng 
của Việt Nam. 

Để triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể nhằm 
khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện hơn nữa xếp hạng của Việt 
Nam trong GCI. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty 
Nhà nước… cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp 
trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định pháp luật 
đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ 
Chính phủ điện tử. 
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SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 
Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan 
thuộc Chính phủ. 

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức cơ quan 
thuộc Chính phủ, chỉ thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 
15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Bên cạnh đó, số lượng cấp 
phó của Ban, Văn phòng được quy định cụ thể hơn: Ban và Văn phòng có từ 15 
– 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; 
có trên 20 người làm việc mới được bố trí đến 03 cấp phó. 

Tiêu chí thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng cũng là quy định mới trong 
Nghị định, cụ thể: Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc 
là viên chức trở lên; Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm 
việc tối thiểu của phòng bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp 
vụ theo chế độ hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ. 

Nghị định 47/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/7/2019 
 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI,          
GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 

Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định 
về quản lý phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. 

Theo đó, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu 
trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở 
không quá 05 người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận. 

Nghị định quy định điều kiện đối với người điều khiển phương tiện hoạt 
động vui chơi giải trí dưới nước phải đủ từ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, được 
hướng dẫn về kỹ năng an toàn khi điều khiển. Với người lái phương tiện có 
động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận 
lái phương tiện theo quy định, phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia 
hoạt động. 

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác hoạt động vui chơi, giải trí phải bố trí đủ 
phao, thiết bị cứu sinh cho người chơi. Đặc biệt, không cho phép người lái 

 

 
 

phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước điều khiển phương tiện ra khỏi vùng 
hoạt động đã được quy định. 

Nghị định 48/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019. 
 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG              
ĐẾN NĂM 2030 

Ngày 04/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 681/QĐ-TTg về 
việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 
năm 2030. 

Theo đó, Thủ tướng đã đưa ra 17 mục tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể, 
trong đó đáng chú ý là các mục tiêu: 

Thứ nhất, đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi 
người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người 
thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, 
giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 

Thứ hai, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ 
suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử 
vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra lộ trình đến năm 2030: Số máy ATM 
trên 100.000 người từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 40; tỷ lệ thời gian làm công việc 
nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của nữ giới còn bằng 1,3 lần 
so với nam giới; tỷ lệ doanh nghiệp ít nhất một lần trong vòng 12 tháng liên hệ 
và đưa hối lộ cho cán bộ công quyền giảm xuống dưới 10%... 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2019. 
 

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG 
Ngày 07/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT -TTg về 

việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng 
của Việt Nam. 

Để triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể nhằm 
khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện hơn nữa xếp hạng của Việt 
Nam trong GCI. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty 
Nhà nước… cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp 
trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định pháp luật 
đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ 
Chính phủ điện tử. 
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Thứ hai, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn 
thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng 
dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ 
thông tin (trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch 
vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của 
pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ)… 

 
TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ 

Ngày 31/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BYT về việc 
hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực y tế. 

Theo đó, hồ sơ đề nghị phê chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế 
chuyên dùng bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trang thiết bị y tế chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo 
mẫu; Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng hiện có kèm theo số lượng cụ thể 
của từng chủng loại; Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy hoạch phát triển đơn vị 
(nếu có); Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị 
y tế bổ sung thêm trong 03 năm tiếp theo… 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng hồ 
sơ, báo cáo, tài liệu xác định tiêu chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế 
chuyên dùng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,  
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
Y tế. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019. 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC NHẬP KHẨU 
Ngày 31/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1510/QĐ-BCT về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhập khẩu thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Cụ thể, thủ tục Cấp Chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo 
Hiệp định CPTPP được thực hiện như sau: 

Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu đến Bộ 
Công Thương qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Ecosys 
(http://www.ecosys.gov.vn). 

Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ của 
thương nhân, Bộ Công Thương thông báo kết xét duyệt hồ sơ trên hệ thống điện 
tử và trả Chứng thư xuất khẩu trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày 

 

 
 

thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu. Trường hợp không cấp Chứng 
thư xuất khẩu, Bộ Công Thương phải thông báo và nêu rõ lý do trên hệ thống 
điện tử. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2019. 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN 

Ngày 31/05/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 911/QĐ-BTC về việc 
công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Bộ: Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi, thực hiện tại Cục Hải quan. 

Ngoài ra, Bộ còn ban hành mới 03 thủ tục hành chính: Thủ tục miễn thuế 
đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa 
nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường 
hợp đặc biệt khác; Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Thủ tục miễn thuế 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Quyết định 911/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 31/05/2019./. 
 
 
 
 
 

___________________ 
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Thứ hai, bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn 
thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng 
dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ 
thông tin (trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch 
vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của 
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(nếu có); Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị 
y tế bổ sung thêm trong 03 năm tiếp theo… 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng hồ 
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chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
Y tế. 
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Ngày 31/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1510/QĐ-BCT về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhập khẩu thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Cụ thể, thủ tục Cấp Chứng thư xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo 
Hiệp định CPTPP được thực hiện như sau: 

Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu đến Bộ 
Công Thương qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Ecosys 
(http://www.ecosys.gov.vn). 

Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ của 
thương nhân, Bộ Công Thương thông báo kết xét duyệt hồ sơ trên hệ thống điện 
tử và trả Chứng thư xuất khẩu trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày 

 

 
 

thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu. Trường hợp không cấp Chứng 
thư xuất khẩu, Bộ Công Thương phải thông báo và nêu rõ lý do trên hệ thống 
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SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN 
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trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Bộ: Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi, thực hiện tại Cục Hải quan. 

Ngoài ra, Bộ còn ban hành mới 03 thủ tục hành chính: Thủ tục miễn thuế 
đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa 
nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường 
hợp đặc biệt khác; Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Thủ tục miễn thuế 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Quyết định 911/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 31/05/2019./. 
 
 
 
 
 

___________________ 
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Xuất khẩu cá tra sang 10 nước CPTPP: Nhiều cơ hội mở rộng thị phần 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 

2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường 10 nước CPTPP đạt 328,3 triệu 
USD tăng 17,3% so với năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang hầu hết các 
nước đều đạt mức tăng trưởng dương tích cực, ngoại trừ hai thị trường Mexico 
giảm 4,65% và Peru giảm 19,6%. 

Các thành viên CPTPP đều cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như 
toàn bộ biểu thuế quan nhập khẩu của nước mình. Phần lớn các nước CPTPP áp 
dụng một mức thuế nhập khẩu chung cho tất cả các đối tác khác, ngoại trừ một số 
nước như Canada, Chile, Nhật Bản, Mexico lại áp dụng biểu thuế nhập khẩu 
riêng cho từng nước CPTPP. 

Phần lớn các mặt hàng thủy sản, trong đó có cá tra, basa sẽ được xóa bỏ khi 
Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cũng có thể lạc 
quan tin tưởng rằng sẽ có nhiều cơ hội cho Việt Nam tại một số thị trường truyền 
thống hoặc tiềm năng với cá tra như: Mexico, Nhật Bản hay Chile. 

Hiện nay, Mexico là thị trường xuất khẩu cá tra, basa lớn thứ 5 của Việt 
Nam (sau Trung Quốc - Hồng Kông, EU, Mỹ và ASEAN. 4 tháng đầu năm 2019, 
giá trị xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường này đạt 40,8 triệu USD, tăng 31,5% 
so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất tại 
khu vực Mỹ Latinh và trong 10 nước CPTPP. Theo Hiệp định, sản phẩm cá tra, 
cá basa là mặt hàng thủy sản xuất khẩu lớn sang Mexico sẽ được hưởng thuế 0% 
vào năm thứ 3 kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Đây cũng là cơ hội để các 
doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới. 

Mặc dù chỉ là một thị trường tiêu thụ nhỏ cá tra, basa của Việt Nam, tuy 
nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) Việt Nam – Chile được ký kết vào cuối năm 2011 và có hiệu lực vào đầu 
năm 2014 thì xuất khẩu cá tra, basa sang Chile có nhiều bước chuyển biến mới. 
Hiện nay, với lợi thế thuế suất nhập khẩu là 0% đối với sản phẩm cá tra, basa 
phile đông lạnh (HS 030462), thông qua các kênh phân phối của Chile, sản phẩm 
Việt Nam sẽ có khả năng không chỉ được tiêu thụ tại nước này mà còn được giới 
thiệu và hiện diện tại các nước khác trong khu vực. Năm 2018, giá trị nhập khẩu 
cá tra sang Chile cũng tăng 11,3% so với năm trước. 

Năm 2018 đánh dấu sự tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật 
Bản với tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản tăng 37,6% so với năm 2017. 

 

 
 

4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản đạt 8,58 triệu USD, tăng 
38,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Với hai hiệp định thương mại tự do (FTA) trước là Việt Nam - Nhật Bản và 
ASEAN - Nhật Bản, một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang 
Nhật đã được xóa bỏ rào cản thuế quan. Với CPTPP, nhiều mặt hàng thủy sản 
trước chưa được cam kết xóa bỏ thuế trong hai FTA này cũng sẽ được hưởng 
thuế 0% khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong đó, một số mặt hàng thủy sản sẽ 
được hưởng thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, bao gồm sản phẩm cá 
tra được miễn thuế ngay lập tức, từ mức 3,5-10,5% hiện tại. Như vậy, với thuận 
lợi từ 3 FTA với Nhật Bản, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam có thêm 
nhiều cơ hội để gia tăng hơn nữa hoạt động cá tra sang thị trường Nhật Bản. 

Ngoài các nước xuất khẩu lớn nói trên cũng phải kể đến một số thị trường 
tiềm năng trong nhóm nước tham gia Hiệp định CPTPP như Canada, Australia, 
Singapore, Malaysia. Những thị trường này đang được đánh giá có nhiều cơ hội 
để tăng thị phần xuất khẩu trong thời gian tới. Năm 2018 vừa qua, xuất khẩu cá 
tra, basa sang các nước này cũng có nhiều tăng trưởng tích cực như: Canada tăng 
19,5%; Australia tăng 34,4%, Singapore tăng 20,7%, Malaysia tăng 72,2% so với 
năm trước. 

Ngoài những thách thức mà CPTPP đem lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
cá tra Việt Nam thì còn nhiều cơ hội ở phía trước. Do đó, các doanh nghiệp cũng 
cần nghiên cứu những lợi ích mà hiệp định này mang lại về mặt thuế quan để 
nắm bắt thời cơ và tiếp tục mạnh dạn gia tăng xuất khẩu. 
 

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 1,6 tỷ USD 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu thức ăn 

chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 5/2019 đạt 353 triệu USD, tăng 28,47% so 
với tháng trước đó và tăng 3,92% so với cùng tháng năm ngoái. 

Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã chi hơn 1,614 tỷ 
USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 0,28% so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Các thị trường chính cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt 
Nam trong 5 tháng qua vẫn là Argentina, Mỹ, Brazil và Trung Quốc... Trong 
đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 571 
triệu USD, chiếm 35,4% thị phần. Tiếp theo là Mỹ với kim ngạch nhập khẩu 
đạt hơn 290 triệu USD, tăng 14,61% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là 
Brazil với kim ngạch nhập khẩu hơn 114 triệu USD, giảm 38,46% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

Các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong thời gian này là: 
Australia với 14,9 triệu USD, tăng 152,91% so với cùng kỳ năm 2018, Canada 
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Xuất khẩu cá tra sang 10 nước CPTPP: Nhiều cơ hội mở rộng thị phần 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 

2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường 10 nước CPTPP đạt 328,3 triệu 
USD tăng 17,3% so với năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang hầu hết các 
nước đều đạt mức tăng trưởng dương tích cực, ngoại trừ hai thị trường Mexico 
giảm 4,65% và Peru giảm 19,6%. 

Các thành viên CPTPP đều cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như 
toàn bộ biểu thuế quan nhập khẩu của nước mình. Phần lớn các nước CPTPP áp 
dụng một mức thuế nhập khẩu chung cho tất cả các đối tác khác, ngoại trừ một số 
nước như Canada, Chile, Nhật Bản, Mexico lại áp dụng biểu thuế nhập khẩu 
riêng cho từng nước CPTPP. 

