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Top các nền kinh tế hàng đầu 
thế giới năm 2018. Theo số liệu của 
Ngân hàng thế giới (WB), tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa 
năm 2018 của Mỹ - nền kinh tế lớn 
nhất thế giới - đạt 20.494,1 tỷ USD. 
Các vị trí tiếp theo lần lượt là Trung 
Quốc (13.608,2 tỷ USD), Nhật Bản 
(4.970,9 tỷ USD), Đức (3.996,8 tỷ 
USD) và Anh (2.825,2 tỷ USD). 
Trong khi đó, nếu tính theo tổng thu 
nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu 
người, Thụy Sỹ là quốc gia đứng 
đầu thế giới với GNI bình quân đầu 
người đạt 83.580 USD, theo sau đó 
lần lượt là Na Uy (80.790 USD) và 
Đảo Man thuộc Anh (80.340 USD). 

IEA dự báo dự trữ dầu toàn cầu 
có thể tăng đến cuối quý 1/2020. Cơ 
quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 
12/7 dự báo sản lượng dầu tăng nhanh 
của Mỹ sẽ vượt nhu cầu toàn cầu ảm 
đạm, dẫn tới dự trữ dầu trên thế giới 
nhiều lên trong 9 tháng tới. 

Trong báo cáo tháng công bố ngày 
12/7, IEA cho biết việc thị trường thắt 
chặt không là vấn đề trong thời điểm 
hiện nay và bất cứ biện pháp nào 
nhằm tái cân bằng thị trường dường 
như được chuyển sang một thời điểm 
nào đó trong tương lai. 

Đây rõ ràng là một thách thức lớn 
đối với các bên quản lý thị trường, 
cụ thể là Tổ chức Các nước Xuất 
khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước 
đồng minh, điển hình là Nga, IEA 
nhấn mạnh. 

Theo IEA, trong nửa đầu năm nay 
cung vượt cầu khoảng 0,9 triệu 
thùng/ngày. 

Nhu cầu đối với dầu OPEC vào 
đầu năm 2020 có thể giảm xuống còn 
chỉ 28 triệu thùng/ngày. Với sản lượng 
dầu của OPEC hiện tại là 30 triệu 
thùng dầu/ngày, IEA dự báo dự trữ 
dầu toàn cầu có thể tăng 136 triệu 
thùng tính đến cuối quý 1/2020. 

IEA cho biết hiện xuất hiện các chỉ 
dấu cho thấy thương mại và hoạt động 
chế tạo suy yếu. 

Dữ liệu gần đây cho thấy sản lượng 
chế tạo toàn cầu trong năm 2019 đã 
giảm lần đầu tiên kể từ cuối năm 2012 
và số đơn đặt hàng mới đã giảm với 
tốc độ nhanh. 

IEA cho biết hoạt động hàng hải 
tại Vùng Vịnh đã gần trở lại bình 
thường và các thị trường vẫn giữ thái 
độ bình tĩnh. 

Mỹ - Trung xúc tiến nối lại 
đàm phán. Sau cuộc gặp song 
phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh 
Nhóm các nền kinh tế phát triển và 
mới nổi hàng đầu thế giới (G20), 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
đã thống nhất nối lại đàm phán Mỹ - 
Trung. Mỹ đã ngưng lệnh áp thuế bổ 
sung lên hàng hoá nhập khẩu Trung 
Quốc trị giá 325 tỷ USD và sẽ 
ngưng lệnh cấm vận đối với Tập 
đoàn Huawei. Đổi lại, Trung Quốc 
được cho là đã hứa sẽ tăng cường 
nhập khẩu nông sản từ Mỹ.  

 

 
 

Một số nguồn tin báo chí cho biết 
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven 
Mnuchin và Đại diện Thương mại 
Robert Lighthizer đã có cuộc nói 
chuyện với Phó Thủ tướng Lưu Hạc 
và Bộ trưởng Thương mại Trương 
Quân nhằm nối lại các cuộc đàm phán 
và giải quyết các bất đồng thương mại 
lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời 
khẳng định hai bên sẽ tiếp tục đàm 
phán khi thích hợp. Cuộc điện đàm 
trên là liên hệ chính thức đầu tiên giữa 
hai bên kể từ cuộc gặp giữa Tổng 
thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch 
nước Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 
vừa qua. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ 
nghi ngờ về triển vọng của các cuộc 
đàm phán. Dù Trung Quốc có vẻ đã 
học được cách thích ứng với bối cảnh 
kinh tế mới do cuộc chiến tranh 
thương mại khốc liệt mang lại, đặc 
biệt là từ khi cuộc đàm phán thương 
mại giữa Trung Quốc và Mỹ được nối 
lại, các cuộc đàm phán của Tổng 
thống Trump với Trung Quốc có thể 
lại bị phá vỡ thêm một lần nữa và sẽ 
làm kéo dài cuộc xung đột thương mại 
trong nhiều tháng sắp tới, thậm chí 
cuộc đàm phán có thể bị phá vỡ thêm 
một lần nữa. 

Số liệu mới được công bố cho thấy 
xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc 
giảm mạnh vào tháng 6/2019 khi Mỹ 
và Trung Quốc không đạt được thỏa 
thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại 
kéo dài nhiều tháng qua và đã làm ảnh 
hưởng đến khối lượng hàng hóa trị giá 
hàng tỷ USD. Theo hãng AP, hàng 
nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã 
giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong khi thặng dư của quốc gia 
này từ thương mại với Mỹ lại tăng 3%. 
Nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc 
giảm với tỷ lệ thấp hơn nhiều - với 
mức giảm 7,8% so với năm ngoái. 

Đàm phán RCEP đạt tiến triển. 
Trong phiên 26 đàm phán Hiệp định 
Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) 
diễn ra từ ngày 25/6-03/7/2019 tại 
Melbourne, Australia, các nước 
ASEAN và sáu nước đối tác gồm Nhật 
Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Australia, New Zealand và Ấn Độ đạt 
được các tiến triển cụ thể trong đàm 
phán mở cửa thị trường song phương. 

Cụ thể, 3 điều khoản bất lợi liên 
quan đến dược phẩm và nông nghiệp 
đã được loại khỏi đàm phán sau khi 
Ấn Độ lập luận rằng những điều 
khoản gia hạn bằng sáng chế và độc 
quyền dữ liệu có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe cộng đồng và tiếp cận thuốc 
giá hợp lý ở các nước đang phát triển 
vì tạo ra độc quyền. Một điều khoản 
quan trọng khác liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn về hạt 
giống và vật liệu trồng trọt, có khả 
năng gây bất lợi cho ngành nông 
nghiệp quốc gia. 

Đồng thời, các bên cũng đạt được 
một số tiến triển về các nội dung liên 
quan đến dịch vụ viễn thông và đầu tư, 
đáp ứng mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 
Công tác RCEP 2019. Các đoàn đàm 
phán tiếp tục khẳng định cam kết nỗ 
lực hợp tác để giải quyết những vấn đề 
tồn tại trong giai đoạn đàm phán nước 
rút sắp tới. 

Phát biểu khai mạc, ông Iman 
Pambagyo, Vụ trưởng phụ trách Đàm 
phán Thương mại Quốc tế, Bộ Thương 



3BẢN TIN KINH TẾ SỐ 12/2019
 

 

 
 

Top các nền kinh tế hàng đầu 
thế giới năm 2018. Theo số liệu của 
Ngân hàng thế giới (WB), tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa 
năm 2018 của Mỹ - nền kinh tế lớn 
nhất thế giới - đạt 20.494,1 tỷ USD. 
Các vị trí tiếp theo lần lượt là Trung 
Quốc (13.608,2 tỷ USD), Nhật Bản 
(4.970,9 tỷ USD), Đức (3.996,8 tỷ 
USD) và Anh (2.825,2 tỷ USD). 
Trong khi đó, nếu tính theo tổng thu 
nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu 
người, Thụy Sỹ là quốc gia đứng 
đầu thế giới với GNI bình quân đầu 
người đạt 83.580 USD, theo sau đó 
lần lượt là Na Uy (80.790 USD) và 
Đảo Man thuộc Anh (80.340 USD). 

IEA dự báo dự trữ dầu toàn cầu 
có thể tăng đến cuối quý 1/2020. Cơ 
quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 
12/7 dự báo sản lượng dầu tăng nhanh 
của Mỹ sẽ vượt nhu cầu toàn cầu ảm 
đạm, dẫn tới dự trữ dầu trên thế giới 
nhiều lên trong 9 tháng tới. 

Trong báo cáo tháng công bố ngày 
12/7, IEA cho biết việc thị trường thắt 
chặt không là vấn đề trong thời điểm 
hiện nay và bất cứ biện pháp nào 
nhằm tái cân bằng thị trường dường 
như được chuyển sang một thời điểm 
nào đó trong tương lai. 

Đây rõ ràng là một thách thức lớn 
đối với các bên quản lý thị trường, 
cụ thể là Tổ chức Các nước Xuất 
khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước 
đồng minh, điển hình là Nga, IEA 
nhấn mạnh. 

Theo IEA, trong nửa đầu năm nay 
cung vượt cầu khoảng 0,9 triệu 
thùng/ngày. 

Nhu cầu đối với dầu OPEC vào 
đầu năm 2020 có thể giảm xuống còn 
chỉ 28 triệu thùng/ngày. Với sản lượng 
dầu của OPEC hiện tại là 30 triệu 
thùng dầu/ngày, IEA dự báo dự trữ 
dầu toàn cầu có thể tăng 136 triệu 
thùng tính đến cuối quý 1/2020. 

IEA cho biết hiện xuất hiện các chỉ 
dấu cho thấy thương mại và hoạt động 
chế tạo suy yếu. 

Dữ liệu gần đây cho thấy sản lượng 
chế tạo toàn cầu trong năm 2019 đã 
giảm lần đầu tiên kể từ cuối năm 2012 
và số đơn đặt hàng mới đã giảm với 
tốc độ nhanh. 

IEA cho biết hoạt động hàng hải 
tại Vùng Vịnh đã gần trở lại bình 
thường và các thị trường vẫn giữ thái 
độ bình tĩnh. 

Mỹ - Trung xúc tiến nối lại 
đàm phán. Sau cuộc gặp song 
phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh 
Nhóm các nền kinh tế phát triển và 
mới nổi hàng đầu thế giới (G20), 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
đã thống nhất nối lại đàm phán Mỹ - 
Trung. Mỹ đã ngưng lệnh áp thuế bổ 
sung lên hàng hoá nhập khẩu Trung 
Quốc trị giá 325 tỷ USD và sẽ 
ngưng lệnh cấm vận đối với Tập 
đoàn Huawei. Đổi lại, Trung Quốc 
được cho là đã hứa sẽ tăng cường 
nhập khẩu nông sản từ Mỹ.  

 

 
 

Một số nguồn tin báo chí cho biết 
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven 
Mnuchin và Đại diện Thương mại 
Robert Lighthizer đã có cuộc nói 
chuyện với Phó Thủ tướng Lưu Hạc 
và Bộ trưởng Thương mại Trương 
Quân nhằm nối lại các cuộc đàm phán 
và giải quyết các bất đồng thương mại 
lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời 
khẳng định hai bên sẽ tiếp tục đàm 
phán khi thích hợp. Cuộc điện đàm 
trên là liên hệ chính thức đầu tiên giữa 
hai bên kể từ cuộc gặp giữa Tổng 
thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch 
nước Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 
vừa qua. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ 
nghi ngờ về triển vọng của các cuộc 
đàm phán. Dù Trung Quốc có vẻ đã 
học được cách thích ứng với bối cảnh 
kinh tế mới do cuộc chiến tranh 
thương mại khốc liệt mang lại, đặc 
biệt là từ khi cuộc đàm phán thương 
mại giữa Trung Quốc và Mỹ được nối 
lại, các cuộc đàm phán của Tổng 
thống Trump với Trung Quốc có thể 
lại bị phá vỡ thêm một lần nữa và sẽ 
làm kéo dài cuộc xung đột thương mại 
trong nhiều tháng sắp tới, thậm chí 
cuộc đàm phán có thể bị phá vỡ thêm 
một lần nữa. 

Số liệu mới được công bố cho thấy 
xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc 
giảm mạnh vào tháng 6/2019 khi Mỹ 
và Trung Quốc không đạt được thỏa 
thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại 
kéo dài nhiều tháng qua và đã làm ảnh 
hưởng đến khối lượng hàng hóa trị giá 
hàng tỷ USD. Theo hãng AP, hàng 
nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã 
giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong khi thặng dư của quốc gia 
này từ thương mại với Mỹ lại tăng 3%. 
Nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc 
giảm với tỷ lệ thấp hơn nhiều - với 
mức giảm 7,8% so với năm ngoái. 

Đàm phán RCEP đạt tiến triển. 
Trong phiên 26 đàm phán Hiệp định 
Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) 
diễn ra từ ngày 25/6-03/7/2019 tại 
Melbourne, Australia, các nước 
ASEAN và sáu nước đối tác gồm Nhật 
Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Australia, New Zealand và Ấn Độ đạt 
được các tiến triển cụ thể trong đàm 
phán mở cửa thị trường song phương. 