Phần lớn các mặt hàng thủy sản, trong đó có cá tra, basa sẽ được xóa bỏ khi 
Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cũng có thể lạc 
quan tin tưởng rằng sẽ có nhiều cơ hội cho Việt Nam tại một số thị trường truyền 
thống hoặc tiềm năng với cá tra như: Mexico, Nhật Bản hay Chile. 

Hiện nay, Mexico là thị trường xuất khẩu cá tra, basa lớn thứ 5 của Việt 
Nam (sau Trung Quốc - Hồng Kông, EU, Mỹ và ASEAN. 4 tháng đầu năm 2019, 
giá trị xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường này đạt 40,8 triệu USD, tăng 31,5% 
so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất tại 
khu vực Mỹ Latinh và trong 10 nước CPTPP. Theo Hiệp định, sản phẩm cá tra, 
cá basa là mặt hàng thủy sản xuất khẩu lớn sang Mexico sẽ được hưởng thuế 0% 
vào năm thứ 3 kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Đây cũng là cơ hội để các 
doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới. 

Mặc dù chỉ là một thị trường tiêu thụ nhỏ cá tra, basa của Việt Nam, tuy 
nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) Việt Nam – Chile được ký kết vào cuối năm 2011 và có hiệu lực vào đầu 
năm 2014 thì xuất khẩu cá tra, basa sang Chile có nhiều bước chuyển biến mới. 
Hiện nay, với lợi thế thuế suất nhập khẩu là 0% đối với sản phẩm cá tra, basa 
phile đông lạnh (HS 030462), thông qua các kênh phân phối của Chile, sản phẩm 
Việt Nam sẽ có khả năng không chỉ được tiêu thụ tại nước này mà còn được giới 
thiệu và hiện diện tại các nước khác trong khu vực. Năm 2018, giá trị nhập khẩu 
cá tra sang Chile cũng tăng 11,3% so với năm trước. 

Năm 2018 đánh dấu sự tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật 
Bản với tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản tăng 37,6% so với năm 2017. 

 

 
 

4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản đạt 8,58 triệu USD, tăng 
38,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Với hai hiệp định thương mại tự do (FTA) trước là Việt Nam - Nhật Bản và 
ASEAN - Nhật Bản, một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang 
Nhật đã được xóa bỏ rào cản thuế quan. Với CPTPP, nhiều mặt hàng thủy sản 
trước chưa được cam kết xóa bỏ thuế trong hai FTA này cũng sẽ được hưởng 
thuế 0% khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong đó, một số mặt hàng thủy sản sẽ 
được hưởng thuế suất 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, bao gồm sản phẩm cá 
tra được miễn thuế ngay lập tức, từ mức 3,5-10,5% hiện tại. Như vậy, với thuận 
lợi từ 3 FTA với Nhật Bản, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam có thêm 
nhiều cơ hội để gia tăng hơn nữa hoạt động cá tra sang thị trường Nhật Bản. 

Ngoài các nước xuất khẩu lớn nói trên cũng phải kể đến một số thị trường 
tiềm năng trong nhóm nước tham gia Hiệp định CPTPP như Canada, Australia, 
Singapore, Malaysia. Những thị trường này đang được đánh giá có nhiều cơ hội 
để tăng thị phần xuất khẩu trong thời gian tới. Năm 2018 vừa qua, xuất khẩu cá 
tra, basa sang các nước này cũng có nhiều tăng trưởng tích cực như: Canada tăng 
19,5%; Australia tăng 34,4%, Singapore tăng 20,7%, Malaysia tăng 72,2% so với 
năm trước. 

Ngoài những thách thức mà CPTPP đem lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
cá tra Việt Nam thì còn nhiều cơ hội ở phía trước. Do đó, các doanh nghiệp cũng 
cần nghiên cứu những lợi ích mà hiệp định này mang lại về mặt thuế quan để 
nắm bắt thời cơ và tiếp tục mạnh dạn gia tăng xuất khẩu. 
 

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt 1,6 tỷ USD 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu thức ăn 

chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 5/2019 đạt 353 triệu USD, tăng 28,47% so 
với tháng trước đó và tăng 3,92% so với cùng tháng năm ngoái. 

Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2019 Việt Nam đã chi hơn 1,614 tỷ 
USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tăng 0,28% so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Các thị trường chính cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt 
Nam trong 5 tháng qua vẫn là Argentina, Mỹ, Brazil và Trung Quốc... Trong 
đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 571 
triệu USD, chiếm 35,4% thị phần. Tiếp theo là Mỹ với kim ngạch nhập khẩu 
đạt hơn 290 triệu USD, tăng 14,61% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là 
Brazil với kim ngạch nhập khẩu hơn 114 triệu USD, giảm 38,46% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

Các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong thời gian này là: 
Australia với 14,9 triệu USD, tăng 152,91% so với cùng kỳ năm 2018, Canada 
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với 21,8 triệu USD, tăng 140,68% so với cùng kỳ năm 2018, Tây Ban Nha với 
hơn 5 triệu USD, tăng 45,94% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Chile với 
hơn 4,6 triệu USD, tăng 42,86% so với cùng kỳ. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi Việt 
Nam đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng khoảng 3 - 4%/năm trong 
giai đoạn từ 2011 đến nay, đặc biệt là các sản phẩm gia súc, gia cầm như lợn, 
gà và bò. 

Trong khi đó, sản lượng ngô và đậu tương trong nước chỉ đáp ứng được 50-
55% nhu cầu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước, do đó nguồn thức 
ăn chăn nuôi và nguyên liệu còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. 

Năm 2018, ước tính 70% tổng nguồn nguyên liệu thô làm thức ăn chăn 
nuôi, bao gồm thức ăn chăn nuôi công nghiệp, là từ nguồn nhập khẩu, theo dự 
báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA Post), con số này trong năm 2019 sẽ 
lên tới 79%. 
 

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh 
Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2019 đã nhập 

khẩu 64.795 xe ô tô nguyên chiếc, tăng mạnh so với các năm trước đó, đạt 1,42 
tỷ USD. Con số này cao hơn so với số tiền 1,33 tỷ USD thu được từ việc xuất 
khẩu 777.758 tấn cà phê của Việt Nam ra thế giới trong cùng thời gian. 

Xuất khẩu ô tô nguyên chiếc nhiều nhất vào Việt Nam vẫn là Thái Lan với 
38.386 xe ô tô, trị giá 762 triệu USD. Tiếp đó là Indonesia với 19.477 xe ô tô có 
tổng trị giá là 276 triệu USD; Trung Quốc với 2.059 xe có tổng trị giá là 89,4 
triệu USD. 

Đây cũng là các thị trường có ưu thế để ô tô nguyên chiếc có thể đổ bộ vào 
Việt Nam do lợi thế thuế nhập khẩu bằng 0% của khu vực ASEAN hay đang ở 
mức thấp với thị trường Trung Quốc.    

Các nước tiếp theo có kim ngạch xuất khẩu ô tô lớn vào Việt Nam là Hàn 
Quốc (22,95 triệu USD), Mỹ (23,1 triệu USD), Nga (46,48 triệu USD), Nhật Bản 
(77 triệu USD) và Đức (47,5 triệu USD). 

Trong khi đó, theo số liệu công bố của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt 
Nam (VAMA), kết quả bán hàng của các thành viên hết tháng 5/2019, doanh số 
bán hàng của xe được lắp ráp trong nước giảm 14%, trong khi xe nhập khẩu tăng 
210% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chỉ tính các doanh nghiệp thành viên VAMA trong 5 tháng đầu năm 2019 
đã bán được 119.497 xe các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. 

 

 
 

Cũng đã có sự gia tăng nhanh chóng về kim ngạch và số lượng xe ô tô 
nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm 2019 tới nay so với các 
năm trước đó. 

Cụ thể, năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 82.865 xe ô tô nguyên chiếc với 
trị giá 1,82 tỷ USD. Năm 2017 đã có 97.309 xe được nhập khẩu với trị giá 2,24 
tỷ USD. 
 

Phạt đến 100 triệu đồng nếu vi phạm trong hoạt động khoa học công nghệ 
Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ. Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 
động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu 
một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 
100.000.000 đồng. 

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 
còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: a- Tước 
quyền sử dụng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi 
nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 
công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển 
giao công nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám 
định công nghệ; b- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả như trên, tổ chức, cá nhân vi phạm 
hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: 
1- Buộc cải chính thông tin sai sự thật; 2- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện hành vi vi phạm; 3- Buộc hủy bỏ hồ sơ, tài liệu có số liệu, nội 
dung sai sự thật; 4- Buộc hủy bỏ báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả 
nghiên cứu; 5- Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; 6- Buộc nộp 
lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp; 7- Buộc nộp lại số tiền 
không hoàn trả đúng hạn; 8- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, trang thiết bị, 
phương tiện; 9- Buộc hủy bỏ kết quả công nhận giải thưởng; 10- Buộc phân chia 
đúng tỷ lệ phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. 
 

 
___________________ 
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với 21,8 triệu USD, tăng 140,68% so với cùng kỳ năm 2018, Tây Ban Nha với 
hơn 5 triệu USD, tăng 45,94% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Chile với 
hơn 4,6 triệu USD, tăng 42,86% so với cùng kỳ. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi Việt 
Nam đang phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng khoảng 3 - 4%/năm trong 
giai đoạn từ 2011 đến nay, đặc biệt là các sản phẩm gia súc, gia cầm như lợn, 
gà và bò. 

Trong khi đó, sản lượng ngô và đậu tương trong nước chỉ đáp ứng được 50-
55% nhu cầu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước, do đó nguồn thức 
ăn chăn nuôi và nguyên liệu còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. 

Năm 2018, ước tính 70% tổng nguồn nguyên liệu thô làm thức ăn chăn 
nuôi, bao gồm thức ăn chăn nuôi công nghiệp, là từ nguồn nhập khẩu, theo dự 
báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA Post), con số này trong năm 2019 sẽ 
lên tới 79%. 
 

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh 
Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2019 đã nhập 

khẩu 64.795 xe ô tô nguyên chiếc, tăng mạnh so với các năm trước đó, đạt 1,42 
tỷ USD. Con số này cao hơn so với số tiền 1,33 tỷ USD thu được từ việc xuất 
khẩu 777.758 tấn cà phê của Việt Nam ra thế giới trong cùng thời gian. 

Xuất khẩu ô tô nguyên chiếc nhiều nhất vào Việt Nam vẫn là Thái Lan với 
38.386 xe ô tô, trị giá 762 triệu USD. Tiếp đó là Indonesia với 19.477 xe ô tô có 
tổng trị giá là 276 triệu USD; Trung Quốc với 2.059 xe có tổng trị giá là 89,4 
triệu USD. 

Đây cũng là các thị trường có ưu thế để ô tô nguyên chiếc có thể đổ bộ vào 
Việt Nam do lợi thế thuế nhập khẩu bằng 0% của khu vực ASEAN hay đang ở 
mức thấp với thị trường Trung Quốc.    

Các nước tiếp theo có kim ngạch xuất khẩu ô tô lớn vào Việt Nam là Hàn 
Quốc (22,95 triệu USD), Mỹ (23,1 triệu USD), Nga (46,48 triệu USD), Nhật Bản 
(77 triệu USD) và Đức (47,5 triệu USD). 

Trong khi đó, theo số liệu công bố của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt 
Nam (VAMA), kết quả bán hàng của các thành viên hết tháng 5/2019, doanh số 
bán hàng của xe được lắp ráp trong nước giảm 14%, trong khi xe nhập khẩu tăng 
210% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chỉ tính các doanh nghiệp thành viên VAMA trong 5 tháng đầu năm 2019 
đã bán được 119.497 xe các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. 

 

 
 

Cũng đã có sự gia tăng nhanh chóng về kim ngạch và số lượng xe ô tô 
nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm 2019 tới nay so với các 
năm trước đó. 

Cụ thể, năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 82.865 xe ô tô nguyên chiếc với 
trị giá 1,82 tỷ USD. Năm 2017 đã có 97.309 xe được nhập khẩu với trị giá 2,24 
tỷ USD. 
 

Phạt đến 100 triệu đồng nếu vi phạm trong hoạt động khoa học công nghệ 
Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ. Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 
động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu 
một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 
100.000.000 đồng. 

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 
còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: a- Tước 
quyền sử dụng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi 
nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 
công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển 
giao công nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám 
định công nghệ; b- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả như trên, tổ chức, cá nhân vi phạm 
hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: 
1- Buộc cải chính thông tin sai sự thật; 2- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện hành vi vi phạm; 3- Buộc hủy bỏ hồ sơ, tài liệu có số liệu, nội 
dung sai sự thật; 4- Buộc hủy bỏ báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả 
nghiên cứu; 5- Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; 6- Buộc nộp 
lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp; 7- Buộc nộp lại số tiền 
không hoàn trả đúng hạn; 8- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, trang thiết bị, 
phương tiện; 9- Buộc hủy bỏ kết quả công nhận giải thưởng; 10- Buộc phân chia 
đúng tỷ lệ phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. 
 

 
___________________ 



20 BẢN TIN KINH TẾ SỐ 9/2019

 

 
 

 
 

HỘI NGHỊ TƯƠNG LAI CHÂU Á LẦN THỨ 25 
 

Thu Hằng 
 

Từ ngày 30-31/5/2019, Hội nghị quốc tế về Tương lai Châu Á lần thứ 25 đã 
diễn ra tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 

Hội nghị Tương lai Châu Á được báo Nic-cây tổ chức lần đầu tiên vào năm 
1995 với sự bảo trợ của cựu Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Quang Diệu và cựu Thủ 
tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia Mô-ham-met. Từ đó đến nay, sự kiện này được tổ 
chức thường niên và là diễn đàn có uy tín ở Châu Á, thu hút sự quan tâm và tham 
dự của Lãnh đạo Cấp cao và chính khách nhiều nước Châu Á cũng như các tập 
đoàn kinh tế lớn của khu vực.  

Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 25 có chủ đề “Đi tìm trật tự thế giới mới 
để thoát khỏi hỗn loạn”, tập trung thảo luận một số vấn đề lớn như chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế thế giới, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kinh tế số và cách 
mạng công nghiệp 4.0. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của các 
quốc gia Châu Á trong quá trình xây dựng trật tự thế giới mới và đề xuất nhiều 
giải pháp giúp các chính phủ và doanh nghiệp Châu Á ứng phó với những 
chuyển biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới hiện nay. Hội nghị 
cho thấy nguyện vọng chung của các nước về duy trì hoà bình, ổn định để tiếp 
tục những thành tựu quan trọng mà Châu Á đã đạt được trong những thập kỷ qua.  

Tham dự hội nghị lần này có Lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ngành 
của nhiều quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Cam-pu-chia, Băng-la-đét, Ma-lai-xia, 
Lào, Phi-lip-pin, Bru-nây, In-đô-nê-xia, Mi-an-ma, Mông Cổ, Thái Lan, Xinh-ga-
po, Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu học giả, doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế. 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt 
Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh thế giới đang chuyển mình 
mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, một trật tự quốc tế đa chiều đang từng bước định 
hình và toàn cầu hóa cũng dần chuyển sang giai đoạn mới. Kinh tế thế giới cùng 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng thương mại, tình trạng 
trì trệ của thương mại quốc tế, biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực của công 
nghệ, tâm lý phản toàn cầu hoá và các điểm nóng toàn cầu. Tuy vậy, Phó Thủ 
tướng cho rằng, các quốc gia có có cơ sở để lạc quan, dù là thận trọng, về tương 
lai kinh tế của Châu Á nhờ sự năng động, sáng tạo, mức độ kết nối ngày càng 

 

 
 

cao, và bởi các động lực căn bản cho tăng trưởng của kinh tế thế giới vẫn đang 
trên đà phát triển.   

Phó Thủ tướng cho rằng, với tiềm lực to lớn của mình, bên cạnh những 
đóng góp về kinh tế, đã đến lúc Châu Á có tiếng nói và vai trò lớn lớn trong việc 
giải quyết các vấn đề toàn cầu. Vì lợi ích của chính mình và của cả thế giới, các 
quốc gia châu Á phải đi đầu, thúc đẩy hợp tác hướng tới một trật tự thế giới công 
bằng, bình đẳng, hợp tác, bền vững và hiệu quả hơn. Theo đó, các quốc gia châu 
Á cần: (i) Đẩy mạnh tiến trình hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế, các sáng kiến 
kết nối khu vực; (ii) Đề cao chủ nghĩa đa phương bao trùm và quan hệ hợp tác 
bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia trên cơ sở các chuẩn mực và luật pháp 
quốc tế; và (iii) Khuyến khích cách tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm để 
có được sự phát triển hài hòa. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của Nhật Bản cho sự phát triển của châu lục trong những thập kỷ qua; hoan 
nghênh Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn 
định, phồn vinh của khu vực và thế giới; và ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản 
về hạ tầng chất lượng cao, về kết nối khu vực.  

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, thế giới đang trong giai đoạn 
quá độ hướng tới một trật tự thế giới mới và điều này không đồng nghĩa với việc 
xóa bỏ hoàn toàn trật tự cũ, nhất là khi các thành tố căn bản của trật tự dựa trên 
luật lệ đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Một trật tự thế giới mới bền vững và hiệu 
quả cần đáp ứng các tiêu chuẩn: (i) Củng cố chủ nghĩa đa phương bao trùm, tăng 
cường lòng tin và hợp tác, và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu có khả năng 
giải quyết các thách thức lớn của thế kỷ 21; (ii) Được xây dựng và hoạt động trên 
cơ sở luật pháp, với Liên hợp quốc là trung tâm. Tất cả các quốc gia, dù lớn dù 
nhỏ đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh các luật lệ và chuẩn mực quốc tế; nước lớn 
không được dùng sức mạnh để chèn ép nước yếu hơn; tạo điều kiện để các nước 
vừa và nhỏ giữ được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, không bị đặt vào tình 
thế phải lựa chọn giữa các tập hợp lực lượng nước lớn; và (iii) Cần bảo đảm 
nguyên tắc công bằng, bình đẳng. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chia sẻ những thành tựu 
to lớn trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được nhờ đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, chủ trương hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực đẩy mạnh cải cách 
kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn 
nhân lực. Phó Thủ tướng cũng nêu bật các biện pháp Chính phủ Việt Nam đang 
triển khai nhằm vượt qua thách thức và tận dụng các cơ hội phát triển mới như: 
(i) Nâng cao nội lực của nền kinh tế, củng cố các nền tảng kinh tế vĩ mô; (ii) Tiếp 
tục cải thiện sức cạnh tranh của nền kinh tế và môi trường kinh doanh tại Việt 
Nam; (iii) Đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung 
vào ngành công nghệ cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế; và (iv) Tiếp 
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HỘI NGHỊ TƯƠNG LAI CHÂU Á LẦN THỨ 25 
 

Thu Hằng 
 

Từ ngày 30-31/5/2019, Hội nghị quốc tế về Tương lai Châu Á lần thứ 25 đã 
diễn ra tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 

Hội nghị Tương lai Châu Á được báo Nic-cây tổ chức lần đầu tiên vào năm 
1995 với sự bảo trợ của cựu Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Quang Diệu và cựu Thủ 
tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia Mô-ham-met. Từ đó đến nay, sự kiện này được tổ 
chức thường niên và là diễn đàn có uy tín ở Châu Á, thu hút sự quan tâm và tham 
dự của Lãnh đạo Cấp cao và chính khách nhiều nước Châu Á cũng như các tập 
đoàn kinh tế lớn của khu vực.  

Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 25 có chủ đề “Đi tìm trật tự thế giới mới 
để thoát khỏi hỗn loạn”, tập trung thảo luận một số vấn đề lớn như chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế thế giới, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kinh tế số và cách 
mạng công nghiệp 4.0. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về vai trò của các 
quốc gia Châu Á trong quá trình xây dựng trật tự thế giới mới và đề xuất nhiều 
giải pháp giúp các chính phủ và doanh nghiệp Châu Á ứng phó với những 
chuyển biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới hiện nay. Hội nghị 
cho thấy nguyện vọng chung của các nước về duy trì hoà bình, ổn định để tiếp 
tục những thành tựu quan trọng mà Châu Á đã đạt được trong những thập kỷ qua.  

Tham dự hội nghị lần này có Lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ngành 
của nhiều quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Cam-pu-chia, Băng-la-đét, Ma-lai-xia, 
Lào, Phi-lip-pin, Bru-nây, In-đô-nê-xia, Mi-an-ma, Mông Cổ, Thái Lan, Xinh-ga-
po, Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu học giả, doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế. 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt 
Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh thế giới đang chuyển mình 
mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, một trật tự quốc tế đa chiều đang từng bước định 
hình và toàn cầu hóa cũng dần chuyển sang giai đoạn mới. Kinh tế thế giới cùng 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng thương mại, tình trạng 
trì trệ của thương mại quốc tế, biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực của công 
nghệ, tâm lý phản toàn cầu hoá và các điểm nóng toàn cầu. Tuy vậy, Phó Thủ 
tướng cho rằng, các quốc gia có có cơ sở để lạc quan, dù là thận trọng, về tương 
lai kinh tế của Châu Á nhờ sự năng động, sáng tạo, mức độ kết nối ngày càng 

 

 
 

cao, và bởi các động lực căn bản cho tăng trưởng của kinh tế thế giới vẫn đang 
trên đà phát triển.   

Phó Thủ tướng cho rằng, với tiềm lực to lớn của mình, bên cạnh những 
đóng góp về kinh tế, đã đến lúc Châu Á có tiếng nói và vai trò lớn lớn trong việc 
giải quyết các vấn đề toàn cầu. Vì lợi ích của chính mình và của cả thế giới, các 
quốc gia châu Á phải đi đầu, thúc đẩy hợp tác hướng tới một trật tự thế giới công 
bằng, bình đẳng, hợp tác, bền vững và hiệu quả hơn. Theo đó, các quốc gia châu 
Á cần: (i) Đẩy mạnh tiến trình hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế, các sáng kiến 
kết nối khu vực; (ii) Đề cao chủ nghĩa đa phương bao trùm và quan hệ hợp tác 
bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia trên cơ sở các chuẩn mực và luật pháp 
quốc tế; và (iii) Khuyến khích cách tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm để 
có được sự phát triển hài hòa. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của Nhật Bản cho sự phát triển của châu lục trong những thập kỷ qua; hoan 
nghênh Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn 
định, phồn vinh của khu vực và thế giới; và ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản 
về hạ tầng chất lượng cao, về kết nối khu vực.  

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định, thế giới đang trong giai đoạn 
quá độ hướng tới một trật tự thế giới mới và điều này không đồng nghĩa với việc 
xóa bỏ hoàn toàn trật tự cũ, nhất là khi các thành tố căn bản của trật tự dựa trên 
luật lệ đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Một trật tự thế giới mới bền vững và hiệu 
quả cần đáp ứng các tiêu chuẩn: (i) Củng cố chủ nghĩa đa phương bao trùm, tăng 
cường lòng tin và hợp tác, và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu có khả năng 
giải quyết các thách thức lớn của thế kỷ 21; (ii) Được xây dựng và hoạt động trên 
cơ sở luật pháp, với Liên hợp quốc là trung tâm. Tất cả các quốc gia, dù lớn dù 
nhỏ đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh các luật lệ và chuẩn mực quốc tế; nước lớn 
không được dùng sức mạnh để chèn ép nước yếu hơn; tạo điều kiện để các nước 
vừa và nhỏ giữ được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, không bị đặt vào tình 
thế phải lựa chọn giữa các tập hợp lực lượng nước lớn; và (iii) Cần bảo đảm 
nguyên tắc công bằng, bình đẳng. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chia sẻ những thành tựu 
to lớn trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được nhờ đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, chủ trương hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực đẩy mạnh cải cách 
kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn 
nhân lực. Phó Thủ tướng cũng nêu bật các biện pháp Chính phủ Việt Nam đang 
triển khai nhằm vượt qua thách thức và tận dụng các cơ hội phát triển mới như: 
(i) Nâng cao nội lực của nền kinh tế, củng cố các nền tảng kinh tế vĩ mô; (ii) Tiếp 
tục cải thiện sức cạnh tranh của nền kinh tế và môi trường kinh doanh tại Việt 
Nam; (iii) Đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung 
vào ngành công nghệ cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế; và (iv) Tiếp 
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tục thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt thông qua các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.  