Cụ thể, 3 điều khoản bất lợi liên 
quan đến dược phẩm và nông nghiệp 
đã được loại khỏi đàm phán sau khi 
Ấn Độ lập luận rằng những điều 
khoản gia hạn bằng sáng chế và độc 
quyền dữ liệu có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe cộng đồng và tiếp cận thuốc 
giá hợp lý ở các nước đang phát triển 
vì tạo ra độc quyền. Một điều khoản 
quan trọng khác liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn về hạt 
giống và vật liệu trồng trọt, có khả 
năng gây bất lợi cho ngành nông 
nghiệp quốc gia. 

Đồng thời, các bên cũng đạt được 
một số tiến triển về các nội dung liên 
quan đến dịch vụ viễn thông và đầu tư, 
đáp ứng mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 
Công tác RCEP 2019. Các đoàn đàm 
phán tiếp tục khẳng định cam kết nỗ 
lực hợp tác để giải quyết những vấn đề 
tồn tại trong giai đoạn đàm phán nước 
rút sắp tới. 

Phát biểu khai mạc, ông Iman 
Pambagyo, Vụ trưởng phụ trách Đàm 
phán Thương mại Quốc tế, Bộ Thương 



4 BẢN TIN KINH TẾ SỐ 12/2019

 

 
 

mại Indonesia – Chủ tọa đàm phán 
nhắc lại quyết tâm của các nhà Lãnh 
đạo và các Bộ Trưởng RCEP kết thúc 
đàm phán một thỏa thuận hiện đại, 
toàn diện, chất lượng cao và cùng có 
lợi trong năm 2019. Chủ tọa đàm phán 
kêu gọi các bên tham gia nỗ lực hết 
sức để đạt những mục tiêu đã đề ra 
trong Chương trình Công tác RCEP tại 
Phiên 26 lần này, tạo đà cho Phiên 27 
tại Trịnh Châu và Hội nghị Bộ trưởng 
giữa kỳ RCEP lần thứ 8 tại Bắc Kinh, 
Trung Quốc sau đó. 

Đến nay, các nước tham gia đàm 
phán đã tiến hành 6 phiên trao đổi cấp 
Bộ trưởng, 26 phiên đàm phán chính 
thức và 7 phiên giữa kỳ cấp Bộ 
trưởng, thống nhất được 7/13 chương 
của Hiệp định. 

EU hạ dự báo tăng trưởng 
Eurozone. Do căng thẳng thương mại 
toàn cầu và bất ổn chính trị, đặc biệt là 
nguy cơ Anh rời khỏi Liên minh châu 
Âu (EU), còn gọi là Brexit, Ủy ban 
châu Âu (EC) ngày 10/7 đã hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Khu 
vực đồng tiền chung châu Âu 
(Eurozone). Theo đó, EU dự báo GDP 
của Eurozone tăng 1,4% trong năm 
2020, giảm nhẹ so với dự báo đưa ra 
hồi tháng 5 vừa qua là 1,5% và giữa 
nguyên mức tăng trưởng của năm 
2019 là 1,2%. 

Nhìn chung, tất cả các nền kinh tế 
trong EU vẫn đạt tăng trưởng trong 
năm nay và năm 2020, thậm chí tăng 
trưởng nhanh tại khu vực Trung và 
Đông Âu, ngược lại với đà tăng chậm 
tại Đức và Italy. Cả hai nền kinh tế 
hàng đầu EU này sẽ có mức tăng 
trưởng thấp nhất trong Eurozone, 

thậm chí trong cả EU năm 2019, lần 
lượt là 0,1% đối với Italy và 0,5% 
đối với Đức.  

Dự báo lạm phát cũng được điều 
chỉnh giảm nhẹ 0,1% trong năm 2019 
và 2020, xuống còn 1,3%, chủ yếu do 
giá dầu giảm và triển vọng kinh tế xấu 
đi. Mặc dù vậy, dự báo trên vẫn thấp 
hơn nhiều so với mức chỉ tiêu lạm 
phát Ngân hàng Trung ương châu Âu 
đặt ra là 2% trên toàn Eurozone. 

Chính phủ Mỹ đang đứng trước 
nguy cơ vỡ nợ. Theo nhận định của 
Trung tâm chính sách lưỡng đảng 
(BPC) và Bộ Tài chính Mỹ, Chính phủ 
liên bang đang đứng trước nguy cơ 
cạn tiền và không đủ khả năng thanh 
toán các khoản nợ đúng hạn trong đầu 
tháng 9 hoặc tháng 10 sắp tới nếu 
Quốc hội không nhanh chóng phê 
duyệt tăng trần nợ công trong bối cảnh 
các nguồn thu từ thuế của Chính phủ 
trong năm nay thấp hơn so với dự báo. 

Cách duy nhất ngăn chặn nguy cơ 
vỡ nợ trong năm nay là Quốc hội cần 
phải thông qua việc nâng trần nợ trong 
những tuần tới.  Mức trần nợ công của 
Mỹ trước đó được quy định 20.500 tỷ 
USD. Tháng 2/2018, Quốc hội Mỹ đã 
chấp thuận đình chỉ thực hiện quy 
định này cho đến hết ngày 1/3 như 
một phần trong thỏa thuận về dự luật 
chi tiêu ngân sách năm 2019 giữa hai 
đảng Cộng hòa và Dân chủ. 

Nợ công của Mỹ được tính là cộng 
dồn tổng thâm hụt ngân sách hằng 
năm. Theo dự báo của Văn phòng 
Ngân sách Quốc hội Mỹ, biết thâm hụt 
ngân sách của nước này trong năm tài 
khóa 2019 có thể sẽ lên mức 897 tỷ 
USD, tăng 15,1% so với mức 779 tỷ 

 

 
 

USD trong năm ngoái. Trong 9 tháng 
đầu năm tài khóa 2019, (tháng 
10/2018 - 6/2019), thâm hụt ngân sách 
của Mỹ đã tăng khoảng 140 tỷ USD 
lên mức 747,1 tỷ USD trong bối cảnh 
nguồn thu ngân sách và chi tiêu đều 
ghi nhận mức cao kỷ lục. 

Trung Quốc cam kết mở cửa nền 
kinh tế trong bối cảnh kinh tế bất 
ổn. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình 
Thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào 
ngày 8/7, Phó Chủ tịch Trung Quốc 
Vương Kỳ Sơn nêu rõ Trung Quốc 
cam kết mở cửa nền kinh tế, đồng thời 
khuyến cáo về chủ nghĩa bảo hộ 
thương mại dưới danh nghĩa an ninh 
quốc gia. Ông Vương Kỳ Sơn cho 
rằng “thế giới cần Trung Quốc nhiều 
như Trung Quốc cần thế giới” và “sự 
phát triển là chìa khóa để giải quyết tất 
cả vấn đề” và kêu gọi các nước lớn 
đóng góp nhiều hơn cho sự ổn định và 
hòa bình thế giới.  

Đầu tháng 6 vừa qua, Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng 
trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 
năm 2019 và 2020 vì những "bất ổn" 
do cuộc chiến thương mại giữa Trung 
Quốc và Mỹ gây ra. IMF dự báo nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới này chỉ 
tăng 6,2% trong năm 2019 và 6% năm 
2020, thấp hơn so với dự báo đưa ra 
trước đây, lần lượt là 6,3% và 6,1%.  

Trong một tuyên bố, IMF cho biết 
những bất ổn do căng thẳng thương 
mại vẫn ở mức cao và các rủi ro phát 
sinh khiến thể chế tài chính này hạ 
dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung 
Quốc. Tuy nhiên, dự báo mới nhất 
của IMF vẫn nằm trong mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế được Chính phủ 

Trung Quốc đề ra là dao động trong 
phạm vi từ 6-6,5% trong năm 2019, 
thấp hơn so với mức tăng trưởng 
6,6% năm 2018. 

Eurozone hối thúc Hy Lạp duy 
trì cam kết "thắt lưng buộc bụng". 
Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng tài chính 19 
nước sử dụng đồng euro (Eurogroup) 
Mario Centeno đã hối thúc chính phủ 
mới của Hy Lạp tiếp tục tiến hành cải 
cách cũng như thực thi các cam kết chi 
tiêu nghiêm ngặt đã nhất trí với 
Eurozone, vốn là điều kiện để Hy Lạp 
được nhận các gói cứu trợ quốc tế đưa 
nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
nợ công lớn nhất trong lịch sử. Chủ 
tịch Centeno khẳng định các bên phải 
giữ đúng cam kết, đây là cách thức 
duy nhất để giữ tín nhiệm. 

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ 
sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ mới 
(ND) Kyriakos Mitsotakis tuyên thệ 
nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp. Tân 
Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis có kế 
hoạch cắt giảm thuế đầy tham vọng 
cũng như nới lỏng các biện pháp "thắt 
lưng buộc bụng" mà Athens đã cam 
kết để đổi lấy 3 gói cứu trợ quốc tế trị 
giá 289 tỷ euro (tương đương 330 tỷ 
USD) vào các năm 2010, 2012 và 
2015. Trong bối cảnh nền kinh tế Hy 
Lạp đã được cải thiện hơn nhiều so 
với trước đây, tân Thủ tướng 
Mitsotakis hy vọng thông qua việc 
thực hiện một loạt cải cách, ông có thể 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 
cao hơn nhằm tăng nguồn thu ngân 
sách cũng như thuyết phục các chủ nợ 
giảm bớt mục tiêu thặng dư ngân sách 
3,5% GDP, vốn được Hy Lạp cam kết 
sẽ duy trì cho đến năm 2022. 
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mại Indonesia – Chủ tọa đàm phán 
nhắc lại quyết tâm của các nhà Lãnh 
đạo và các Bộ Trưởng RCEP kết thúc 
đàm phán một thỏa thuận hiện đại, 
toàn diện, chất lượng cao và cùng có 
lợi trong năm 2019. Chủ tọa đàm phán 
kêu gọi các bên tham gia nỗ lực hết 
sức để đạt những mục tiêu đã đề ra 
trong Chương trình Công tác RCEP tại 
Phiên 26 lần này, tạo đà cho Phiên 27 
tại Trịnh Châu và Hội nghị Bộ trưởng 
giữa kỳ RCEP lần thứ 8 tại Bắc Kinh, 
Trung Quốc sau đó. 

Đến nay, các nước tham gia đàm 
phán đã tiến hành 6 phiên trao đổi cấp 
Bộ trưởng, 26 phiên đàm phán chính 
thức và 7 phiên giữa kỳ cấp Bộ 
trưởng, thống nhất được 7/13 chương 
của Hiệp định. 

EU hạ dự báo tăng trưởng 
Eurozone. Do căng thẳng thương mại 
toàn cầu và bất ổn chính trị, đặc biệt là 
nguy cơ Anh rời khỏi Liên minh châu 
Âu (EU), còn gọi là Brexit, Ủy ban 
châu Âu (EC) ngày 10/7 đã hạ dự báo 
tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Khu 
vực đồng tiền chung châu Âu 
(Eurozone). Theo đó, EU dự báo GDP 
của Eurozone tăng 1,4% trong năm 
2020, giảm nhẹ so với dự báo đưa ra 
hồi tháng 5 vừa qua là 1,5% và giữa 
nguyên mức tăng trưởng của năm 
2019 là 1,2%. 

Nhìn chung, tất cả các nền kinh tế 
trong EU vẫn đạt tăng trưởng trong 
năm nay và năm 2020, thậm chí tăng 
trưởng nhanh tại khu vực Trung và 
Đông Âu, ngược lại với đà tăng chậm 
tại Đức và Italy. Cả hai nền kinh tế 
hàng đầu EU này sẽ có mức tăng 
trưởng thấp nhất trong Eurozone, 

thậm chí trong cả EU năm 2019, lần 
lượt là 0,1% đối với Italy và 0,5% 
đối với Đức.  

Dự báo lạm phát cũng được điều 
chỉnh giảm nhẹ 0,1% trong năm 2019 
và 2020, xuống còn 1,3%, chủ yếu do 
giá dầu giảm và triển vọng kinh tế xấu 
đi. Mặc dù vậy, dự báo trên vẫn thấp 
hơn nhiều so với mức chỉ tiêu lạm 
phát Ngân hàng Trung ương châu Âu 
đặt ra là 2% trên toàn Eurozone. 

Chính phủ Mỹ đang đứng trước 
nguy cơ vỡ nợ. Theo nhận định của 
Trung tâm chính sách lưỡng đảng 
(BPC) và Bộ Tài chính Mỹ, Chính phủ 
liên bang đang đứng trước nguy cơ 
cạn tiền và không đủ khả năng thanh 
toán các khoản nợ đúng hạn trong đầu 
tháng 9 hoặc tháng 10 sắp tới nếu 
Quốc hội không nhanh chóng phê 
duyệt tăng trần nợ công trong bối cảnh 
các nguồn thu từ thuế của Chính phủ 
trong năm nay thấp hơn so với dự báo. 