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các thảo luận nổi lên một số điểm đáng 
chú ý. Về trật tự thế giới mới, đánh giá chung là thế giới đang trong giai đoạn 
chuyển đổi quan trọng và đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Đây là cơ 
hội để Châu Á đóng vai trò lớn hơn trong định hình một trật tự thế giới mới, các 
nước vừa và nhỏ có tiếng nói lớn hơn trong xây dựng các "luật chơi" chung. Để 
bảo đảm hoà bình, ổn định, một trật tự thế giới mới phải được xây dựng dựa trên 
các nguyên tắc bình đằng, cùng có lợi và công bằng, tuân thủ luật pháp quốc tế, 
củng cố chủ nghĩa đa phương và cải tổ các thể chế đa phương về quản trị toàn 
cầu. Các đại biểu cũng nêu rõ một số nguy cơ đối với hòa bình, ổn định và phát 
triển của thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Những nguy cơ, thách thức này 
là các điểm nóng “cố hữu” như tranh chấp lãnh thổ, sắc tộc, cạnh tranh nước lớn, 
nhất là chiến tranh thương mại, xu thế bảo hộ, chủ nghĩa biệt lập và các thách 
thức phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu… 

Đặc biệt, Thủ tướng Ma-lai-xi-a nhấn mạnh trật tự thế giới hiện hành đã thất 
bại và cần suy nghĩ lại quan hệ giữa các quốc gia; Phó Thủ tướng Xinh-ga-po cho 
rằng Mỹ và Trung Quốc cần hình thành mô hình hợp tác mới mang tính xây 
dựng, thiết lập lại lòng tin; Trung Quốc cần chứng minh sự trỗi dậy hoà bình của 
mình sẽ đem lại lợi ích cho cả thế giới. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi duy trì trật 
tự hàng hải tự do, rộng mở, dựa trên luật lệ bảo vệ tự do thương mại; cải cách 
WTO và xây dựng hệ thống luật lệ mới về lưu chuyển dữ liệu, thông tin để đáp 
ứng sự phát triển của kinh tế số. Thủ tướng Lào nhấn mạnh vai trò của Liên hợp 
quốc trong xây dựng trật tự thế giới mới phục vụ hoà bình, ổn định, hợp tác bình 
đẳng, cùng có lợi giữa tất cả các quốc gia, ngăn chặn một đại chiến thế giới mới. 
Thủ tướng Cam-pu-chia nhấn mạnh một thế giới đa cực đòi hỏi tái cơ cấu quản 
trị toàn cầu, bảo đảm sự tham gia của các nước đang phát triển. Tổng thổng Phi-
líp-pin nhân định khu vực Châu Á đang là "chiến trường" của cạnh tranh quyền 
lực giữa các nước lớn; bày tỏ mong muốn các bên sớm kết thúc đàm phán về Bộ 
Qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 

Về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, các phát biểu đều bày tỏ lo ngại về 
căng thẳng Mỹ - Trung kéo dài và hệ quả đối với kinh tế và trật tự thế giới. Cạnh 
tranh và khác biệt về ý thức hệ là khó tránh, tranh giành ảnh hưởng là xu thế tất 
yếu trong quan hệ giữa các nước lớn, tuy nhiên căng thẳng Mỹ - Trung cần được 
kiểm soát, tránh “bùng nổ” ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế toàn cầu. 
Các nước lớn cần tránh tư duy "đối đầu" của chiến tranh lạnh và dùng phương 
pháp hòa bình giải quyết các mâu thuẫn./. 

 
___________________ 

 

 
 

 
 

  

 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI HÀN QUỐC 

 
Phúc Phan 

 
Thành phố thông minh là thành phố được vận hành trên nền tảng ứng dụng 

khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ và sản phẩm 
công trên cơ sở giảm thiểu thời gian chờ và chi phí đầu tư thừa. Thành phố 
thông minh không phải một khái niệm mới mà đã ra đời từ cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai và phát triển cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), với khả năng kết nối 
internet vạn vật đã giúp việc thu thập, thống nhất và phân tích dữ liệu lớn trở 
nên dễ dàng hơn và do đó hiện thực hóa các ý tưởng mà trước đây được cho là 
khó có thể thực hiện được.  

 
Thành phố thông minh được triển khai với muôn hình vạn trạng tại nhiều 

quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào mục đích, ưu tiên và khả năng của mình. Hàn 
Quốc là một trong những quốc gia đi đầu châu Á về phát triển mô hình thành phố 
thông minh, vốn nằm trong chiến lược xây dựng Quốc gia thông minh. Hàn Quốc 
đặt ra hai mục tiêu khi xây dựng đô thị thông minh là quản lý đô thị hiệu quả và 
nâng cao chất lượng đời sống người dân.  

 Tại Hàn Quốc, thành phố thông minh manh nha với nhu cầu phát triển 
chính phủ điện tử từ cuối những năm 1980 nhưng đến năm 2008, khái niệm về 
đô thị thông minh tại Hàn Quốc mới bùng nổ với “Đạo luật về xây dựng mọi 
nơi” (U-City). U-City được xây dựng trên cơ sở ba thành phần gồm cơ sở hạ 
tầng, công nghệ thông tin và dịch vụ, theo đó công nghệ thông tin được kết hợp 
vào cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đảm bảo cung cấp thông suốt và hiệu quả các 
dịch vụ thông minh trong quản trị, giao thông, chăm sóc sức khỏe, giáo dục... 
Phát triển từ U-City, nhiều mô hình thành phố thông minh đã phát triển mạnh 
mẽ tại Hàn Quốc. 

 
Thành phố thông minh tư nhân – Thành phố Songdo 
Songdo là một thành phố nhân tạo được hình thành trên khu lấn biển Hoàng 

Hải tại bờ biển Incheon do Công ty New Songdo City Development LLC., đầu tư 
hơn 40 tỷ USD xây dựng từ năm 2003 đến tháng 1/2016. Songdo được vận hành 
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tục thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt thông qua các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.  

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các thảo luận nổi lên một số điểm đáng 
chú ý. Về trật tự thế giới mới, đánh giá chung là thế giới đang trong giai đoạn 
chuyển đổi quan trọng và đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Đây là cơ 
hội để Châu Á đóng vai trò lớn hơn trong định hình một trật tự thế giới mới, các 
nước vừa và nhỏ có tiếng nói lớn hơn trong xây dựng các "luật chơi" chung. Để 
bảo đảm hoà bình, ổn định, một trật tự thế giới mới phải được xây dựng dựa trên 
các nguyên tắc bình đằng, cùng có lợi và công bằng, tuân thủ luật pháp quốc tế, 
củng cố chủ nghĩa đa phương và cải tổ các thể chế đa phương về quản trị toàn 
cầu. Các đại biểu cũng nêu rõ một số nguy cơ đối với hòa bình, ổn định và phát 
triển của thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Những nguy cơ, thách thức này 
là các điểm nóng “cố hữu” như tranh chấp lãnh thổ, sắc tộc, cạnh tranh nước lớn, 
nhất là chiến tranh thương mại, xu thế bảo hộ, chủ nghĩa biệt lập và các thách 
thức phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu… 

Đặc biệt, Thủ tướng Ma-lai-xi-a nhấn mạnh trật tự thế giới hiện hành đã thất 
bại và cần suy nghĩ lại quan hệ giữa các quốc gia; Phó Thủ tướng Xinh-ga-po cho 
rằng Mỹ và Trung Quốc cần hình thành mô hình hợp tác mới mang tính xây 
dựng, thiết lập lại lòng tin; Trung Quốc cần chứng minh sự trỗi dậy hoà bình của 
mình sẽ đem lại lợi ích cho cả thế giới. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi duy trì trật 
tự hàng hải tự do, rộng mở, dựa trên luật lệ bảo vệ tự do thương mại; cải cách 
WTO và xây dựng hệ thống luật lệ mới về lưu chuyển dữ liệu, thông tin để đáp 
ứng sự phát triển của kinh tế số. Thủ tướng Lào nhấn mạnh vai trò của Liên hợp 
quốc trong xây dựng trật tự thế giới mới phục vụ hoà bình, ổn định, hợp tác bình 
đẳng, cùng có lợi giữa tất cả các quốc gia, ngăn chặn một đại chiến thế giới mới. 
Thủ tướng Cam-pu-chia nhấn mạnh một thế giới đa cực đòi hỏi tái cơ cấu quản 
trị toàn cầu, bảo đảm sự tham gia của các nước đang phát triển. Tổng thổng Phi-
líp-pin nhân định khu vực Châu Á đang là "chiến trường" của cạnh tranh quyền 
lực giữa các nước lớn; bày tỏ mong muốn các bên sớm kết thúc đàm phán về Bộ 
Qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 

Về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, các phát biểu đều bày tỏ lo ngại về 
căng thẳng Mỹ - Trung kéo dài và hệ quả đối với kinh tế và trật tự thế giới. Cạnh 
tranh và khác biệt về ý thức hệ là khó tránh, tranh giành ảnh hưởng là xu thế tất 
yếu trong quan hệ giữa các nước lớn, tuy nhiên căng thẳng Mỹ - Trung cần được 
kiểm soát, tránh “bùng nổ” ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế toàn cầu. 
Các nước lớn cần tránh tư duy "đối đầu" của chiến tranh lạnh và dùng phương 
pháp hòa bình giải quyết các mâu thuẫn./. 

 
___________________ 

 

 
 

 
 

  

 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI HÀN QUỐC 

 
Phúc Phan 

 
Thành phố thông minh là thành phố được vận hành trên nền tảng ứng dụng 

khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dịch vụ và sản phẩm 
công trên cơ sở giảm thiểu thời gian chờ và chi phí đầu tư thừa. Thành phố 
thông minh không phải một khái niệm mới mà đã ra đời từ cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai và phát triển cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), với khả năng kết nối 
internet vạn vật đã giúp việc thu thập, thống nhất và phân tích dữ liệu lớn trở 
nên dễ dàng hơn và do đó hiện thực hóa các ý tưởng mà trước đây được cho là 
khó có thể thực hiện được.  

 
Thành phố thông minh được triển khai với muôn hình vạn trạng tại nhiều 

quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào mục đích, ưu tiên và khả năng của mình. Hàn 
Quốc là một trong những quốc gia đi đầu châu Á về phát triển mô hình thành phố 
thông minh, vốn nằm trong chiến lược xây dựng Quốc gia thông minh. Hàn Quốc 
đặt ra hai mục tiêu khi xây dựng đô thị thông minh là quản lý đô thị hiệu quả và 
nâng cao chất lượng đời sống người dân.  

 Tại Hàn Quốc, thành phố thông minh manh nha với nhu cầu phát triển 
chính phủ điện tử từ cuối những năm 1980 nhưng đến năm 2008, khái niệm về 
đô thị thông minh tại Hàn Quốc mới bùng nổ với “Đạo luật về xây dựng mọi 
nơi” (U-City). U-City được xây dựng trên cơ sở ba thành phần gồm cơ sở hạ 
tầng, công nghệ thông tin và dịch vụ, theo đó công nghệ thông tin được kết hợp 
vào cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đảm bảo cung cấp thông suốt và hiệu quả các 
dịch vụ thông minh trong quản trị, giao thông, chăm sóc sức khỏe, giáo dục... 
Phát triển từ U-City, nhiều mô hình thành phố thông minh đã phát triển mạnh 
mẽ tại Hàn Quốc. 

 
Thành phố thông minh tư nhân – Thành phố Songdo 
Songdo là một thành phố nhân tạo được hình thành trên khu lấn biển Hoàng 

Hải tại bờ biển Incheon do Công ty New Songdo City Development LLC., đầu tư 
hơn 40 tỷ USD xây dựng từ năm 2003 đến tháng 1/2016. Songdo được vận hành 
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trên một mạng lưới camera giám sát và các cảm biến ở gần như khắp mọi nơi 
trong thành phố. Thành phố thực hiện thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ hệ 
thống camera và cảm biến này 24/24h, lưu trữ tại một trung tâm dữ liệu và sau đó 
thực hiện phân tích để đưa ra các quyết định theo hướng có lợi nhất cho người 
dân và thành phố. 

Trong quản trị giao thông, tất cả hạ tầng, thiết bị như đường phố, các 
phương tiện giao thông đều được kết nối với mạng truyền dẫn (CCTV) (có dây 
hoặc không dây) để điều khiển tín hiệu đèn cho phù hợp với lưu lượng xe đang 
lưu thông trên các tuyến, giảm thiểu tắc nghẽn. Trạm xe buýt đa chức năng 
cung cấp thông tin về chuyến xe tiếp theo cùng với các trạm tàu điện ngầm gần 
đó được cung cấp bằng nhiều thứ tiếng ngay tại bảng thông tin tại các trạm xe 
bus bên cạnh các thông tin về thời tiết và tin tức trong và ngoài nước. Các 
CCTV tại các trạm xe bus còn được sử dụng để giám sát tình trạng xung quanh, 
theo đó sẽ hỗ trợ người dân nếu nhấn vào nút “khẩn cấp” ở trạm xe. Các CCTV 
được đặt chế độ hoạt động tiết kiệm điện cảm biến, theo đó hệ thống sẽ tự ngắt 
khi không cần hoạt động. Hệ thống quản lý chỗ đỗ xe theo thời gian thực sẽ 
thông báo nếu tài xế đỗ xe sai chỗ và hướng dẫn lái xe tới các bãi đỗ xe hợp 
pháp. Nếu tài xế cố tình không làm theo hướng dẫn thì lệnh phạt sẽ được thực 
hiện. Vào ban đêm, các camera giám sát việc đỗ xe sai quy định còn được sử 
dụng để ngăn ngừa tội phạm. 

Trong quản trị trật tự trị an, các camera được tích hợp Công nghệ nhận 
dạng biển số tự động (ANPR) được lắp ở tất cả giao điểm giao thông của Songdo 
để thu thập thông tin theo thời gian thực về biển số xe lưu thông qua đó. Thông 
tin thu thập được sẽ được sử dụng để tìm các xe cần tìm phục vụ việc điều tra, 
hoặc xe của những người chậm nộp thuế. Thông qua việc nhận dạng hình ảnh, 
các camera cũng có thể chủ động giám sát và phát hiện các vấn đề về trật tự trị an 
như các vụ đánh nhau, vi phạm luật pháp, âm thanh bất thường. Nếu phát hiện 
một hoạt động bất thường, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo tới khu vận hành 
trung tâm và các CCTV gần đó sẽ hình thành một mạng lưới để giám sát vụ việc. 
Video quay được và các dữ liệu liên quan sẽ đồng thời được gửi tới cảnh sát và 
đội  phản ứng nhanh 119 để có các hành động cần thiết. 

Trong phòng chống thiên tai, thảm họa, Songdo phát triển hệ thống kết nối 
theo thời gian thực tới các cơ quan phụ trách thiên tai như Sở cứu hỏa, Cơ quan 
quản lý khẩn cấp quốc gia… Thông tin về các thảm họa thiên nhiên như động 
đất, sóng thần, bão… đều được thông tin kịp thời tới người dân thông qua nhiều 
hình thức: ứng dụng trên di động, tin tức trên web, các bảng thông báo bằng đèn 
led trên đường và hệ thống loa cảnh báo tội phạm tại các điểm công cộng. 

Trong quản lý rác thải, bảo vệ môi trường, tất cả khu vực công viên, khu 
mua sắm, trường học, khu nhà ở tại Songdo đều được lắp đặt hệ thống cảm biến 
để đo các thông số về điều kiện thời tiết (như nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, vận tốc 
gió…) và các điều kiện môi trường (như độ bụi, lượng CO2, Nitơ, ozone, oxit 
lưu huỳnh). Các phố chính được gắn các cảm biến phát hiện điều kiện bề mặt 

 

 
 

đường (như độ dầy của tuyết trên mặt đường, mức độ sương mù…) và cảm biến 
thời tiết để đảm bảo có cảnh báo kịp thời với người tham gia giao thông. Đặc biệt 
là hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt của Songdo được rất nhiều người biết đến bởi 
tính hiện đại, thông minh và tiện lợi. Songdo thu gom rác trực tiếp từ trực tiếp từ 
bếp của các căn hộ, từ các thùng rác công cộng qua đường ống ngầm dưới lòng 
đất để tới trung tâm xử lý mà không cần phải sử dụng xe thu gom rác thải trên 
đường phố. 

Các cảm biến Internet vạn vật (IoT) được lắp đặt ở khu nhà ở và các tòa nhà 
để cung cấp thông tin theo thời gian thực về mức năng lượng đang tiêu thụ cho 
người dùng cũng như đưa ra khuyến nghị những việc cần làm để tối thiểu hóa chi 
phí phải chi trả cuối tháng. Các thiết bị điện được kết nối với ứng dụng điện thoại 
để người dân có thể tắt mở từ xa khi không có ở nhà. 

 
Thành phố thông minh thành phố - Thành phố Seoul 
Ngày 13/3, chính quyền thành phố Seoul đã công bố "Kế hoạch xúc tiến xây 

dựng thành phố thông minh Seoul". Theo kế hoạch này, thành phố sẽ đầu tư 
1.400 tỷ won (1,24 tỷ USD) để biến Seoul trở thành "thủ đô dữ liệu", với mục 
tiêu đến năm 2022 lắp đặt 50.000 thiết bị IoT trên toàn thành phố. Những thiết bị 
này sẽ thu thập các dữ liệu về môi trường đô thị như bụi mịn, tiếng ồn, gió, cũng 
như dữ liệu liên quan đời sống người dân như dân số lưu động và lượng xe cộ lưu 
thông. 

Hiện Seoul đã có kế hoạch thành lập "Trạm lưu trữ dữ liệu tổng hợp" để 
phân tích và lưu trữ dữ liệu, đồng thời triển khai "Hệ thống chia sẻ chỗ đỗ xe" 
giúp người dân có thể dễ dàng kiểm tra và đặt trước chỗ đỗ xe bằng ứng dụng 
trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, Seoul sẽ triển khai dịch vụ "Taxi trí tuệ 
nhân tạo", kết nối tài xế và hành khách bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chính 
quyền Seoul cũng dự kiến lập ra "Trung tâm an toàn Seoul thông minh" trong 
năm 2019, khai thác và phân tích thông tin video trong các camera giám sát 
CCTV do các quận quản lý, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ 
nhân tạo, tự động phát hiện các tình huống đặc biệt như ẩu đả, hỏa hoạn, để cấp 
báo cho lực lượng cảnh sát hay Sở Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Seoul sẽ tiến 
hành phân tích dân số lưu động mỗi khi thiết lập các cơ sở hạ tầng đô thị như cơ 
sở phúc lợi người cao tuổi, mở rộng hạ tầng tại những nơi có nhiều nhu cầu, đánh 
giá tác động môi trường mỗi khi lập kế hoạch phát triển đô thị hay xây dựng 
công trình mới. 

 
Thành phố thông minh quốc gia – Thành phố Sejong và Busan 
Phát triển thành phố thông minh đẳng cấp thế giới để có thể xuất khẩu là 

một trong những mục tiêu của Chính quyền Tổng thống Mun Jae-in. Ngày 
16/7/2018, Hàn Quốc công bố bản thiết kế chi tiết xây dựng thử nghiệm thành 
phố Sejong và thành phố cảng Busan thành những thành phố thông minh đẳng 
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trên một mạng lưới camera giám sát và các cảm biến ở gần như khắp mọi nơi 
trong thành phố. Thành phố thực hiện thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ hệ 
thống camera và cảm biến này 24/24h, lưu trữ tại một trung tâm dữ liệu và sau đó 
thực hiện phân tích để đưa ra các quyết định theo hướng có lợi nhất cho người 
dân và thành phố. 

Trong quản trị giao thông, tất cả hạ tầng, thiết bị như đường phố, các 
phương tiện giao thông đều được kết nối với mạng truyền dẫn (CCTV) (có dây 
hoặc không dây) để điều khiển tín hiệu đèn cho phù hợp với lưu lượng xe đang 
lưu thông trên các tuyến, giảm thiểu tắc nghẽn. Trạm xe buýt đa chức năng 
cung cấp thông tin về chuyến xe tiếp theo cùng với các trạm tàu điện ngầm gần 
đó được cung cấp bằng nhiều thứ tiếng ngay tại bảng thông tin tại các trạm xe 
bus bên cạnh các thông tin về thời tiết và tin tức trong và ngoài nước. Các 
CCTV tại các trạm xe bus còn được sử dụng để giám sát tình trạng xung quanh, 
theo đó sẽ hỗ trợ người dân nếu nhấn vào nút “khẩn cấp” ở trạm xe. Các CCTV 
được đặt chế độ hoạt động tiết kiệm điện cảm biến, theo đó hệ thống sẽ tự ngắt 
khi không cần hoạt động. Hệ thống quản lý chỗ đỗ xe theo thời gian thực sẽ 
thông báo nếu tài xế đỗ xe sai chỗ và hướng dẫn lái xe tới các bãi đỗ xe hợp 
pháp. Nếu tài xế cố tình không làm theo hướng dẫn thì lệnh phạt sẽ được thực 
hiện. Vào ban đêm, các camera giám sát việc đỗ xe sai quy định còn được sử 
dụng để ngăn ngừa tội phạm. 

Trong quản trị trật tự trị an, các camera được tích hợp Công nghệ nhận 
dạng biển số tự động (ANPR) được lắp ở tất cả giao điểm giao thông của Songdo 
để thu thập thông tin theo thời gian thực về biển số xe lưu thông qua đó. Thông 
tin thu thập được sẽ được sử dụng để tìm các xe cần tìm phục vụ việc điều tra, 
hoặc xe của những người chậm nộp thuế. Thông qua việc nhận dạng hình ảnh, 
các camera cũng có thể chủ động giám sát và phát hiện các vấn đề về trật tự trị an 
như các vụ đánh nhau, vi phạm luật pháp, âm thanh bất thường. Nếu phát hiện 
một hoạt động bất thường, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo tới khu vận hành 
trung tâm và các CCTV gần đó sẽ hình thành một mạng lưới để giám sát vụ việc. 
Video quay được và các dữ liệu liên quan sẽ đồng thời được gửi tới cảnh sát và 
đội  phản ứng nhanh 119 để có các hành động cần thiết. 

Trong phòng chống thiên tai, thảm họa, Songdo phát triển hệ thống kết nối 
theo thời gian thực tới các cơ quan phụ trách thiên tai như Sở cứu hỏa, Cơ quan 
quản lý khẩn cấp quốc gia… Thông tin về các thảm họa thiên nhiên như động 
đất, sóng thần, bão… đều được thông tin kịp thời tới người dân thông qua nhiều 
hình thức: ứng dụng trên di động, tin tức trên web, các bảng thông báo bằng đèn 
led trên đường và hệ thống loa cảnh báo tội phạm tại các điểm công cộng. 