Cách duy nhất ngăn chặn nguy cơ 
vỡ nợ trong năm nay là Quốc hội cần 
phải thông qua việc nâng trần nợ trong 
những tuần tới.  Mức trần nợ công của 
Mỹ trước đó được quy định 20.500 tỷ 
USD. Tháng 2/2018, Quốc hội Mỹ đã 
chấp thuận đình chỉ thực hiện quy 
định này cho đến hết ngày 1/3 như 
một phần trong thỏa thuận về dự luật 
chi tiêu ngân sách năm 2019 giữa hai 
đảng Cộng hòa và Dân chủ. 

Nợ công của Mỹ được tính là cộng 
dồn tổng thâm hụt ngân sách hằng 
năm. Theo dự báo của Văn phòng 
Ngân sách Quốc hội Mỹ, biết thâm hụt 
ngân sách của nước này trong năm tài 
khóa 2019 có thể sẽ lên mức 897 tỷ 
USD, tăng 15,1% so với mức 779 tỷ 

 

 
 

USD trong năm ngoái. Trong 9 tháng 
đầu năm tài khóa 2019, (tháng 
10/2018 - 6/2019), thâm hụt ngân sách 
của Mỹ đã tăng khoảng 140 tỷ USD 
lên mức 747,1 tỷ USD trong bối cảnh 
nguồn thu ngân sách và chi tiêu đều 
ghi nhận mức cao kỷ lục. 

Trung Quốc cam kết mở cửa nền 
kinh tế trong bối cảnh kinh tế bất 
ổn. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình 
Thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào 
ngày 8/7, Phó Chủ tịch Trung Quốc 
Vương Kỳ Sơn nêu rõ Trung Quốc 
cam kết mở cửa nền kinh tế, đồng thời 
khuyến cáo về chủ nghĩa bảo hộ 
thương mại dưới danh nghĩa an ninh 
quốc gia. Ông Vương Kỳ Sơn cho 
rằng “thế giới cần Trung Quốc nhiều 
như Trung Quốc cần thế giới” và “sự 
phát triển là chìa khóa để giải quyết tất 
cả vấn đề” và kêu gọi các nước lớn 
đóng góp nhiều hơn cho sự ổn định và 
hòa bình thế giới.  

Đầu tháng 6 vừa qua, Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng 
trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 
năm 2019 và 2020 vì những "bất ổn" 
do cuộc chiến thương mại giữa Trung 
Quốc và Mỹ gây ra. IMF dự báo nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới này chỉ 
tăng 6,2% trong năm 2019 và 6% năm 
2020, thấp hơn so với dự báo đưa ra 
trước đây, lần lượt là 6,3% và 6,1%.  

Trong một tuyên bố, IMF cho biết 
những bất ổn do căng thẳng thương 
mại vẫn ở mức cao và các rủi ro phát 
sinh khiến thể chế tài chính này hạ 
dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung 
Quốc. Tuy nhiên, dự báo mới nhất 
của IMF vẫn nằm trong mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế được Chính phủ 

Trung Quốc đề ra là dao động trong 
phạm vi từ 6-6,5% trong năm 2019, 
thấp hơn so với mức tăng trưởng 
6,6% năm 2018. 

Eurozone hối thúc Hy Lạp duy 
trì cam kết "thắt lưng buộc bụng". 
Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng tài chính 19 
nước sử dụng đồng euro (Eurogroup) 
Mario Centeno đã hối thúc chính phủ 
mới của Hy Lạp tiếp tục tiến hành cải 
cách cũng như thực thi các cam kết chi 
tiêu nghiêm ngặt đã nhất trí với 
Eurozone, vốn là điều kiện để Hy Lạp 
được nhận các gói cứu trợ quốc tế đưa 
nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
nợ công lớn nhất trong lịch sử. Chủ 
tịch Centeno khẳng định các bên phải 
giữ đúng cam kết, đây là cách thức 
duy nhất để giữ tín nhiệm. 

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ 
sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ mới 
(ND) Kyriakos Mitsotakis tuyên thệ 
nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp. Tân 
Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis có kế 
hoạch cắt giảm thuế đầy tham vọng 
cũng như nới lỏng các biện pháp "thắt 
lưng buộc bụng" mà Athens đã cam 
kết để đổi lấy 3 gói cứu trợ quốc tế trị 
giá 289 tỷ euro (tương đương 330 tỷ 
USD) vào các năm 2010, 2012 và 
2015. Trong bối cảnh nền kinh tế Hy 
Lạp đã được cải thiện hơn nhiều so 
với trước đây, tân Thủ tướng 
Mitsotakis hy vọng thông qua việc 
thực hiện một loạt cải cách, ông có thể 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 
cao hơn nhằm tăng nguồn thu ngân 
sách cũng như thuyết phục các chủ nợ 
giảm bớt mục tiêu thặng dư ngân sách 
3,5% GDP, vốn được Hy Lạp cam kết 
sẽ duy trì cho đến năm 2022. 



6 BẢN TIN KINH TẾ SỐ 12/2019

 

 
 

Tuy nhiên, các chủ nợ đã thẳng 
thừng bác bỏ lời kêu gọi trên của 
chính phủ mới theo đường lối bảo thủ 
tại Hy Lạp. Các bộ trưởng tài chính 
Eurozone khẳng định sẽ không thay 
đổi các mục tiêu chính đã nhất trí với 
Athens. Ông Klaus Regling, người 
đứng đầu quỹ cứu trợ Eurozone và là 
quan chức EU chịu trách nhiệm giám 
sát việc trả nợ của Hy Lạp nhấn mạnh 
mục tiêu thặng dư ngân sách vẫn là 
một điều kiện chính. 

FED sẵn sàng cắt giảm lãi suất. 
FED đang chuẩn bị sẵn sàng để cắt giảm 
lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ do 
nền kinh tế toàn cầu yếu đi và không có 
dấu hiệu nào cho thấy thị trường việc 
làm trong nước quá nóng. Phát biểu 
trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ 
ngày 10/7, Chủ tịch FED Jerome Powell 
nói rằng trong vòng khoảng 1 tháng trở 
lại đây, đã có thêm nhiều dữ liệu củng cố 
đánh giá của FED rằng "hoạt động sản 
xuất, thương mại và đầu tư đồng loạt yếu 
đi trên toàn thế giới". Nhiều quan chức 
khác của FED cũng nhận thấy chính 
sách có thể phải được nới lỏng sớm để 
hỗ trợ tăng trưởng. 

Bên cạnh căng thẳng thương mại 
đang gây áp lực lên hoạt động đầu tư 
kinh doanh, vẫn còn những lý do khác 
để lo ngại về triển vọng tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu. Xung lực tăng trưởng 
có vẻ đã yếu đi ở nhiều nền kinh tế 
lớn, sự suy yếu này có thể ảnh hưởng 
đến kinh tế Mỹ, dù kinh tế Mỹ hiện 
vẫn đang vững vàng. Thị trường việc 
làm của Mỹ hiện nay, dù liên tục tăng 
trưởng, cũng chưa đủ nóng để gia tăng 
sức ép lạm phát. Theo số liệu của Bộ 
Lao động Mỹ, số lượng việc làm mới 
tại Mỹ đã tăng 224 nghìn trong tháng 
6/2019, là tháng tăng thứ 105 liên tiếp, 
góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ 
đạt 3,7%, mức thấp nhất kể từ 50 năm 
trở lại đây.  

Khả năng giảm lãi suấ t  đã  đượ c 
FED mở ra từ cuộc họp trước đó 
vào tháng 6, đánh dấu một bước 
ngoặt quan trọng về chủ trương 
chính sách tiền tệ của ngân hàng 
trung ương quyền lực nhất thế giớ i.  
Trong năm 2018, FED đã có 4 lần 
nâng lãi suất. Hiện nay, lãi suất cho  
vay qua đêm tham chiếu của FED ở  
khoảng 2,25-2,5%./. 

 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
WB dự báo GDP Việt Nam tăng 6,6% năm nay 

Trong báo cáo Điểm lại công bố chiều 1/7, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận 
định môi trường kinh tế toàn cầu đang tạo ra nhiều thách thức hơn, tăng trưởng 
chậm lại và xuất hiện nhiều rủi ro. Tác động bất lợi bên ngoài lên các ngành kinh 
tế quan trọng khiến đà tăng trưởng của Việt Nam chững lại từ đầu năm. Tuy vậy, 
WB nhận định triển vọng vẫn tích cực. 

GDP năm nay được dự báo tăng 6,6%, do sức cầu bên ngoài yếu đi và chính 
sách tài khóa, tín dụng tiếp tục thắt chặt. Tốc độ này thấp hơn năm ngoái 
(7,08%). Hai năm tới, tăng trưởng có thể tiếp tục chậm lại, về 6,5%. 

Theo WB, nhu cầu bên ngoài đi xuống khiến các ngành chế tạo, chế biến 
theo định hướng xuất khẩu tăng trưởng chậm lại. Dịch tả lợn châu Phi và giá 
hàng hóa quốc tế giảm gây ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Dù vậy, 
ngành dịch vụ của Việt Nam vẫn diễn biến tốt. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu 
trong nước, đặc biệt là tiêu dùng tư nhân, vẫn tăng bền vững. 

Áp lực lạm phát được nhận định còn thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được 
dự báo vào khoảng 3,7% năm nay, dưới chỉ tiêu lạm phát chính thức là 4%. 

WB nhận định cán cân thương mại của Việt Nam đang cải thiện, đầu tư FDI 
sôi động và tỷ giá tương đối ổn định. Nợ công trên GDP tiếp tục được dự báo 
giảm, xuống 58,3% năm nay nhờ chính sách tài khóa có kỷ luật. 

WB cho rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi tăng cải cách cơ cấu, và tâm 
lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ các hiệp định thương mại tự do mới và hoạt 
động chuyển dịch thương mại trên toàn cầu. Dù vậy, rủi ro cũng sẽ tăng lên nếu 
căng thẳng thương mại leo thang; kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh hơn dự kiến, 
kéo theo các đối tác thương mại chính của Việt Nam; hoặc Việt Nam không duy 
trì được cải cách cơ cấu. 

Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng: 
"Việt Nam cần chuẩn bị điều chỉnh chính sách vĩ mô trong trường hợp các rủi ro 
trên trở thành hiện thực, khiến việc suy giảm mạnh hơn dự kiến. Việt Nam cũng 
sẽ phải tiếp tục tăng cải cách cơ cấu, tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu và hội 
nhập thương mại qua các hiệp định khu vực và đa phương". 

Nhận định về tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) vừa ký kết hôm qua, ông Sebastian Eckardt - kinh tế trưởng WB tại 
Việt Nam cho rằng hiệp định này có nhiều cam kết khó triển khai và lợi ích đầy 
đủ cũng khó có được ngay. "Tăng niềm tin nhà đầu tư, tăng vốn FDI và đẩy 
mạnh xuất khẩu là các triển vọng tích cực. Tuy nhiên, nó chỉ có thể hiện thực hóa 
nếu làm đúng cam kết, nâng cao chất lượng triển khai", ông nhận định. Đại diện 
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Tuy nhiên, các chủ nợ đã thẳng 
thừng bác bỏ lời kêu gọi trên của 
chính phủ mới theo đường lối bảo thủ 
tại Hy Lạp. Các bộ trưởng tài chính 
Eurozone khẳng định sẽ không thay 
đổi các mục tiêu chính đã nhất trí với 
Athens. Ông Klaus Regling, người 
đứng đầu quỹ cứu trợ Eurozone và là 
quan chức EU chịu trách nhiệm giám 
sát việc trả nợ của Hy Lạp nhấn mạnh 
mục tiêu thặng dư ngân sách vẫn là 
một điều kiện chính. 

FED sẵn sàng cắt giảm lãi suất. 
FED đang chuẩn bị sẵn sàng để cắt giảm 
lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ do 
nền kinh tế toàn cầu yếu đi và không có 
dấu hiệu nào cho thấy thị trường việc 
làm trong nước quá nóng. Phát biểu 
trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ 
ngày 10/7, Chủ tịch FED Jerome Powell 
nói rằng trong vòng khoảng 1 tháng trở 
lại đây, đã có thêm nhiều dữ liệu củng cố 
đánh giá của FED rằng "hoạt động sản 
xuất, thương mại và đầu tư đồng loạt yếu 
đi trên toàn thế giới". Nhiều quan chức 
khác của FED cũng nhận thấy chính 
sách có thể phải được nới lỏng sớm để 
hỗ trợ tăng trưởng. 

Bên cạnh căng thẳng thương mại 
đang gây áp lực lên hoạt động đầu tư 
kinh doanh, vẫn còn những lý do khác 
để lo ngại về triển vọng tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu. Xung lực tăng trưởng 
có vẻ đã yếu đi ở nhiều nền kinh tế 
lớn, sự suy yếu này có thể ảnh hưởng 
đến kinh tế Mỹ, dù kinh tế Mỹ hiện 
vẫn đang vững vàng. Thị trường việc 
làm của Mỹ hiện nay, dù liên tục tăng 
trưởng, cũng chưa đủ nóng để gia tăng 
sức ép lạm phát. Theo số liệu của Bộ 
Lao động Mỹ, số lượng việc làm mới 
tại Mỹ đã tăng 224 nghìn trong tháng 
6/2019, là tháng tăng thứ 105 liên tiếp, 
góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ 
đạt 3,7%, mức thấp nhất kể từ 50 năm 
trở lại đây.  