Trong quản lý rác thải, bảo vệ môi trường, tất cả khu vực công viên, khu 
mua sắm, trường học, khu nhà ở tại Songdo đều được lắp đặt hệ thống cảm biến 
để đo các thông số về điều kiện thời tiết (như nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, vận tốc 
gió…) và các điều kiện môi trường (như độ bụi, lượng CO2, Nitơ, ozone, oxit 
lưu huỳnh). Các phố chính được gắn các cảm biến phát hiện điều kiện bề mặt 

 

 
 

đường (như độ dầy của tuyết trên mặt đường, mức độ sương mù…) và cảm biến 
thời tiết để đảm bảo có cảnh báo kịp thời với người tham gia giao thông. Đặc biệt 
là hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt của Songdo được rất nhiều người biết đến bởi 
tính hiện đại, thông minh và tiện lợi. Songdo thu gom rác trực tiếp từ trực tiếp từ 
bếp của các căn hộ, từ các thùng rác công cộng qua đường ống ngầm dưới lòng 
đất để tới trung tâm xử lý mà không cần phải sử dụng xe thu gom rác thải trên 
đường phố. 

Các cảm biến Internet vạn vật (IoT) được lắp đặt ở khu nhà ở và các tòa nhà 
để cung cấp thông tin theo thời gian thực về mức năng lượng đang tiêu thụ cho 
người dùng cũng như đưa ra khuyến nghị những việc cần làm để tối thiểu hóa chi 
phí phải chi trả cuối tháng. Các thiết bị điện được kết nối với ứng dụng điện thoại 
để người dân có thể tắt mở từ xa khi không có ở nhà. 

 
Thành phố thông minh thành phố - Thành phố Seoul 
Ngày 13/3, chính quyền thành phố Seoul đã công bố "Kế hoạch xúc tiến xây 

dựng thành phố thông minh Seoul". Theo kế hoạch này, thành phố sẽ đầu tư 
1.400 tỷ won (1,24 tỷ USD) để biến Seoul trở thành "thủ đô dữ liệu", với mục 
tiêu đến năm 2022 lắp đặt 50.000 thiết bị IoT trên toàn thành phố. Những thiết bị 
này sẽ thu thập các dữ liệu về môi trường đô thị như bụi mịn, tiếng ồn, gió, cũng 
như dữ liệu liên quan đời sống người dân như dân số lưu động và lượng xe cộ lưu 
thông. 

Hiện Seoul đã có kế hoạch thành lập "Trạm lưu trữ dữ liệu tổng hợp" để 
phân tích và lưu trữ dữ liệu, đồng thời triển khai "Hệ thống chia sẻ chỗ đỗ xe" 
giúp người dân có thể dễ dàng kiểm tra và đặt trước chỗ đỗ xe bằng ứng dụng 
trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, Seoul sẽ triển khai dịch vụ "Taxi trí tuệ 
nhân tạo", kết nối tài xế và hành khách bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chính 
quyền Seoul cũng dự kiến lập ra "Trung tâm an toàn Seoul thông minh" trong 
năm 2019, khai thác và phân tích thông tin video trong các camera giám sát 
CCTV do các quận quản lý, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ 
nhân tạo, tự động phát hiện các tình huống đặc biệt như ẩu đả, hỏa hoạn, để cấp 
báo cho lực lượng cảnh sát hay Sở Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Seoul sẽ tiến 
hành phân tích dân số lưu động mỗi khi thiết lập các cơ sở hạ tầng đô thị như cơ 
sở phúc lợi người cao tuổi, mở rộng hạ tầng tại những nơi có nhiều nhu cầu, đánh 
giá tác động môi trường mỗi khi lập kế hoạch phát triển đô thị hay xây dựng 
công trình mới. 

 
Thành phố thông minh quốc gia – Thành phố Sejong và Busan 
Phát triển thành phố thông minh đẳng cấp thế giới để có thể xuất khẩu là 

một trong những mục tiêu của Chính quyền Tổng thống Mun Jae-in. Ngày 
16/7/2018, Hàn Quốc công bố bản thiết kế chi tiết xây dựng thử nghiệm thành 
phố Sejong và thành phố cảng Busan thành những thành phố thông minh đẳng 
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cấp thế giới trước năm 2021 với mức đầu tư 3.700 tỷ won (khoảng 3,3 tỷ USD). 
Theo Ủy ban về cách mạng công nghiệp 4.0 (CFIR) của Hàn Quốc, hàng loạt 
công nghệ tiên tiến, từ xe không người lái đến hệ thống nhận diện khuôn mặt, sẽ 
được ứng dụng tại Busan và Sejong, nhằm biến hai thành phố này thành thành 
phố thông minh kiểu mẫu để có thể xuất khẩu ra thế giới. Theo tính toán, những 
người sống ở các thành phố thông minh mới sẽ tiết kiệm tới 124 giờ/năm trong 
việc đi lại, đợi làm các thủ tục hành chính hay chờ xếp hàng tại bệnh viện. 

Thành phố Sejong được quy hoạch phát triển theo chủ đề năng lượng và 
giao thông với các phương tiện không người lái. Theo đó, tầm nhìn về tương lai 
của thành phố Sejong là một thành phố phát triển bền vững, đem lại các giá trị 
hạnh phúc cho cư dân thành phố. Hiện tại, bến xe thông minh đã được triển khai 
với hệ thống pin chạy bằng năng lượng mặt trời trên mái, màn hình hiển thị về 
thời gian xe bus và cửa bằng công nghệ cảm biến giúp hành khách có thể lên xe 
một cách an toàn. 

 Trong khi đó, thành phố Busan sẽ tập trung phát triển về mảng logistics 
toàn cầu, theo chủ đề về cuộc sống tương lai mới tập trung về thiên nhiên, con 
người và công nghệ. Busan dự kiến sẽ xây dựng con đường dài 4 km dựa trên 
công nghệ Low Impact Development (Phát triển gây ra ít tác động), sử dụng các 
quy trình tự nhiên để bảo vệ nguồn nước chất lượng.  

 
Tóm lại, thành phố thông minh ở Hàn Quốc không chỉ phát triển theo 

chính sách của quốc gia mà còn xuất phát từ nhu cầu của thành phố (sử dụng 
ngân sách thành phố và vận hành theo khuôn khổ chính sách của thành phố như 
Seoul) mà còn phát sinh từ nhu cầu đầu tư tự thân của doanh nghiệp (Songdo). 
Đó chỉ là bốn trong số 163 thành phố ở Hàn Quốc đang vận hành theo hướng 
thông minh và ứng dụng hiệu quả CMCN 4.0. Sự phát triển đô thị thông minh tại 
Hàn Quốc đã tạo ra những hiệu quả bước đầu, ví dụ như dịch vụ phòng ngừa 
thiên tai tại thành phố Busan với camera giám sát, cảm biến lượng mưa, cảm biến 
đo lường mức độ ngập lụt… đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho thành phố này. 
Những báo hiệu ban đầu thông qua hệ thống báo lũ giúp giảm thương vong (16 
người), giảm thiệt hại tài sản (35 tỉ won) và giảm diện tích lũ lụt./. 
 
 
 

---------------------------- 

 

 
 

  
 

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – PHẦN LAN 
Ngày 27/5/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan chủ trì, phối 

hợp với Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương và các đối tác Phần Lan gồm 
Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Việc làm, Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Business 
Finland tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Phần Lan tại Thủ đô Helsinki 
với sự tham dự của hơn 120 doanh nghiệp và đại diện của Chính phủ, cơ quan địa 
phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội ngành hàng Phần 
Lan, và đoàn 30 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Ngọc Bích 
nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao 46 năm trước đây, 
luôn phát triển trên tinh thần hữu nghị bền chặt và hợp tác nhiều mặt rất tích cực. 
Trao đổi thương mại giữa Việt Nam – Phần Lan tăng trưởng khá tích cực với kim 
ngạch hai chiều năm 2018 đạt gần 500 triệu USD. Đại sứ hoan nghênh doanh 
nghiệp hai nước tới tham dự Diễn đàn, coi đây là cơ hội tốt để các bên gặp gỡ, 
trực tiếp trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh doanh. 

Ông Petri Peltonel, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan khẳng 
định, Phần Lan coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại Đông 
Nam Á, luôn quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong 
những lĩnh vực tiềm năng của cả hai bên. 

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương đã giới thiệu về quan 
hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Phần Lan, về các chính sách ưu đãi và khuyến 
khích đầu tư mà Chính phủ Việt Nam dành cho doanh nghiệp nước ngoài. 

Các cơ quan chức năng đã giới thiệu cho doanh nghiệp hai nước về cơ chế và 
cách thức nhận hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan để triển khai các dự án hợp tác 
kinh tế. 

 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - ITALIA 

Trong hai ngày 30-31/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã phối hợp với 
Phòng Thuưương mại Italia-Việt Nam, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino đã 
tổ chức các Hội thảo về thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Italia tại thành phố 
Parma và Piacenza. 

Các Hội thảo có sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp, 
Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Parma (tại Parma), Chủ tịch Liên đoàn giới chủ 
và Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Piacenza (tại Piacenza) và hàng 
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cấp thế giới trước năm 2021 với mức đầu tư 3.700 tỷ won (khoảng 3,3 tỷ USD). 
Theo Ủy ban về cách mạng công nghiệp 4.0 (CFIR) của Hàn Quốc, hàng loạt 
công nghệ tiên tiến, từ xe không người lái đến hệ thống nhận diện khuôn mặt, sẽ 
được ứng dụng tại Busan và Sejong, nhằm biến hai thành phố này thành thành 
phố thông minh kiểu mẫu để có thể xuất khẩu ra thế giới. Theo tính toán, những 
người sống ở các thành phố thông minh mới sẽ tiết kiệm tới 124 giờ/năm trong 
việc đi lại, đợi làm các thủ tục hành chính hay chờ xếp hàng tại bệnh viện. 

Thành phố Sejong được quy hoạch phát triển theo chủ đề năng lượng và 
giao thông với các phương tiện không người lái. Theo đó, tầm nhìn về tương lai 
của thành phố Sejong là một thành phố phát triển bền vững, đem lại các giá trị 
hạnh phúc cho cư dân thành phố. Hiện tại, bến xe thông minh đã được triển khai 
với hệ thống pin chạy bằng năng lượng mặt trời trên mái, màn hình hiển thị về 
thời gian xe bus và cửa bằng công nghệ cảm biến giúp hành khách có thể lên xe 
một cách an toàn. 

 Trong khi đó, thành phố Busan sẽ tập trung phát triển về mảng logistics 
toàn cầu, theo chủ đề về cuộc sống tương lai mới tập trung về thiên nhiên, con 
người và công nghệ. Busan dự kiến sẽ xây dựng con đường dài 4 km dựa trên 
công nghệ Low Impact Development (Phát triển gây ra ít tác động), sử dụng các 
quy trình tự nhiên để bảo vệ nguồn nước chất lượng.  

 
Tóm lại, thành phố thông minh ở Hàn Quốc không chỉ phát triển theo 

chính sách của quốc gia mà còn xuất phát từ nhu cầu của thành phố (sử dụng 
ngân sách thành phố và vận hành theo khuôn khổ chính sách của thành phố như 
Seoul) mà còn phát sinh từ nhu cầu đầu tư tự thân của doanh nghiệp (Songdo). 
Đó chỉ là bốn trong số 163 thành phố ở Hàn Quốc đang vận hành theo hướng 
thông minh và ứng dụng hiệu quả CMCN 4.0. Sự phát triển đô thị thông minh tại 
Hàn Quốc đã tạo ra những hiệu quả bước đầu, ví dụ như dịch vụ phòng ngừa 
thiên tai tại thành phố Busan với camera giám sát, cảm biến lượng mưa, cảm biến 
đo lường mức độ ngập lụt… đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho thành phố này. 
Những báo hiệu ban đầu thông qua hệ thống báo lũ giúp giảm thương vong (16 
người), giảm thiệt hại tài sản (35 tỉ won) và giảm diện tích lũ lụt./. 
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DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – PHẦN LAN 
Ngày 27/5/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan chủ trì, phối 

hợp với Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương và các đối tác Phần Lan gồm 
Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Việc làm, Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Business 
Finland tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Phần Lan tại Thủ đô Helsinki 
với sự tham dự của hơn 120 doanh nghiệp và đại diện của Chính phủ, cơ quan địa 
phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội ngành hàng Phần 
Lan, và đoàn 30 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Ngọc Bích 
nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao 46 năm trước đây, 
luôn phát triển trên tinh thần hữu nghị bền chặt và hợp tác nhiều mặt rất tích cực. 
Trao đổi thương mại giữa Việt Nam – Phần Lan tăng trưởng khá tích cực với kim 
ngạch hai chiều năm 2018 đạt gần 500 triệu USD. Đại sứ hoan nghênh doanh 
nghiệp hai nước tới tham dự Diễn đàn, coi đây là cơ hội tốt để các bên gặp gỡ, 
trực tiếp trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh doanh. 