Khả năng giảm lãi suấ t  đã  đượ c 
FED mở ra từ cuộc họp trước đó 
vào tháng 6, đánh dấu một bước 
ngoặt quan trọng về chủ trương 
chính sách tiền tệ của ngân hàng 
trung ương quyền lực nhất thế giớ i.  
Trong năm 2018, FED đã có 4 lần 
nâng lãi suất. Hiện nay, lãi suất cho  
vay qua đêm tham chiếu của FED ở  
khoảng 2,25-2,5%./. 

 
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
WB dự báo GDP Việt Nam tăng 6,6% năm nay 

Trong báo cáo Điểm lại công bố chiều 1/7, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận 
định môi trường kinh tế toàn cầu đang tạo ra nhiều thách thức hơn, tăng trưởng 
chậm lại và xuất hiện nhiều rủi ro. Tác động bất lợi bên ngoài lên các ngành kinh 
tế quan trọng khiến đà tăng trưởng của Việt Nam chững lại từ đầu năm. Tuy vậy, 
WB nhận định triển vọng vẫn tích cực. 

GDP năm nay được dự báo tăng 6,6%, do sức cầu bên ngoài yếu đi và chính 
sách tài khóa, tín dụng tiếp tục thắt chặt. Tốc độ này thấp hơn năm ngoái 
(7,08%). Hai năm tới, tăng trưởng có thể tiếp tục chậm lại, về 6,5%. 

Theo WB, nhu cầu bên ngoài đi xuống khiến các ngành chế tạo, chế biến 
theo định hướng xuất khẩu tăng trưởng chậm lại. Dịch tả lợn châu Phi và giá 
hàng hóa quốc tế giảm gây ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Dù vậy, 
ngành dịch vụ của Việt Nam vẫn diễn biến tốt. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu 
trong nước, đặc biệt là tiêu dùng tư nhân, vẫn tăng bền vững. 

Áp lực lạm phát được nhận định còn thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được 
dự báo vào khoảng 3,7% năm nay, dưới chỉ tiêu lạm phát chính thức là 4%. 

WB nhận định cán cân thương mại của Việt Nam đang cải thiện, đầu tư FDI 
sôi động và tỷ giá tương đối ổn định. Nợ công trên GDP tiếp tục được dự báo 
giảm, xuống 58,3% năm nay nhờ chính sách tài khóa có kỷ luật. 

WB cho rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi tăng cải cách cơ cấu, và tâm 
lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ các hiệp định thương mại tự do mới và hoạt 
động chuyển dịch thương mại trên toàn cầu. Dù vậy, rủi ro cũng sẽ tăng lên nếu 
căng thẳng thương mại leo thang; kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh hơn dự kiến, 
kéo theo các đối tác thương mại chính của Việt Nam; hoặc Việt Nam không duy 
trì được cải cách cơ cấu. 

Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng: 
"Việt Nam cần chuẩn bị điều chỉnh chính sách vĩ mô trong trường hợp các rủi ro 
trên trở thành hiện thực, khiến việc suy giảm mạnh hơn dự kiến. Việt Nam cũng 
sẽ phải tiếp tục tăng cải cách cơ cấu, tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu và hội 
nhập thương mại qua các hiệp định khu vực và đa phương". 

Nhận định về tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) vừa ký kết hôm qua, ông Sebastian Eckardt - kinh tế trưởng WB tại 
Việt Nam cho rằng hiệp định này có nhiều cam kết khó triển khai và lợi ích đầy 
đủ cũng khó có được ngay. "Tăng niềm tin nhà đầu tư, tăng vốn FDI và đẩy 
mạnh xuất khẩu là các triển vọng tích cực. Tuy nhiên, nó chỉ có thể hiện thực hóa 
nếu làm đúng cam kết, nâng cao chất lượng triển khai", ông nhận định. Đại diện 
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WB cho rằng quá trình này cần nhiều thời gian và tác động chưa thể phản ánh 
trong kỳ dự báo lần này. 

  

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững 
Theo báo cáo đánh giá thường niên 

lần thứ 4 về tiến độ thực hiện SDG do 
Mạng lưới Giải pháp phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc và Quỹ 
Bertelsmann Stiftung của Đức vừa 
công bố, Việt Nam ở vị trí 54, tăng 3 
bậc so với năm ngoái. Đan Mạch đạt 
thứ hạng cao nhất với 85,2 điểm, Cộng 
hòa Trung Phi xếp cuối danh sách này 
với 39,1 điểm.  

Điểm trung bình của các nước khu 
vực Đông Nam Á là 65,7, trong đó 
Thái Lan có thứ hạng cao nhất với 73 
điểm, xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng 
162 nước và vùng lãnh thổ. 

Các nước còn lại gồm Việt Nam (vị 
trí 54, vươn 3 bậc so với năm ngoái), 
Singapore (thứ 66), Malaysia (thứ 68), 
Philippines (thứ 97), Indonesia (thứ 
102), Myanmar (thứ 110), Lào (thứ 
111) và Campuchia (thứ 112). 

Báo cáo cho thấy chưa có quốc gia 
nào đạt được tất cả 17 mục tiêu Liên 
hợp quốc đề ra. Nhiều nước đã chính 
thức thông qua SDG, tuy nhiên chỉ 18 
trong 43 nước được khảo sát đề cập 
đến SDG trong kế hoạch ngân sách 
của chính phủ.  

Theo báo cáo, các nước có thu 
nhập cao đang gây ra những tác động 
lớn đến môi trường và kinh tế-xã hội. 
Báo cáo chỉ rõ các “thiên đường thuế” 
và hoạt động bí mật của ngân hàng là 
một trong những nguyên nhân làm 
giảm sự hỗ trợ tài chính cho SDG. 

Bên cạnh đó, báo cáo trên lưu ý việc 
sử dụng quỹ đất và sản xuất lương thực 
chưa đáp ứng được nhu cầu của con 
người, trong khi ngành nông nghiệp 
đang phá hoại đa dạng sinh học, lãng phí 
nguồn nước và chiếm tới 25% lượng khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. 

   

Các KCN, KKT thu hút được 674 dự án đầu tư 
Theo Báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính 

đến cuối tháng 6 năm 2019, cả nước có 326 khu công nghiệp (KCN) được thành 
lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95,5 nghìn ha, trong đó có 251 KCN 
đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66,2 nghìn ha và 75 
KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng 
diện tích khoảng 29,3 nghìn ha. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt 
động đạt gần 74%. 

Cả nước có 17 Khu kinh tế (KKT) ven biển đã được thành lập với tổng diện 
tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha.  

Lũy kế đến tháng 6/2019, có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích 
khoảng 15,2 nghìn ha; trong đó 17 KCN đang hoạt động có tổng diện tích 

 

 
 

khoảng 6,9 nghìn ha và 21 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 
8,3 nghìn ha. 

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN, KKT trên cả nước thu hút 
được khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 
8,7 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 8.900 dự án 
với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD. 

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các KCN, KKT trên cả nước thu hút 
được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ 
đồng, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên khoảng hơn 9.086 dự án với tổng 
vốn đăng ký đạt khoảng 2.060,5 nghìn tỷ đồng. 

   
Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường có FTA tăng trưởng cao 

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu 
năm 2019 đạt 122,42 tỷ USD, tăng 
7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc 
biệt, xuất khẩu sang các thị trường có 
ký kết FTA với Việt Nam đa số đều 
đạt mức tăng trưởng tốt. 

Trong đó, xuất khẩu sang Nhật 
Bản đạt 9,68 tỷ USD, tăng 9,1%; xuất 
khẩu sang Hàn Quốc đạt 9,24 tỷ USD, 
tăng 6,0%; xuất khẩu sang ASEAN 
đạt 13,067 tỷ USD, tăng 6,7%. 

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu 
sang các thị trường là thành viên 
CPTPP đạt mức tăng tốt, như xuất 
khẩu sang Canada tăng 31,5% (đạt 
1,81 tỷ USD); Mexico tăng 22,4% 
(đạt 1,3 tỷ USD). 

Tính đến hết tháng 6 năm 2019, đã 
có 22 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ 
USD, tăng 1 mặt hàng so với 6 tháng 

năm 2018. Có tới 35/45 mặt hàng có 
kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng 
kỳ năm 2018. 

6 tháng đầu năm nay, đã bổ sung 
thêm 2 mặt hàng mới đạt giá trị trên 2 
tỷ USD so với cùng kỳ năm trước là 
rau quả và xơ, sợi dệt với kim ngạch 
xuất khẩu đạt lần lượt là 2,08 tỷ USD 
và 2,01 tỷ USD. 

5 mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và 
linh kiện (ước đạt 23,47 tỷ USD, tăng 
3,8%), máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện (ước đạt 15,5 tỷ USD, 
tăng 13,9%), hàng dệt và may mặc 
(ước đạt 15,04 tỷ USD, tăng 9,9%), 
giày dép các loại (ước đạt 8,8 tỷ USD, 
tăng 14,2%), máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phụ tùng (ước đạt 8,22 tỷ USD, 
tăng 6,3%). 

 

Tập đoàn Sumitomo đầu tư lớn vào ngành logistics ở Việt Nam 
Tập đoàn Sumitomo góp 37 triệu USD tương 50% số vốn đầu tư trong 

thương vụ hợp tác với công ty Suzuyo để mua 10% cổ phần của Công ty 
Gemadept nhằm phát triển hệ thống logistics tại Việt Nam.  
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WB cho rằng quá trình này cần nhiều thời gian và tác động chưa thể phản ánh 
trong kỳ dự báo lần này. 

  

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững 
Theo báo cáo đánh giá thường niên 

lần thứ 4 về tiến độ thực hiện SDG do 
Mạng lưới Giải pháp phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc và Quỹ 
Bertelsmann Stiftung của Đức vừa 
công bố, Việt Nam ở vị trí 54, tăng 3 
bậc so với năm ngoái. Đan Mạch đạt 
thứ hạng cao nhất với 85,2 điểm, Cộng 
hòa Trung Phi xếp cuối danh sách này 
với 39,1 điểm.  

Điểm trung bình của các nước khu 
vực Đông Nam Á là 65,7, trong đó 
Thái Lan có thứ hạng cao nhất với 73 
điểm, xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng 
162 nước và vùng lãnh thổ. 

Các nước còn lại gồm Việt Nam (vị 
trí 54, vươn 3 bậc so với năm ngoái), 
Singapore (thứ 66), Malaysia (thứ 68), 
Philippines (thứ 97), Indonesia (thứ 
102), Myanmar (thứ 110), Lào (thứ 
111) và Campuchia (thứ 112). 

Báo cáo cho thấy chưa có quốc gia 
nào đạt được tất cả 17 mục tiêu Liên 
hợp quốc đề ra. Nhiều nước đã chính 
thức thông qua SDG, tuy nhiên chỉ 18 
trong 43 nước được khảo sát đề cập 
đến SDG trong kế hoạch ngân sách 
của chính phủ.  

Theo báo cáo, các nước có thu 
nhập cao đang gây ra những tác động 
lớn đến môi trường và kinh tế-xã hội. 
Báo cáo chỉ rõ các “thiên đường thuế” 
và hoạt động bí mật của ngân hàng là 
một trong những nguyên nhân làm 
giảm sự hỗ trợ tài chính cho SDG. 

Bên cạnh đó, báo cáo trên lưu ý việc 
sử dụng quỹ đất và sản xuất lương thực 
chưa đáp ứng được nhu cầu của con 
người, trong khi ngành nông nghiệp 
đang phá hoại đa dạng sinh học, lãng phí 
nguồn nước và chiếm tới 25% lượng khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. 

   

Các KCN, KKT thu hút được 674 dự án đầu tư 
Theo Báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính 

đến cuối tháng 6 năm 2019, cả nước có 326 khu công nghiệp (KCN) được thành 
lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95,5 nghìn ha, trong đó có 251 KCN 
đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66,2 nghìn ha và 75 
KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng 
diện tích khoảng 29,3 nghìn ha. Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt 
động đạt gần 74%. 

Cả nước có 17 Khu kinh tế (KKT) ven biển đã được thành lập với tổng diện 
tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha.  

Lũy kế đến tháng 6/2019, có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích 
khoảng 15,2 nghìn ha; trong đó 17 KCN đang hoạt động có tổng diện tích 

 

 
 

khoảng 6,9 nghìn ha và 21 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 
8,3 nghìn ha. 

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN, KKT trên cả nước thu hút 
được khoảng 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 
8,7 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 8.900 dự án 
với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD. 

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các KCN, KKT trên cả nước thu hút 
được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ 
đồng, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên khoảng hơn 9.086 dự án với tổng 
vốn đăng ký đạt khoảng 2.060,5 nghìn tỷ đồng. 