Ông Petri Peltonel, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan khẳng 
định, Phần Lan coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại Đông 
Nam Á, luôn quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong 
những lĩnh vực tiềm năng của cả hai bên. 

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương đã giới thiệu về quan 
hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Phần Lan, về các chính sách ưu đãi và khuyến 
khích đầu tư mà Chính phủ Việt Nam dành cho doanh nghiệp nước ngoài. 

Các cơ quan chức năng đã giới thiệu cho doanh nghiệp hai nước về cơ chế và 
cách thức nhận hỗ trợ của Chính phủ Phần Lan để triển khai các dự án hợp tác 
kinh tế. 

 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM - ITALIA 

Trong hai ngày 30-31/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã phối hợp với 
Phòng Thuưương mại Italia-Việt Nam, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino đã 
tổ chức các Hội thảo về thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Italia tại thành phố 
Parma và Piacenza. 

Các Hội thảo có sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp, 
Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Parma (tại Parma), Chủ tịch Liên đoàn giới chủ 
và Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Piacenza (tại Piacenza) và hàng 
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chục doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, dược, mỹ phẩm, 
máy móc, thiết bị xây dựng, logistics, đóng gói công nghiệp….  

Các bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác mới, những khó khăn, vướng mắc đối 
với doanh nghiệp Italia trong bối cảnh Hiệp định Tự do thương mại EU-Việt Nam 
có hiệu lực. Các đại biểu nhấn mạnh tiềm năng lớn của nền kinh tế Việt Nam với 
thị trường quy mô gần 100 triệu dân, sức tiêu thụ mạnh nhờ sự gia tăng của tầng 
lớp trung lưu, và là cửa ngõ vào thị trường ASEAN và các thị trường khác nhờ 
các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam là thành viên.  

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định quan hệ chính trị tốt đẹp, ổn định 
giữa Việt Nam – Italia là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế; Chính 
phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Italia đầu 
tư, kinh doanh tại Việt Nam; EVFTA có hiệu lực sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn 
nữa cho các doanh nghiệp Italia khi 99% dòng thuế được dỡ bỏ dần theo lộ trình; 
giải đáp các vướng mắc của một số công ty Italia khi kinh doanh tại Việt Nam; 
thông báo Đối thoại cấp cao ASEAN- Italia về hợp tác kinh tế lần thứ 3 (Hà 
Nội, 05-06/6/2019) với sự tham dự của Thủ tướng Giuseppe Conte và tin tưởng 
Đối thoại sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Italia với Việt Nam 
nói riêng và với ASEAN nói chung.  

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đã gặp làm việc với 
Thị trưởng thành phố Parma, Giám đốc Sở Thương mại thành phố Piacenza, 
thăm các doanh nghiệp thành công tại Việt Nam như Davines, Cosmoproject, 
và La Piacentina. 

Parma và Piacenza là hai thành phố thuộc vùng Emilia Romagna, có mạng 
lưới doanh nghiệp năng động, hiện đại trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, 
công nghiệp thực phẩm, máy móc công nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm …. Vùng 
Emilia Romagna đã có quan hệ hợp tác với Việt Nam (tỉnh Bình Dương) và là địa 
phương chiếm tới hơn 50% xuất khẩu của Italia sang Việt Nam. 

 
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, NÔNG NGHIỆP VÀ 

LOGISTIC VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 
Sáng 13/6, tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây 

Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ trì, phối hợp chính quyền 
tỉnh Tứ Xuyên tổ chức tổ chức “Tọa đàm hợp tác kinh tế - thương mại, nông 
nghiệp và logistics Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)” với sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và gần 200 doanh nghiệp hai nước.  

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi 
khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có độ 
mở lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu 
ASEAN về tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), với 13 FTA đã được 
hoàn tất và 3 FTA khác đang được đàm phán, đặc biệt là những FTA có tầm ảnh 
hưởng lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

 

 
 

(CPTPP), cũng như các hiệp định sắp có hiệu lực trong thời gian tới như Hiệp 
định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP)... 

Khẳng định Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại và đầu tư 
quan trọng của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2018 
đạt 147,8 tỷ USD (tăng 21,2% so với năm 2017), Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn 
mạnh Thành Đô là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, văn hóa và giao thông 
lớn của khu vực miền Tây Trung Quốc. 

Đến với Thành Đô, các doanh nghiệp và địa phương Việt Nam không chỉ 
được tiếp cận với thị trường gần 91 triệu dân, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) 600 tỷ USD, với mức tăng trưởng 8% trong năm 2018, đứng thứ 6 của 
Trung Quốc, mà còn được tiếp cận với thị trường rộng lớn khu vực miền Tây 
Trung Quốc. Như vậy, tỉnh Tứ Xuyên và Việt Nam có thể phát huy hơn nữa vai 
trò cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, tận dụng tốt 
hơn các cơ hội do việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung 
Quốc mở ra.  

Tại buổi Tọa đàm, Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Lý Vân Trạch đã đánh giá cao 
kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, nông 
nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Tứ Xuyên nói riêng; đồng thời 
bày tỏ hy vọng tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất với các 
địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch; mở rộng 
quy mô thương mại giữa Tứ Xuyên và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thường xuyên 
giữa hai bên trong lĩnh vực logistics, từng bước hình thành chuỗi ngành nghề 
logistics liên khu vực. 

Ông Lý Vân Trạch mong muốn doanh nghiệp hai bên tăng cường tìm hiểu 
các chính sách pháp luật và tiềm năng hợp tác, để tạo dựng nền tảng hợp tác song 
phương, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp Việt Nam phát 
triển tại Tứ Xuyên, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp chất lượng cao của Tứ 
Xuyên sang đầu tư tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc 
Doanh cho biết Việt Nam là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn trong sản xuất 
nông nghiệp nhiệt đới, thuận lợi để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có chất 
lượng cao, đa dạng, đặc trưng theo từng vùng, miền. Nông lâm, thủy sản của Việt 
Nam đã được xuất khẩu sang trên 180 thị trường trên thế giới, phủ khắp trên hầu 
hết các nước trên toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường 
lớn và truyền thống nhập khẩu nông sản Việt Nam. 

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, các diễn giả đến từ các bộ, ngành, hiệp hội 
của hai bên đã chia sẻ các thông tin về tình hình kết quả hợp tác cũng như các thời 
cơ, thách thức trong hợp tác kinh tế - thương mại, nông nghiệp và logistics Việt 
Nam - Trung Quốc. Hơn 100 doanh nghiệp của hai nước cũng có cơ hội để kết 
nối, trao đổi về khả năng và triển vọng hợp tác trong thời gian tới./. 
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chục doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, dược, mỹ phẩm, 
máy móc, thiết bị xây dựng, logistics, đóng gói công nghiệp….  

Các bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác mới, những khó khăn, vướng mắc đối 
với doanh nghiệp Italia trong bối cảnh Hiệp định Tự do thương mại EU-Việt Nam 
có hiệu lực. Các đại biểu nhấn mạnh tiềm năng lớn của nền kinh tế Việt Nam với 
thị trường quy mô gần 100 triệu dân, sức tiêu thụ mạnh nhờ sự gia tăng của tầng 
lớp trung lưu, và là cửa ngõ vào thị trường ASEAN và các thị trường khác nhờ 
các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam là thành viên.  

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định quan hệ chính trị tốt đẹp, ổn định 
giữa Việt Nam – Italia là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế; Chính 
phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Italia đầu 
tư, kinh doanh tại Việt Nam; EVFTA có hiệu lực sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn 
nữa cho các doanh nghiệp Italia khi 99% dòng thuế được dỡ bỏ dần theo lộ trình; 
giải đáp các vướng mắc của một số công ty Italia khi kinh doanh tại Việt Nam; 
thông báo Đối thoại cấp cao ASEAN- Italia về hợp tác kinh tế lần thứ 3 (Hà 
Nội, 05-06/6/2019) với sự tham dự của Thủ tướng Giuseppe Conte và tin tưởng 
Đối thoại sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Italia với Việt Nam 
nói riêng và với ASEAN nói chung.  

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đã gặp làm việc với 
Thị trưởng thành phố Parma, Giám đốc Sở Thương mại thành phố Piacenza, 
thăm các doanh nghiệp thành công tại Việt Nam như Davines, Cosmoproject, 
và La Piacentina. 

Parma và Piacenza là hai thành phố thuộc vùng Emilia Romagna, có mạng 
lưới doanh nghiệp năng động, hiện đại trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, 
công nghiệp thực phẩm, máy móc công nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm …. Vùng 
Emilia Romagna đã có quan hệ hợp tác với Việt Nam (tỉnh Bình Dương) và là địa 
phương chiếm tới hơn 50% xuất khẩu của Italia sang Việt Nam. 

 
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, NÔNG NGHIỆP VÀ 

LOGISTIC VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 
Sáng 13/6, tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây 

Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ trì, phối hợp chính quyền 
tỉnh Tứ Xuyên tổ chức tổ chức “Tọa đàm hợp tác kinh tế - thương mại, nông 
nghiệp và logistics Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)” với sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và gần 200 doanh nghiệp hai nước.  

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi 
khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có độ 
mở lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam thuộc nhóm nước dẫn đầu 
ASEAN về tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), với 13 FTA đã được 
hoàn tất và 3 FTA khác đang được đàm phán, đặc biệt là những FTA có tầm ảnh 
hưởng lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

 

 
 

(CPTPP), cũng như các hiệp định sắp có hiệu lực trong thời gian tới như Hiệp 
định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP)... 

Khẳng định Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại và đầu tư 
quan trọng của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2018 
đạt 147,8 tỷ USD (tăng 21,2% so với năm 2017), Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn 
mạnh Thành Đô là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, văn hóa và giao thông 
lớn của khu vực miền Tây Trung Quốc. 

Đến với Thành Đô, các doanh nghiệp và địa phương Việt Nam không chỉ 
được tiếp cận với thị trường gần 91 triệu dân, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) 600 tỷ USD, với mức tăng trưởng 8% trong năm 2018, đứng thứ 6 của 
Trung Quốc, mà còn được tiếp cận với thị trường rộng lớn khu vực miền Tây 
Trung Quốc. Như vậy, tỉnh Tứ Xuyên và Việt Nam có thể phát huy hơn nữa vai 
trò cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, tận dụng tốt 
hơn các cơ hội do việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung 
Quốc mở ra.  

Tại buổi Tọa đàm, Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Lý Vân Trạch đã đánh giá cao 
kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, nông 
nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, Tứ Xuyên nói riêng; đồng thời 
bày tỏ hy vọng tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất với các 
địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch; mở rộng 
quy mô thương mại giữa Tứ Xuyên và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thường xuyên 
giữa hai bên trong lĩnh vực logistics, từng bước hình thành chuỗi ngành nghề 
logistics liên khu vực. 

Ông Lý Vân Trạch mong muốn doanh nghiệp hai bên tăng cường tìm hiểu 
các chính sách pháp luật và tiềm năng hợp tác, để tạo dựng nền tảng hợp tác song 
phương, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp Việt Nam phát 
triển tại Tứ Xuyên, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp chất lượng cao của Tứ 
Xuyên sang đầu tư tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc 
Doanh cho biết Việt Nam là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn trong sản xuất 
nông nghiệp nhiệt đới, thuận lợi để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có chất 
lượng cao, đa dạng, đặc trưng theo từng vùng, miền. Nông lâm, thủy sản của Việt 
Nam đã được xuất khẩu sang trên 180 thị trường trên thế giới, phủ khắp trên hầu 
hết các nước trên toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường 
lớn và truyền thống nhập khẩu nông sản Việt Nam. 