   
Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường có FTA tăng trưởng cao 

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu 
năm 2019 đạt 122,42 tỷ USD, tăng 
7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc 
biệt, xuất khẩu sang các thị trường có 
ký kết FTA với Việt Nam đa số đều 
đạt mức tăng trưởng tốt. 

Trong đó, xuất khẩu sang Nhật 
Bản đạt 9,68 tỷ USD, tăng 9,1%; xuất 
khẩu sang Hàn Quốc đạt 9,24 tỷ USD, 
tăng 6,0%; xuất khẩu sang ASEAN 
đạt 13,067 tỷ USD, tăng 6,7%. 

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu 
sang các thị trường là thành viên 
CPTPP đạt mức tăng tốt, như xuất 
khẩu sang Canada tăng 31,5% (đạt 
1,81 tỷ USD); Mexico tăng 22,4% 
(đạt 1,3 tỷ USD). 

Tính đến hết tháng 6 năm 2019, đã 
có 22 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ 
USD, tăng 1 mặt hàng so với 6 tháng 

năm 2018. Có tới 35/45 mặt hàng có 
kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng 
kỳ năm 2018. 

6 tháng đầu năm nay, đã bổ sung 
thêm 2 mặt hàng mới đạt giá trị trên 2 
tỷ USD so với cùng kỳ năm trước là 
rau quả và xơ, sợi dệt với kim ngạch 
xuất khẩu đạt lần lượt là 2,08 tỷ USD 
và 2,01 tỷ USD. 

5 mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và 
linh kiện (ước đạt 23,47 tỷ USD, tăng 
3,8%), máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện (ước đạt 15,5 tỷ USD, 
tăng 13,9%), hàng dệt và may mặc 
(ước đạt 15,04 tỷ USD, tăng 9,9%), 
giày dép các loại (ước đạt 8,8 tỷ USD, 
tăng 14,2%), máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phụ tùng (ước đạt 8,22 tỷ USD, 
tăng 6,3%). 

 

Tập đoàn Sumitomo đầu tư lớn vào ngành logistics ở Việt Nam 
Tập đoàn Sumitomo góp 37 triệu USD tương 50% số vốn đầu tư trong 

thương vụ hợp tác với công ty Suzuyo để mua 10% cổ phần của Công ty 
Gemadept nhằm phát triển hệ thống logistics tại Việt Nam.  
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Tập đoàn Sumitomo vừa hợp tác với công ty Suzuyo và một quỹ công-tư 
chuyên về đầu tư hạ tầng của Nhật Bản để mua 10% cổ phần của Công ty Cổ 
phần Gemadept của Việt Nam, trong đó Sumitomo góp gần 4 tỷ yen (37 triệu 
USD), tương đương khoảng 50% số tiền cần thiết để thực hiện thương vụ này. 

Theo tờ Nikkei Asia Review, Gemadept hiện sở hữu 6 cảng, xử lý 1,7 triệu 
container và chiếm hơn 10% thị phần ở Việt Nam. 

Trong khi đó, Sumitomo đang quản lý 3 khu công nghiệp ở ngoại thành Hà 
Nội và một cơ sở logistics ở quốc gia Đông Nam Á này.  

Thông qua thương vụ trên, Sumitomo muốn xây dựng một hệ thống 
logistics kết nối các nhà máy với các bến cảng để phục vụ cho hoạt động xuất 
khẩu các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.  

 
Thu ngân sách tăng trên 13% 

Báo cáo tại Hội nghị Sơ kết công 
tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
tài chính - ngân sách Nhà nước 6 
tháng cuối năm 2019, hôm 12/7, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh 
Tuấn cho biết, tính đến hết tháng 
6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước 
đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% 
dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Trong đó, thu nội địa đạt 51,1% dự 
toán, tăng 13,6%; thu dầu thô đạt 68% 
dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; 
thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 
khẩu đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7% 
so cùng kỳ năm 2018.  

Ông Tuấn nhận định, cả thu ngân 
sách trung ương và ngân sách địa 
phương đều đạt khá; trong đó, thu 
ngân sách trung ương đạt 51,5% dự 

toán, mức cao nhất trong 5 năm trở 
lại đây. 

"Thu ngân sách địa phương đạt 
54,3% dự toán, với 50/63 địa phương 
thu đạt trên 50% dự toán", lãnh đạo Bộ 
Tài chính nói. 

Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ 
Tài chính cho biết, chi 6 tháng đạt 
666,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự 
toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018.  

Cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 
được đảm bảo, Bộ Tài chính đã phát 
hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ 
gốc tiền vay của ngân sách trung ương 
theo dự toán, trong đó đã trả nợ gốc 
tiền vay là 104 nghìn tỷ đồng, và nhận 
nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn 
tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 
năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 3 tỷ USD vốn FDI 
Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 

2019, tính chung cả vốn thu hút đăng ký đầu tư mới và qua hình thức góp vốn, 

 

 
 

mua cổ phần, phần góp vốn trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố đã thu 
hút được 3,21 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), tăng 20% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư có 598 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 539 triệu USD, (tăng 15,8% 
số dự án cấp mới và tăng 3,6% vốn đầu tư so với cùng kỳ).  

Trong số dự án trên, Ban Quản lý các khu chế xuất và Khu Công nghiệp 
thành phố cấp 16 dự án, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp 1 dự án, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 581 dự án. 

Trong 6 tháng qua, có 145 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực 
hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 300 triệu USD. So với 
cùng kỳ, tăng 22,8% số dự án điều chỉnh và bằng 81,6% vốn đầu tư. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố cũng chấp thuận cho 2.307 trường 
hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại 
phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký tương 
đương 2,37 tỷ USD, tăng 26,3% về số trường hợp và tăng 32,6 về vốn đầu tư so 
với cùng kỳ năm 2018. 

Đánh giá chung về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng khả quan 
trên, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã được 
thành phố triển khai từ đầu năm. Điều này góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế thành phố, tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia 
tăng cao, đồng thời, tăng trưởng sức hút đầu tư và cải thiện rõ rệt niềm tin của 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, theo phân tích của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tuy có tăng 
về số dự án và số vốn đầu tư, nhưng tính bình quân mỗi dự án đầu tư thời gian 
qua chỉ đạt dưới 1 triệu USD/dự án./. 

 
 
 
 

___________________ 
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Tập đoàn Sumitomo vừa hợp tác với công ty Suzuyo và một quỹ công-tư 
chuyên về đầu tư hạ tầng của Nhật Bản để mua 10% cổ phần của Công ty Cổ 
phần Gemadept của Việt Nam, trong đó Sumitomo góp gần 4 tỷ yen (37 triệu 
USD), tương đương khoảng 50% số tiền cần thiết để thực hiện thương vụ này. 

Theo tờ Nikkei Asia Review, Gemadept hiện sở hữu 6 cảng, xử lý 1,7 triệu 
container và chiếm hơn 10% thị phần ở Việt Nam. 

Trong khi đó, Sumitomo đang quản lý 3 khu công nghiệp ở ngoại thành Hà 
Nội và một cơ sở logistics ở quốc gia Đông Nam Á này.  

Thông qua thương vụ trên, Sumitomo muốn xây dựng một hệ thống 
logistics kết nối các nhà máy với các bến cảng để phục vụ cho hoạt động xuất 
khẩu các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.  

 
Thu ngân sách tăng trên 13% 

Báo cáo tại Hội nghị Sơ kết công 
tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
tài chính - ngân sách Nhà nước 6 
tháng cuối năm 2019, hôm 12/7, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh 
Tuấn cho biết, tính đến hết tháng 
6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước 
đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% 
dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Trong đó, thu nội địa đạt 51,1% dự 
toán, tăng 13,6%; thu dầu thô đạt 68% 
dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; 
thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 
khẩu đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7% 
so cùng kỳ năm 2018.  

Ông Tuấn nhận định, cả thu ngân 
sách trung ương và ngân sách địa 
phương đều đạt khá; trong đó, thu 
ngân sách trung ương đạt 51,5% dự 

toán, mức cao nhất trong 5 năm trở 
lại đây. 

"Thu ngân sách địa phương đạt 
54,3% dự toán, với 50/63 địa phương 
thu đạt trên 50% dự toán", lãnh đạo Bộ 
Tài chính nói. 

Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ 
Tài chính cho biết, chi 6 tháng đạt 
666,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự 
toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018.  

Cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 
được đảm bảo, Bộ Tài chính đã phát 
hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ 
gốc tiền vay của ngân sách trung ương 
theo dự toán, trong đó đã trả nợ gốc 
tiền vay là 104 nghìn tỷ đồng, và nhận 
nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn 
tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 
năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 3 tỷ USD vốn FDI 
Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 

2019, tính chung cả vốn thu hút đăng ký đầu tư mới và qua hình thức góp vốn, 

 

 
 

mua cổ phần, phần góp vốn trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố đã thu 
hút được 3,21 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), tăng 20% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư có 598 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 539 triệu USD, (tăng 15,8% 
số dự án cấp mới và tăng 3,6% vốn đầu tư so với cùng kỳ).  

Trong số dự án trên, Ban Quản lý các khu chế xuất và Khu Công nghiệp 
thành phố cấp 16 dự án, Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp 1 dự án, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 581 dự án. 

Trong 6 tháng qua, có 145 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực 
hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 300 triệu USD. So với 
cùng kỳ, tăng 22,8% số dự án điều chỉnh và bằng 81,6% vốn đầu tư. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố cũng chấp thuận cho 2.307 trường 
hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại 
phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký tương 
đương 2,37 tỷ USD, tăng 26,3% về số trường hợp và tăng 32,6 về vốn đầu tư so 
với cùng kỳ năm 2018. 

Đánh giá chung về kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng khả quan 
trên, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã được 
thành phố triển khai từ đầu năm. Điều này góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế thành phố, tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia 
tăng cao, đồng thời, tăng trưởng sức hút đầu tư và cải thiện rõ rệt niềm tin của 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, theo phân tích của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tuy có tăng 
về số dự án và số vốn đầu tư, nhưng tính bình quân mỗi dự án đầu tư thời gian 
qua chỉ đạt dưới 1 triệu USD/dự án./. 

 
 
 
 

___________________ 
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VVĂĂNN  BBẢẢNN  PPHHÁÁPP  LLUUẬẬTT    
 

 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.  
Nghị định quy định chi tiết các Điều, khoản của Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14: Khoản 1 Điều 15, Điều 22, Điều 23, khoản 4 Điều 25, 
khoản 4 Điều 71, Điều 80, Điều 81 và Điều 94. Trong đó có quy định rõ việc tặng 
quà và nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn 
như sau: 

- Chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ 
thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật 

- Không trực tiếp, gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc mà mình giải quyết hoặc thuộc 
phạm vi mình quản lý. 

- Nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; nếu không từ 
chối được phải giao lại quà cho bộ phận quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị 
mình để xử lý theo quy định. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về giải quyết xung đột lợi ích; về thanh 
tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ 
chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019. 
 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ,                              
SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.  

Theo đó, Nghị định quy định thời hiệu xử phạt VPHC đối với các lĩnh vực 
trên là 01 năm. Riêng các hành vi VPHC đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản 
có kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm. 

Hình thức xử phạt VPHC quy định tại Nghị định bao gồm: Cảnh cáo và phạt 
tiền. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý, sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, kho 
bạc Nhà nước là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức. Mức 

 

 
 

phạt tiền tăng gấp đôi lên 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ 
chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức 
hội nghị….bằng kinh phí Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 
01 - 02 triệu đồng. 

Trường hợp cho thuê trụ sở làm việc, xe ô tô công khi không có quyết định 
phê duyệt, mức xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Trường hợp tự ý bán thanh lý xe ô 
tô khi dự án kết thúc, chưa có quyết định phê duyệt cũng bị phạt tới 20 triệu đồng. 

Trường hợp cá nhân có cùng những hành vi nêu trên thì mức phạt bằng ½ 
mức phạt đối với tổ chức. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. 
 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHỐNG LẨN TRÁNH                                                
BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

Ngày 04/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg 
về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ". 

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” với các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác 
thương mại lớn nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại, 
lẩn trách biện pháp phòng vệ thương mại, giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ 
thương mại, hướng tới xuất khẩu bền vững. 

Thứ hai, thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa thông qua giám sát hoạt 
động nhập khẩu, xuất khẩu (kể cả tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh) các 
mặt hàng đang bị các đối tác kinh tế quan trọng áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại để đưa ra khuyến nghị kịp thời… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2019. 
 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT 
Ngày 08/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 842/QĐ-TTg 

về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được 
điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật 
thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. 
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HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.  
Nghị định quy định chi tiết các Điều, khoản của Luật Phòng, chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14: Khoản 1 Điều 15, Điều 22, Điều 23, khoản 4 Điều 25, 
khoản 4 Điều 71, Điều 80, Điều 81 và Điều 94. Trong đó có quy định rõ việc tặng 
quà và nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn 
như sau: 

- Chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ 
thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật 

- Không trực tiếp, gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc mà mình giải quyết hoặc thuộc 
phạm vi mình quản lý. 

- Nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; nếu không từ 
chối được phải giao lại quà cho bộ phận quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị 
mình để xử lý theo quy định. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về giải quyết xung đột lợi ích; về thanh 
tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ 
chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019. 
 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ,                              
SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định 
xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.  

Theo đó, Nghị định quy định thời hiệu xử phạt VPHC đối với các lĩnh vực 
trên là 01 năm. Riêng các hành vi VPHC đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản 
có kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm. 

Hình thức xử phạt VPHC quy định tại Nghị định bao gồm: Cảnh cáo và phạt 
tiền. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý, sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, kho 
bạc Nhà nước là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức. Mức 

 

 
 

phạt tiền tăng gấp đôi lên 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ 
chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức 
hội nghị….bằng kinh phí Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 
01 - 02 triệu đồng. 

Trường hợp cho thuê trụ sở làm việc, xe ô tô công khi không có quyết định 
phê duyệt, mức xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Trường hợp tự ý bán thanh lý xe ô 
tô khi dự án kết thúc, chưa có quyết định phê duyệt cũng bị phạt tới 20 triệu đồng. 

Trường hợp cá nhân có cùng những hành vi nêu trên thì mức phạt bằng ½ 
mức phạt đối với tổ chức. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. 
 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHỐNG LẨN TRÁNH                                                
BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

Ngày 04/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg 
về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ". 

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” với các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác 
thương mại lớn nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại, 
lẩn trách biện pháp phòng vệ thương mại, giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ 
thương mại, hướng tới xuất khẩu bền vững. 

Thứ hai, thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa thông qua giám sát hoạt 
động nhập khẩu, xuất khẩu (kể cả tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh) các 
mặt hàng đang bị các đối tác kinh tế quan trọng áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại để đưa ra khuyến nghị kịp thời… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2019. 
 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT 
Ngày 08/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 842/QĐ-TTg 

về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được 
điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật 
thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. 
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Cụ thể, trong tháng 7/2019, các Bộ sau phải trình Chính phủ dự án Luật, 
Pháp lệnh như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Bộ Xây dựng trình Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 
Đê điều; Bộ Tư pháp trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định 
tư pháp. 

Bên cạnh đó, trong tháng 01/2020, Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo và trình 
Chính phủ dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Bộ Ngoại giao trình dự án Luật 
Thỏa thuận quốc tế; Bộ Y tế trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 
Trong tháng 02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo và trình 
Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2019. 
 

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TRONG                             
SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ 

Ngày 05/7/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2019/TT -
BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
trong sản xuất, lắp ráp ô tô. 

Theo đó, doanh nghiệp phải triệu hồi các sản phẩm có khuyết tật do mình sản 
xuất khi sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện 
hành bắt buộc áp dụng cho đối tượng sản phẩm đó hoặc sản phẩm dù chưa gây tổn 
thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm trong 
một số điều kiện nhất định. Đối với sản phẩm có lỗi không thuộc diện triệu hồi 
nêu trên thì cơ sở sản xuất chủ động thực hiện khắc phục lỗi của sản phẩm. 

Trường hợp phát hiện các sản phẩm đã cung cấp ra thị trường có khuyết tật 
thuộc diện triệu hồi, doanh nghiệp cần chủ động tạm dừng sản xuất đối với các 
sản phẩm thuộc kiểu loại sản phẩm có khuyết tật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần 
công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng và chịu 
mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm. 

Thông tư này cũng quy định rằng, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 
ngày phát hiện sản phẩm có khuyết tật, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản 
tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc cung cấp sản phẩm khuyết tật ra thị 
trường. Sau thời gian không quá 30 ngày kể từ khi kết thúc triệu hồi, doanh 
nghiệp phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện triệu hồi tới Cơ quan Quản 
lý chất lượng. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2019./. 
 

___________________ 

 

 
 

 
 

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng đất trồng lúa. Theo đó sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa 
sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: 

a- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô 
nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công 
trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

b- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng 
cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất 
trồng lúa của cấp xã, đảm bảo công khai, minh bạch. 

c- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải 
theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở 
hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản 
xuất nông nghiệp của địa phương. 

d- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 
dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy 
sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120cm, khi cần thiết phải phục hồi 
lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019. 

6 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu đạt 464 triệu USD 
Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, khối lượng tiêu 

xuất khẩu tháng 6/2019 ước đạt 36 nghìn tấn, với giá trị đạt 88 triệu USD, đưa 
khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 182 nghìn tấn và 464 
triệu USD, tăng 39,5% về khối lượng và tăng 2,6% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2018.  

Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việṭ Nam là Mỹ, Ấn Độ, Đức, 
Pakistan và Tiểu các Vương quốc Ả rập thống nhất, với 38,5% thị phần. Giá tiêu 
xuất khẩu bình quân đạt 2.579 USD/tấn, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2018.  

Trong tháng 6/2019, nhìn chung, giá tiêu thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Tại 
thị trường trong nước, giá tiêu trong nước cũng có xu hướng tăng cùng với xu 
hướng tăng của giá tiêu thế giới. So với tháng trước, giá tiêu tại Đắc Lắc, Đắc 
Nông và Bà Rịa Vũng Tàu tăng 2.000 đồng/kg lên 46.000 – 47.000 đồng/kg. Giá 
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Cụ thể, trong tháng 7/2019, các Bộ sau phải trình Chính phủ dự án Luật, 
Pháp lệnh như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Bộ Xây dựng trình Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 
Đê điều; Bộ Tư pháp trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định 
tư pháp. 

Bên cạnh đó, trong tháng 01/2020, Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo và trình 
Chính phủ dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Bộ Ngoại giao trình dự án Luật 
Thỏa thuận quốc tế; Bộ Y tế trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 
Trong tháng 02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo và trình 
Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2019. 
 

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TRONG                             
SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ 

Ngày 05/7/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 25/2019/TT -
BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
trong sản xuất, lắp ráp ô tô. 

Theo đó, doanh nghiệp phải triệu hồi các sản phẩm có khuyết tật do mình sản 
xuất khi sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện 
hành bắt buộc áp dụng cho đối tượng sản phẩm đó hoặc sản phẩm dù chưa gây tổn 
thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm trong 
một số điều kiện nhất định. Đối với sản phẩm có lỗi không thuộc diện triệu hồi 
nêu trên thì cơ sở sản xuất chủ động thực hiện khắc phục lỗi của sản phẩm. 

Trường hợp phát hiện các sản phẩm đã cung cấp ra thị trường có khuyết tật 
thuộc diện triệu hồi, doanh nghiệp cần chủ động tạm dừng sản xuất đối với các 
sản phẩm thuộc kiểu loại sản phẩm có khuyết tật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần 
công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng và chịu 
mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm. 

Thông tư này cũng quy định rằng, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 
ngày phát hiện sản phẩm có khuyết tật, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản 
tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc cung cấp sản phẩm khuyết tật ra thị 
trường. Sau thời gian không quá 30 ngày kể từ khi kết thúc triệu hồi, doanh 
nghiệp phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện triệu hồi tới Cơ quan Quản 
lý chất lượng. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2019./. 
 

___________________ 

 

 
 

 
 

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng đất trồng lúa. Theo đó sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa 
sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: 

a- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô 
nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công 
trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

b- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng 
cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất 
trồng lúa của cấp xã, đảm bảo công khai, minh bạch. 

c- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải 
theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở 
hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản 
xuất nông nghiệp của địa phương. 

d- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 
dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy 
sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120cm, khi cần thiết phải phục hồi 
lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019. 

6 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu đạt 464 triệu USD 
Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, khối lượng tiêu 

xuất khẩu tháng 6/2019 ước đạt 36 nghìn tấn, với giá trị đạt 88 triệu USD, đưa 
khối lượng xuất khẩu tiêu 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 182 nghìn tấn và 464 
triệu USD, tăng 39,5% về khối lượng và tăng 2,6% về giá trị so với cùng kỳ 
năm 2018.  

Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việṭ Nam là Mỹ, Ấn Độ, Đức, 
Pakistan và Tiểu các Vương quốc Ả rập thống nhất, với 38,5% thị phần. Giá tiêu 
xuất khẩu bình quân đạt 2.579 USD/tấn, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2018.  

Trong tháng 6/2019, nhìn chung, giá tiêu thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Tại 
thị trường trong nước, giá tiêu trong nước cũng có xu hướng tăng cùng với xu 
hướng tăng của giá tiêu thế giới. So với tháng trước, giá tiêu tại Đắc Lắc, Đắc 
Nông và Bà Rịa Vũng Tàu tăng 2.000 đồng/kg lên 46.000 – 47.000 đồng/kg. Giá 
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tiêu tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg lên mức 45.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đồng 
Nai tăng 1.500 đồng/kg lên 44.500 đồng/kg. 

Tuy nhiên, theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, nhìn chung, 
thị trường hạt tiêu toàn cầu 6 tháng đầu năm 2019 vẫn chịu sức ép giảm giá do áp 
lực dư cung và nhu cầu ở mức thấp. Mặc dù hiện tại giá tiêu đã có sự phục hồi 
nhẹ nhưng thời gian tới giá tiêu sẽ khó có khả năng tăng mạnh do nguồn cung hạt 
tiêu toàn cầu vẫn còn dồi dào, và lượng tồn kho lớn.  

Theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, sản lượng hạt tiêu thế giới sẽ 
tiếp tục tăng trong năm 2019, với kỳ vọng đạt khoảng 602.000 tấn, tăng 8,27% 
so với năm 2018; trong đó các nước sản xuất lớn như Brazil, Campuchia và 
Sri Lanka đều được dự kiến sẽ có sản lượng tăng với mức tăng lần lượt là 
28%, 17%, và 44%. 

Nửa đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng 
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 6 tháng đầu 

năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 
3.903,8 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.928,4 tỷ đồng, bằng 
27,4% kế hoạch. 

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 682,6 tỷ 
đồng, bằng 20,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 922,8 tỷ đồng, bằng 27,9% kế 
hoạch. Vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 3.221,3 tỷ 
đồng, bằng 29,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 triệu đồng, bằng 27,3% 
kế hoạch.  

Khối lượng thực hiện đầu tư thủy lợi, trong 6 tháng, ước đạt 433,4 tỷ đồng, 
bằng 20,23% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 151,3 tỷ đồng, giải ngân 
ước đạt 391,5 tỷ đồng. đầu tư nông nghiệp ước đạt 23,2 tỷ đồng, bằng 16,6% kế 
hoạch. Khối lượng thực hiện đầu tư lâm nghiệp 6 tháng ước đạt 17,3 tỷ đồng, 
trong đó vốn trong nước đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch. Khối lượng thực 
hiện thủy sản 6 tháng ước đạt 13,4 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch. Về giáo dục, 
đào tạo, khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 78,3% kế 
hoạch; khoa học công nghệ ước đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 6,1% so với kế hoạch; lĩnh 
vực khác ước đạt 30,8 tỷ đồng, bằng 32,6% so với kế hoạch. 

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung 
ương, khối lượng thực hiện ước đạt 66,1 tỷ đồng, bằng 27,6% kế hoạch năm. 
Trong đó, Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước 
đạt 19,9 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền 
vững khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 3,8 tỷ đồng bằng 11,3% so với kế 
hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành NN khối lượng thực hiện 6 tháng 
ước đạt 40,8 tỷ, bằng 40,3% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

 

 
 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 1,5 tỷ đồng, bằng 6,4% so 
với kế hoạch.  

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng các công trình thủy lợi đầu tư 
bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 3.221,2 tỷ đồng, bằng 29,2% kế 
hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch. 

Sản xuất nông nghiệp đối diện với tình trạng hạn hán gia tăng 
Từ đầu vụ sản xuất Hè Thu, mùa 2019, ở khu vực Trung bộ, nắng nóng gần 

như liên tiếp xảy ra, cùng với đó là sự thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy nên một 
số tỉnh đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước. 

Hàng chục nghìn ha lúa và cây màu tiếp tục đối mặt với tình trạng hạn hán 
phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thậm chí có diện tích mất trắng. Các đơn vị 
chức năng ngành nông nghiệp đang tích cực hướng dẫn các địa phương khắc 
phục tình trạng này. 

Vụ Hè Thu 2019, khu vực Trung bộ cơ bản đã gieo cấy xong, gồm Bắc 
Trung bộ đạt 165.000/167.500ha lúa (98,5% kế hoạch), Nam Trung bộ 
174.338/178.500ha lúa (đạt 97,7% kế hoạch). 

Vụ mùa 2019, tại các tỉnh vùng Bắc Trung bộ diện tích đã gieo cấy đạt 
132.000/158.500ha kế hoạch (đạt 83%), khu vực Nam Trung bộ chỉ mới thực 
hiện tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng với 37.900/46.500ha (đạt 81,5% kế hoạch). 

Để phù hợp với tình hình nguồn nước, các địa phương đã chủ động điều 
chỉnh giảm kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu, Mùa. Điển hình, khu vực Bắc 
Trung bộ giảm so với năm 2018 khoảng 4.800ha, so với năm 2017 là 
10.700ha; trong đó một số tỉnh có diện tích giảm lớn như Quảng Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An. 