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, các diễn giả đến từ các bộ, ngành, hiệp hội 
của hai bên đã chia sẻ các thông tin về tình hình kết quả hợp tác cũng như các thời 
cơ, thách thức trong hợp tác kinh tế - thương mại, nông nghiệp và logistics Việt 
Nam - Trung Quốc. Hơn 100 doanh nghiệp của hai nước cũng có cơ hội để kết 
nối, trao đổi về khả năng và triển vọng hợp tác trong thời gian tới./. 
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CƠ HỘI HỢP TÁC – GIAO THƯƠNG 

 
 

Mời tham dự Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2019 
Từ ngày 31/10-02/11/2019, tại Tỉnh Toyama, Nhật Bản, sẽ diễn ra Hội 

chợ Công nghiệp chế tạo 2019 (Toyama General Manufacturing Industry Trade 
Fair 2019).  

Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2019 là sự kiện tổng hợp, bao gồm: hội chợ, 
triển lãm, hội thảo đầu tư, cơ hội giao thương, mở ra cơ hội kết nối, giao lưu, giới 
thiệu công nghệ trong lĩnh vực máy móc công nghiệp, điện tử, IT, nhựa, nhôm, 
dệt may, hóa dược phẩm... Hội chợ sẽ có sự tham dự của nhiều quốc gia.  

Hội chợ là cơ hội tốt để tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Toyama và khu vực Hokuriku. Ban Tổ chức trân 
trọng kính mời các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tới tham dự. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka 
Bà Quyền Thị Thúy Hà (+81-72-276-4166) 
Email: osaka@moit.gov.vn. 

 
Mời tham dự Hội chợ du lịch Na Uy 2020 

Hội chợ du lịch Na Uy (Norwegian Travel Fair) sẽ được tổ chức từ ngày 4-
5/01/2020 tại Oslo, Na Uy và từ ngày 11-12/01/2020 tại Stockholm, Thuỵ Điển. 
Đây là hội chợ du lịch lớn nhất hàng năm của Na Uy và thường xuyên có sự tham 
gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành của các nước Bắc Âu tham dự. Sự kiện lần 
này là lần đầu tiên được mở rộng sang Thuỵ Điển. 

Chi phí: gian hàng 8m2 khoảng 2.000 USD (16.500 KOR); loại 15 m2 khoảng 
3.000 USD (25.500 KOR); nếu có nhu cầu loại lớn hơn xin liên hệ Ban Tổ chức 
qua trang web: http://reiselivmessen.no/oslo/?page_id=851  

Thời hạn đăng ký tham dự chậm nhất trước ngày 01/09/2019. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy  
Điện thoại: +47 2220 3300) 
Email: vietnamnorway@gmail.com 

 
Mời tham dự Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (IICTF 2019) 
Từ ngày 11-13/10/2019 tại Pragati Maidan, Niu Đê-li, Ấn Độ sẽ diễn ra “Hội 

chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019” (IICTF 2019) do Công ty Quốc gia về Phát 

 

 
 

triển Hợp tác xã (NCDC) sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại (Bộ Công 
Thương) và Cục Nông nghiệp, Hợp tác và Phúc lợi Nông dân (Bộ Nông nghiệp 
và Phúc lợi nông dân) tổ chức.  Hội chợ được tổ chức dựa trên cơ sở nhận thức 
của Chính phủ Ấn Độ về vai trò quan trọng của mô hình hợp tác xã hiện nay với 3 
triệu hợp tác xã trên toàn thế giới, hơn 800.000 hợp tác xã tại Ấn Độ với 275 triệu 
thành viên. 

Hội chợ bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, giam cầm, 
trang trại, nuôi trồng thủy hải sản, dệt may, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị 
và công nghệ, marketing và phát triển thương hiệu, ngân hàng tài chính cho hợp 
tác xã, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ, IT, bán lẻ, kho hàng, chuỗi bảo quản lạnh, 
nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, đóng gói.… Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ 
diễn ra các hoạt động: hội thảo kinh doanh và kỹ thuật, giới thiệu ẩm thực, gặp gỡ 
giữa các hợp tác xã… 

Chi phí gian hàng tiêu chuẩn 3m x 3m: 800$ đối với các hợp tác xã các nước, 
và 1.000 USD đối với doanh nghiệp không phải hợp tác xã. 

Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn và trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ. 

 Thông tin chi tiết, xin liên hệ: 
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 
Anh Phan Văn Trường, Bí thư thứ nhất 
Điện thoại: +91 920 596 8118) 
Email: truongpv@moit.gov.vn  / in@moit.gov.vn / vnemb.in@gmail.com. 

 
TÌM NHÀ CUNG CẤP 

1. Công ty DuchPearl Limited (Nigeria) có nhu cầu tìm nhà cung cấp để 
nhập khẩu chăn, gối và ga trải giường Việt Nam. 

Doanh nghiệp nào có khả năng đáp ứng và quan tâm, xin vui lòng liên hệ: 
Ms. Helen Omoh Okafor - CEO  
Điện thoại: +234 703 788 4356; +234 909 113 6712 
E-mail: duchpearllimitedpearl@gmail.com hoặc Helenomoh08gmail.com 
WhatsApp: +234 703 788 4356 (sau khi gửi email, đề nghị nhắn tin qua 

WhatsApp) 
Doanh nghiệp trong nước khi liên hệ với khách hàng, xin vui lòng gửi chào 

hàng vào: https://1drv.ms/w/s!ApgnBgj3FjaVjXz36IntOwQXPoI0  
2. Công ty Quirle Services Limited (Nigeria) có nhu cầu nhập khẩu: 
(1) Giấy A4: loại 70gsm, 75gsm, 80gsm;  
210 - 297mm 
HS: 4810131000 
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Mời tham dự Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2019 
Từ ngày 31/10-02/11/2019, tại Tỉnh Toyama, Nhật Bản, sẽ diễn ra Hội 

chợ Công nghiệp chế tạo 2019 (Toyama General Manufacturing Industry Trade 
Fair 2019).  

Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2019 là sự kiện tổng hợp, bao gồm: hội chợ, 
triển lãm, hội thảo đầu tư, cơ hội giao thương, mở ra cơ hội kết nối, giao lưu, giới 
thiệu công nghệ trong lĩnh vực máy móc công nghiệp, điện tử, IT, nhựa, nhôm, 
dệt may, hóa dược phẩm... Hội chợ sẽ có sự tham dự của nhiều quốc gia.  

Hội chợ là cơ hội tốt để tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Toyama và khu vực Hokuriku. Ban Tổ chức trân 
trọng kính mời các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tới tham dự. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka 
Bà Quyền Thị Thúy Hà (+81-72-276-4166) 
Email: osaka@moit.gov.vn. 

 
Mời tham dự Hội chợ du lịch Na Uy 2020 

Hội chợ du lịch Na Uy (Norwegian Travel Fair) sẽ được tổ chức từ ngày 4-
5/01/2020 tại Oslo, Na Uy và từ ngày 11-12/01/2020 tại Stockholm, Thuỵ Điển. 
Đây là hội chợ du lịch lớn nhất hàng năm của Na Uy và thường xuyên có sự tham 
gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành của các nước Bắc Âu tham dự. Sự kiện lần 
này là lần đầu tiên được mở rộng sang Thuỵ Điển. 

Chi phí: gian hàng 8m2 khoảng 2.000 USD (16.500 KOR); loại 15 m2 khoảng 
3.000 USD (25.500 KOR); nếu có nhu cầu loại lớn hơn xin liên hệ Ban Tổ chức 
qua trang web: http://reiselivmessen.no/oslo/?page_id=851  

Thời hạn đăng ký tham dự chậm nhất trước ngày 01/09/2019. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy  
Điện thoại: +47 2220 3300) 
Email: vietnamnorway@gmail.com 

 
Mời tham dự Hội chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019 (IICTF 2019) 
Từ ngày 11-13/10/2019 tại Pragati Maidan, Niu Đê-li, Ấn Độ sẽ diễn ra “Hội 

chợ Quốc tế Hợp tác xã Ấn Độ 2019” (IICTF 2019) do Công ty Quốc gia về Phát 

 

 
 

triển Hợp tác xã (NCDC) sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại (Bộ Công 
Thương) và Cục Nông nghiệp, Hợp tác và Phúc lợi Nông dân (Bộ Nông nghiệp 
và Phúc lợi nông dân) tổ chức.  Hội chợ được tổ chức dựa trên cơ sở nhận thức 
của Chính phủ Ấn Độ về vai trò quan trọng của mô hình hợp tác xã hiện nay với 3 
triệu hợp tác xã trên toàn thế giới, hơn 800.000 hợp tác xã tại Ấn Độ với 275 triệu 
thành viên. 

Hội chợ bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, giam cầm, 
trang trại, nuôi trồng thủy hải sản, dệt may, thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị 
và công nghệ, marketing và phát triển thương hiệu, ngân hàng tài chính cho hợp 
tác xã, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ, IT, bán lẻ, kho hàng, chuỗi bảo quản lạnh, 
nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, đóng gói.… Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ 
diễn ra các hoạt động: hội thảo kinh doanh và kỹ thuật, giới thiệu ẩm thực, gặp gỡ 
giữa các hợp tác xã… 

Chi phí gian hàng tiêu chuẩn 3m x 3m: 800$ đối với các hợp tác xã các nước, 
và 1.000 USD đối với doanh nghiệp không phải hợp tác xã. 

Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn và trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ. 

 Thông tin chi tiết, xin liên hệ: 
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 
Anh Phan Văn Trường, Bí thư thứ nhất 
Điện thoại: +91 920 596 8118) 
Email: truongpv@moit.gov.vn  / in@moit.gov.vn / vnemb.in@gmail.com. 

 
TÌM NHÀ CUNG CẤP 

1. Công ty DuchPearl Limited (Nigeria) có nhu cầu tìm nhà cung cấp để 
nhập khẩu chăn, gối và ga trải giường Việt Nam. 

Doanh nghiệp nào có khả năng đáp ứng và quan tâm, xin vui lòng liên hệ: 
Ms. Helen Omoh Okafor - CEO  
Điện thoại: +234 703 788 4356; +234 909 113 6712 
E-mail: duchpearllimitedpearl@gmail.com hoặc Helenomoh08gmail.com 
WhatsApp: +234 703 788 4356 (sau khi gửi email, đề nghị nhắn tin qua 

WhatsApp) 
Doanh nghiệp trong nước khi liên hệ với khách hàng, xin vui lòng gửi chào 

hàng vào: https://1drv.ms/w/s!ApgnBgj3FjaVjXz36IntOwQXPoI0  
2. Công ty Quirle Services Limited (Nigeria) có nhu cầu nhập khẩu: 
(1) Giấy A4: loại 70gsm, 75gsm, 80gsm;  
210 - 297mm 
HS: 4810131000 
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(2) Giấy in nhiệt (Thermal roll paper): 80*80mm, 80*76mm, 57*57mm, 
57*40mm 

Doanh nghiệp, tổ chức nào có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ: 
Mr. Chukwuemeka Chika – Giám đốc điều hành 
Mobile: +234 813 88 5739 
E-mail: emekachika@quirle.com; emekachika@gmail.com 
Ghi chú: Doanh nghiệp trong nước khi liên hệ với khách hàng, xin vui lòng 

gửi chào hàng vào: https://1drv.ms/w/s!ApgnBgj3FjaVjXz36IntOwQXPoI0  
3. Một doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam cung ứng sản phẩm 
- Áo phông. 
- Túi vải. 
- Ô. 
- Mặt hàng điện tử. 
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ: 
Ông Ian Whiton - Giám đốc tìm nguồn cung ứng sản phẩm quốc tế 
Điện thoại: (+1 631) 486-2213 / (+1 631) 875-9719 
Email: iwhiton@poseitivepromferences.com 
4. Công ty lâm sản Pittsburgh, Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm đối tác cung 

cấp sản phẩm: Dây Kim loại, Giá đỡ (theo thiết kế). 
Doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng liên hệ: 
Email: rschmidt@pittsburghforest.com 
Mọi thông tin về Công ty, xin vui lòng vào trang website: 

http://www.pittsburghforest.com  
 
 

______________________ 