Khu vực Nam Trung bộ so với năm 2018 giảm khoảng 2.600ha, so với năm 
2017 giảm 7.000ha; một số tỉnh có diện tích giảm lớn như Bình Thuận, Ninh 
Thuận, Bình Định. 

Theo Tổng cục Thủy lợi, tổng lượng mưa từ đầu vụ Hè Thu 2019 đến nay 
thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 5-15%. Dung tích 
các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung bộ trung bình đạt phổ biến từ 33-56% 
dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 12%. Các hồ chứa khu 
vực Nam Trung bộ trung bình đạt phổ biến từ 38-57% dung tích thiết kế, thấp 
hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 19%, cao hơn năm 2018 là 2%. 

Tháng 6/2019, sản lượng tiêu thụ xe ô tô duy trì ổn định 
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, 

trong tháng 6/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.520 xe, tăng 
0,1% so với tháng 05/2019 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe 
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tiêu tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg lên mức 45.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đồng 
Nai tăng 1.500 đồng/kg lên 44.500 đồng/kg. 

Tuy nhiên, theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, nhìn chung, 
thị trường hạt tiêu toàn cầu 6 tháng đầu năm 2019 vẫn chịu sức ép giảm giá do áp 
lực dư cung và nhu cầu ở mức thấp. Mặc dù hiện tại giá tiêu đã có sự phục hồi 
nhẹ nhưng thời gian tới giá tiêu sẽ khó có khả năng tăng mạnh do nguồn cung hạt 
tiêu toàn cầu vẫn còn dồi dào, và lượng tồn kho lớn.  

Theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, sản lượng hạt tiêu thế giới sẽ 
tiếp tục tăng trong năm 2019, với kỳ vọng đạt khoảng 602.000 tấn, tăng 8,27% 
so với năm 2018; trong đó các nước sản xuất lớn như Brazil, Campuchia và 
Sri Lanka đều được dự kiến sẽ có sản lượng tăng với mức tăng lần lượt là 
28%, 17%, và 44%. 

Nửa đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng 
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 6 tháng đầu 

năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 
3.903,8 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.928,4 tỷ đồng, bằng 
27,4% kế hoạch. 

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước, khối lượng thực hiện ước đạt 682,6 tỷ 
đồng, bằng 20,6% kế hoạch, giải ngân ước đạt 922,8 tỷ đồng, bằng 27,9% kế 
hoạch. Vốn trái phiếu chính phủ, khối lượng thực hiện ước đạt 3.221,3 tỷ 
đồng, bằng 29,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 triệu đồng, bằng 27,3% 
kế hoạch.  

Khối lượng thực hiện đầu tư thủy lợi, trong 6 tháng, ước đạt 433,4 tỷ đồng, 
bằng 20,23% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước ước đạt 151,3 tỷ đồng, giải ngân 
ước đạt 391,5 tỷ đồng. đầu tư nông nghiệp ước đạt 23,2 tỷ đồng, bằng 16,6% kế 
hoạch. Khối lượng thực hiện đầu tư lâm nghiệp 6 tháng ước đạt 17,3 tỷ đồng, 
trong đó vốn trong nước đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch. Khối lượng thực 
hiện thủy sản 6 tháng ước đạt 13,4 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch. Về giáo dục, 
đào tạo, khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 78,3% kế 
hoạch; khoa học công nghệ ước đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 6,1% so với kế hoạch; lĩnh 
vực khác ước đạt 30,8 tỷ đồng, bằng 32,6% so với kế hoạch. 

Đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung 
ương, khối lượng thực hiện ước đạt 66,1 tỷ đồng, bằng 27,6% kế hoạch năm. 
Trong đó, Chương trình phát triển thuỷ sản bền vững: Khối lượng thực hiện ước 
đạt 19,9 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền 
vững khối lượng thực hiện 6 tháng ước đạt 3,8 tỷ đồng bằng 11,3% so với kế 
hoạch; Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành NN khối lượng thực hiện 6 tháng 
ước đạt 40,8 tỷ, bằng 40,3% kế hoạch; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

 

 
 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh khối lượng ước đạt 1,5 tỷ đồng, bằng 6,4% so 
với kế hoạch.  

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng các công trình thủy lợi đầu tư 
bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ ước đạt 3.221,2 tỷ đồng, bằng 29,2% kế 
hoạch, giải ngân ước đạt 3.005,5 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch. 

Sản xuất nông nghiệp đối diện với tình trạng hạn hán gia tăng 
Từ đầu vụ sản xuất Hè Thu, mùa 2019, ở khu vực Trung bộ, nắng nóng gần 

như liên tiếp xảy ra, cùng với đó là sự thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy nên một 
số tỉnh đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước. 

Hàng chục nghìn ha lúa và cây màu tiếp tục đối mặt với tình trạng hạn hán 
phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thậm chí có diện tích mất trắng. Các đơn vị 
chức năng ngành nông nghiệp đang tích cực hướng dẫn các địa phương khắc 
phục tình trạng này. 

Vụ Hè Thu 2019, khu vực Trung bộ cơ bản đã gieo cấy xong, gồm Bắc 
Trung bộ đạt 165.000/167.500ha lúa (98,5% kế hoạch), Nam Trung bộ 
174.338/178.500ha lúa (đạt 97,7% kế hoạch). 

Vụ mùa 2019, tại các tỉnh vùng Bắc Trung bộ diện tích đã gieo cấy đạt 
132.000/158.500ha kế hoạch (đạt 83%), khu vực Nam Trung bộ chỉ mới thực 
hiện tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng với 37.900/46.500ha (đạt 81,5% kế hoạch). 

Để phù hợp với tình hình nguồn nước, các địa phương đã chủ động điều 
chỉnh giảm kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu, Mùa. Điển hình, khu vực Bắc 
Trung bộ giảm so với năm 2018 khoảng 4.800ha, so với năm 2017 là 
10.700ha; trong đó một số tỉnh có diện tích giảm lớn như Quảng Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An. 

Khu vực Nam Trung bộ so với năm 2018 giảm khoảng 2.600ha, so với năm 
2017 giảm 7.000ha; một số tỉnh có diện tích giảm lớn như Bình Thuận, Ninh 
Thuận, Bình Định. 

Theo Tổng cục Thủy lợi, tổng lượng mưa từ đầu vụ Hè Thu 2019 đến nay 
thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 5-15%. Dung tích 
các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung bộ trung bình đạt phổ biến từ 33-56% 
dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 12%. Các hồ chứa khu 
vực Nam Trung bộ trung bình đạt phổ biến từ 38-57% dung tích thiết kế, thấp 
hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 19%, cao hơn năm 2018 là 2%. 

Tháng 6/2019, sản lượng tiêu thụ xe ô tô duy trì ổn định 
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, 

trong tháng 6/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.520 xe, tăng 
0,1% so với tháng 05/2019 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe 
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du lịch đạt 20.287 chiếc, tăng 3% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.649 
chiếc, giảm 9% so với tháng trước; xe chuyên dụng đạt 584 chiếc, tăng 14% so 
với tháng trước. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 16.162 xe, tăng 6% so với 
tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.357 xe, giảm 7% so với 
tháng trước.  

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị 
trường tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 
35%; xe thương mại tăng 1,5% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kỳ 
năm ngoái.  

Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 6/2019, doanh số bán hàng của xe 
lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 203% so với cùng 
kỳ năm ngoái.  

Vinamilk lọt Top 50 công ty quyền lực nhất châu Á 
Mới đây Tạp chí kinh tế uy tín của châu Á, Nikkei Asian Review, đã 

công bố Bảng xếp hạng Asia300 lần thứ 4, gồm danh sách các công ty niêm 
yết quyền lực và có giá trị nhất châu Á (Asia300 Power Performers). Theo đó, 
Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty dẫn đầu 
bảng xếp hạng này, với vị trí 25. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng do Nikkei công 
bố năm nay, chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống 
(F&B) góp mặt trong Top 50. 

Ngoài ra, Vinamilk cũng là doanh nghiệp thuộc trong Top 10 bảng xếp 
hạng về chỉ số Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE: Return On Equity). 
Chỉ số tài chính này thể hiện cho tính hiệu quả trong kinh doanh của một 
doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2018, ROE của Vinamilk đạt 40,7% và ổn định 
trong nhiều năm liên tiếp. 

Mới đây, Vinamilk đã được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn trong Top 
50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng “50 Công 
ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50) là bảng xếp hạng uy tín được 
thực hiện với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ 
Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới 
như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh 
danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  
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HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20 TẠI OSAKA, NHẬT BẢN 
 

Việt Anh 
 
Mọi sự chú ý trên thế giới đã đổ dồn vào thành phố Osaka (Nhật Bản) hồi 

tuần cuối tháng 6 vừa qua, khi đất nước Mặt trời mọc lần đầu tiên đăng cai Hội 
nghị Thượng đỉnh G20. Đây cũng là một sự kiện đa phương lớn đầu tiên được tổ 
chức dưới thời kỳ “Lệnh hòa” (Reiwa) tại Nhật Bản. Trong bối cảnh thế giới và 
khu vực đang biến chuyển nhanh và phức tạp, từ những điểm nóng địa chính trị 
cho đến chiến tranh thương mại leo thang giữa các nền kinh tế lớn, Hội nghị 
Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản được kỳ vọng mang đến gam màu tích cực hơn 
cho bức tranh kinh tế toàn cầu.  

1. Một số nội dung nghị sự nổi bật tại Hội nghị  
Trong hai ngày 28-29/6/2019, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã quy tụ đầy đủ 

Nguyên thủ của các nước thành viên, gồm 07 nước công nghiệp phát triển (G7), 
Liên minh Châu Âu (EU), Australia, Brasil, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn 
Độ… và lãnh đạo đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), 
Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB). Với 04 phiên họp và 02 phiên chuyên đề, Hội nghị đã thảo luận nhiều 
vấn đề quan trọng đang nổi lên của chính trị, kinh tế toàn cầu:  

Về kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu 
Hội nghị đánh giá kinh tế thế giới cơ bản ổn định, song tăng trưởng trì trệ, 

đối phó đồng thời nhiều thách thức, rủi ro bất ổn, trong đó nổi lên là căng thẳng 
địa-chính trị, xung đột thương mại, chủ nghĩa bảo bộ, xu hướng biệt lập, nợ toàn 
cầu, biến đổi khí hậu, tác động sâu rộng của công nghệ mới… Để xử lý hiệu quả 
các thách thức, rủi ro này, Lãnh đạo nhiều nước đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu 
gọi tăng cường phối hợp các công cụ chính sách, đẩy mạnh cải cách thể chế quản 
trị toàn cầu bằng các luật lệ, quy định mới, hướng đến quản trị toàn cầu công 
bằng, minh bạch, bao trùm.  

Với tư cách Chủ tịch G20, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, 
một nền kinh tế mở và tự do là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng; đề nghị 
G20 cần phát đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do, công bằng và không 
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du lịch đạt 20.287 chiếc, tăng 3% so với tháng trước; xe thương mại đạt 6.649 
chiếc, giảm 9% so với tháng trước; xe chuyên dụng đạt 584 chiếc, tăng 14% so 
với tháng trước. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 16.162 xe, tăng 6% so với 
tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.357 xe, giảm 7% so với 
tháng trước.  

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị 
trường tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 
35%; xe thương mại tăng 1,5% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kỳ 
năm ngoái.  

Đối với xe lắp ráp, tính đến hết tháng 6/2019, doanh số bán hàng của xe 
lắp ráp trong nước giảm 14% trong khi xe nhập khẩu tăng 203% so với cùng 
kỳ năm ngoái.  

Vinamilk lọt Top 50 công ty quyền lực nhất châu Á 
Mới đây Tạp chí kinh tế uy tín của châu Á, Nikkei Asian Review, đã 

công bố Bảng xếp hạng Asia300 lần thứ 4, gồm danh sách các công ty niêm 
yết quyền lực và có giá trị nhất châu Á (Asia300 Power Performers). Theo đó, 
Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty dẫn đầu 
bảng xếp hạng này, với vị trí 25. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng do Nikkei công 
bố năm nay, chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống 
(F&B) góp mặt trong Top 50. 

Ngoài ra, Vinamilk cũng là doanh nghiệp thuộc trong Top 10 bảng xếp 
hạng về chỉ số Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE: Return On Equity). 
Chỉ số tài chính này thể hiện cho tính hiệu quả trong kinh doanh của một 
doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2018, ROE của Vinamilk đạt 40,7% và ổn định 
trong nhiều năm liên tiếp. 

Mới đây, Vinamilk đã được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn trong Top 
50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng “50 Công 
ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50) là bảng xếp hạng uy tín được 
thực hiện với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ 
Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới 
như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh 
danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  
 

 
___________________ 

 
 

 

 
 

 
 

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20 TẠI OSAKA, NHẬT BẢN 
 

Việt Anh 
 
Mọi sự chú ý trên thế giới đã đổ dồn vào thành phố Osaka (Nhật Bản) hồi 

tuần cuối tháng 6 vừa qua, khi đất nước Mặt trời mọc lần đầu tiên đăng cai Hội 
nghị Thượng đỉnh G20. Đây cũng là một sự kiện đa phương lớn đầu tiên được tổ 
chức dưới thời kỳ “Lệnh hòa” (Reiwa) tại Nhật Bản. Trong bối cảnh thế giới và 
khu vực đang biến chuyển nhanh và phức tạp, từ những điểm nóng địa chính trị 
cho đến chiến tranh thương mại leo thang giữa các nền kinh tế lớn, Hội nghị 
Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản được kỳ vọng mang đến gam màu tích cực hơn 
cho bức tranh kinh tế toàn cầu.  

1. Một số nội dung nghị sự nổi bật tại Hội nghị  
Trong hai ngày 28-29/6/2019, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã quy tụ đầy đủ 

Nguyên thủ của các nước thành viên, gồm 07 nước công nghiệp phát triển (G7), 
Liên minh Châu Âu (EU), Australia, Brasil, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn 
Độ… và lãnh đạo đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), 
Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế (OECD), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB). Với 04 phiên họp và 02 phiên chuyên đề, Hội nghị đã thảo luận nhiều 
vấn đề quan trọng đang nổi lên của chính trị, kinh tế toàn cầu:  

Về kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu 
Hội nghị đánh giá kinh tế thế giới cơ bản ổn định, song tăng trưởng trì trệ, 

đối phó đồng thời nhiều thách thức, rủi ro bất ổn, trong đó nổi lên là căng thẳng 
địa-chính trị, xung đột thương mại, chủ nghĩa bảo bộ, xu hướng biệt lập, nợ toàn 
cầu, biến đổi khí hậu, tác động sâu rộng của công nghệ mới… Để xử lý hiệu quả 
các thách thức, rủi ro này, Lãnh đạo nhiều nước đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu 
gọi tăng cường phối hợp các công cụ chính sách, đẩy mạnh cải cách thể chế quản 
trị toàn cầu bằng các luật lệ, quy định mới, hướng đến quản trị toàn cầu công 
bằng, minh bạch, bao trùm.  

Với tư cách Chủ tịch G20, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, 
một nền kinh tế mở và tự do là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng; đề nghị 
G20 cần phát đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do, công bằng và không 
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phân biệt đối xử, đồng thời gia tăng động lực cho việc cải tổ WTO. Tại Hội nghị, 
nhiều nước nhất trí thúc đẩy cải cách WTO đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra, song 
nhấn mạnh cải cách WTO cần bảo đảm các mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của 
WTO, tăng cường chức năng và hiệu quả hoạt động, quan tâm nhu cầu chính 
đáng của các nước đang phát triển.  

Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến “Osaka 
Track”, gồm các quy tắc liên quan đến quản trị dữ liệu số. Theo Thủ tướng Nhật 
Bản, thương mại điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số có tiềm năng to lớn, song cần 
sớm thiết lập các quy tắc quốc tế để kiểm soát các luồng dữ liệu khổng lồ xuyên 
biên giới nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tôn trọng luật pháp quốc tế và 
nội luật quốc gia, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố lợi dụng internet. Nhiều nước 
tham gia Hội nghị đã ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về thúc đẩy tự do lưu 
chuyển dữ liệu đi đôi với bảo đảm tin cậy và cách tiếp cận “trí tuệ nhân tạo lấy 
con người là trung tâm”.  

Về các vấn đề xã hội 
Hội nghị xác định toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ 

đã mang lại cho thế giới rất nhiều ích lợi, nhưng các nước cần quan tâm tới các 
khoảng cách đang ngày càng giãn ra. Điều này đòi hỏi các nước G20 phải đặc 
biệt quan tâm và thu hẹp khoảng cách do sự phát triển của khoa học công nghệ, 
vấn đề già hóa dân số và bất bình đẳng giới. Các Nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh 
bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ đóng vai trò quan trọng hướng tới tăng 
trưởng bền vững và bao trùm. Các nước G20 khẳng định phấn đấu thu hẹp 
khoảng cách về lao động, việc làm giữa phụ nữ và nam giới còn 25% đến năm 
2025; cam kết tăng cường giáo dục, đào tạo cho học sinh nữ, nhất là các kỹ năng 
số để đáp ứng các yêu cầu của việc làm mới trong tương lai; tiếp tục triển khai 
sáng kiến cung cấp tài chính cho doanh nhân nữ (We-Fi) nhằm tăng cường hỗ trợ 
các doanh nhân nữ ở các nước đang phát triển.  

Về biến đổi khí hậu 

Bên cạnh tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề nghị sự của G20 
như kinh tế, tài chính, môi trường, y tế, phụ nữ..., các nước G20 tiếp tục bất 
đồng, chia rẽ trong một số vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề chống biến đổi 
khí hậu... Chống biến đổi khí hậu tiếp tục là vấn đề bất đồng lớn giữa Mỹ và các 
thành viên khác của G20. Ngoại trừ Mỹ, 19 thành viên còn lại của G20 khẳng 
định tiếp tục thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris về khí hậu (19+1).  

Về bảo vệ môi trường đại đương, Hội nghị nhấn mạnh tính cấp bách toàn 
cầu của chống rác thải nhựa biển- đại dương, kêu gọi tăng cường hành động toàn 
cầu, khu vực và quốc gia; nhất trí “Tầm nhìn Đại dương xanh OSAKA” với mục 
tiêu không làm tăng thêm ô nhiễm rác thải nhựa biển vào năm 2050, thông qua 
Khuôn khổ thực hiện G20 về rác thải nhựa biển.  

 

 
 

Cũng tại Hội nghị, các nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy thực hiện Nghị sự 
2030 về phát triển bền vững; tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát 
triển mở rộng bao phủ y tế toàn dân (UHC), phòng chống dịch bệnh; thông qua 
Nguyên tắc G20 về cơ sở hạ tầng chất lượng cao; tăng cường hợp tác xử lý thách 
thức già hoá dân số, tác động của công nghệ mới đối với lao động- việc làm; thúc 
đẩy giải phóng phụ nữ, đào tạo lao động trẻ…  

Tuyên bố chung 
Kết thúc Hội nghị, các nước G20 đã thông qua Tuyên bố chung của các Nhà 

lãnh đạo G20, trong đó khẳng định tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, 
tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, khí hậu, năng lượng, 
môi trường, phát triển bền vững, y tế, phụ nữ…, và Tuyên bố G20 về ngăn chặn 
chủ nghĩa khủng bố và bao lực cực đoan lợi dụng mạng internet. Hội nghị cũng 
hoan nghênh, ủng hộ và thông qua một số chương trình/sáng kiến như: (i) Các ưu 
tiên chính sách của G20 về già hóa và tài chính bao trùm; (ii) Bộ quy tắc G20 về 
đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao; (iii) Bộ Quy tắc không ràng buộc của G20 
về trí tuệ nhân tạo; (iv) Chương trình hành động của G20 về chống tham nhũng 
giai đoạn 2019-2021…  

2. Cơ hội của những cuộc gặp song phương 
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra nhiều cuộc gặp song phương 

giữa lãnh đạo các nước, góp phần tìm ra phương hướng cho các vấn đề nóng của 
thế giới hiện nay. Mỹ và Trung Quốc nhất trí hai bên tạm thời không leo thang 
căng thẳng thương mại để tiếp tục nối lại đàm phán thương mại. Tổng thống Đô-
nan Trăm tuyên bố sẽ tạm thời không áp thêm thuế với hàng nhập khẩu từ Trung 
Quốc. Nhật Bản và Nga nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư giữa hai nước. 
Mỹ và Nga đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến điểm nóng tại Trung Đông, 
Vê-nê-duê-la, U-crai-na. 

Cuộc gặp ba bên giữa Trung Quốc – Nga - Ấn Độ khẳng định lập trường 
chung về hầu hết các vấn đề toàn cầu, nhất trí ủng hộ bảo vệ hệ thống quan hệ 
quốc tế dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Cuộc gặp giữa 
Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản đã đề cập đến các vấn đề đàm phán thương mại, đầu tư, 
căng thăng leo thang giữa Mỹ và I-ran…  

3. Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 
Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã Bốn lần được mời dự Hội nghị 

Thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn 
cầu. Điều này khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại, trong đó có đối 
ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước, thế và lực cùng với uy tín của Việt Nam 
trên thế giới ngày càng nâng cao; đồng thời cũng khẳng định sự trưởng thành và 
đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế và khu 
vực được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong những năm qua. 
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phân biệt đối xử, đồng thời gia tăng động lực cho việc cải tổ WTO. Tại Hội nghị, 
nhiều nước nhất trí thúc đẩy cải cách WTO đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra, song 
nhấn mạnh cải cách WTO cần bảo đảm các mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của 
WTO, tăng cường chức năng và hiệu quả hoạt động, quan tâm nhu cầu chính 
đáng của các nước đang phát triển.  

Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến “Osaka 
Track”, gồm các quy tắc liên quan đến quản trị dữ liệu số. Theo Thủ tướng Nhật 
Bản, thương mại điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số có tiềm năng to lớn, song cần 
sớm thiết lập các quy tắc quốc tế để kiểm soát các luồng dữ liệu khổng lồ xuyên 
biên giới nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tôn trọng luật pháp quốc tế và 
nội luật quốc gia, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố lợi dụng internet. Nhiều nước 
tham gia Hội nghị đã ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về thúc đẩy tự do lưu 
chuyển dữ liệu đi đôi với bảo đảm tin cậy và cách tiếp cận “trí tuệ nhân tạo lấy 
con người là trung tâm”.  

Về các vấn đề xã hội 
Hội nghị xác định toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ 

đã mang lại cho thế giới rất nhiều ích lợi, nhưng các nước cần quan tâm tới các 
khoảng cách đang ngày càng giãn ra. Điều này đòi hỏi các nước G20 phải đặc 
biệt quan tâm và thu hẹp khoảng cách do sự phát triển của khoa học công nghệ, 
vấn đề già hóa dân số và bất bình đẳng giới. Các Nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh 
bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ đóng vai trò quan trọng hướng tới tăng 
trưởng bền vững và bao trùm. Các nước G20 khẳng định phấn đấu thu hẹp 
khoảng cách về lao động, việc làm giữa phụ nữ và nam giới còn 25% đến năm 
2025; cam kết tăng cường giáo dục, đào tạo cho học sinh nữ, nhất là các kỹ năng 
số để đáp ứng các yêu cầu của việc làm mới trong tương lai; tiếp tục triển khai 
sáng kiến cung cấp tài chính cho doanh nhân nữ (We-Fi) nhằm tăng cường hỗ trợ 
các doanh nhân nữ ở các nước đang phát triển.  

Về biến đổi khí hậu 

Bên cạnh tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề nghị sự của G20 
như kinh tế, tài chính, môi trường, y tế, phụ nữ..., các nước G20 tiếp tục bất 
đồng, chia rẽ trong một số vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề chống biến đổi 
khí hậu... Chống biến đổi khí hậu tiếp tục là vấn đề bất đồng lớn giữa Mỹ và các 
thành viên khác của G20. Ngoại trừ Mỹ, 19 thành viên còn lại của G20 khẳng 
định tiếp tục thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris về khí hậu (19+1).  

Về bảo vệ môi trường đại đương, Hội nghị nhấn mạnh tính cấp bách toàn 
cầu của chống rác thải nhựa biển- đại dương, kêu gọi tăng cường hành động toàn 
cầu, khu vực và quốc gia; nhất trí “Tầm nhìn Đại dương xanh OSAKA” với mục 
tiêu không làm tăng thêm ô nhiễm rác thải nhựa biển vào năm 2050, thông qua 
Khuôn khổ thực hiện G20 về rác thải nhựa biển.  

 

 
 

Cũng tại Hội nghị, các nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy thực hiện Nghị sự 
2030 về phát triển bền vững; tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát 
triển mở rộng bao phủ y tế toàn dân (UHC), phòng chống dịch bệnh; thông qua 
Nguyên tắc G20 về cơ sở hạ tầng chất lượng cao; tăng cường hợp tác xử lý thách 
thức già hoá dân số, tác động của công nghệ mới đối với lao động- việc làm; thúc 
đẩy giải phóng phụ nữ, đào tạo lao động trẻ…  

Tuyên bố chung 
Kết thúc Hội nghị, các nước G20 đã thông qua Tuyên bố chung của các Nhà 

lãnh đạo G20, trong đó khẳng định tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, 
tài chính, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, khí hậu, năng lượng, 
môi trường, phát triển bền vững, y tế, phụ nữ…, và Tuyên bố G20 về ngăn chặn 
chủ nghĩa khủng bố và bao lực cực đoan lợi dụng mạng internet. Hội nghị cũng 
hoan nghênh, ủng hộ và thông qua một số chương trình/sáng kiến như: (i) Các ưu 
tiên chính sách của G20 về già hóa và tài chính bao trùm; (ii) Bộ quy tắc G20 về 
đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao; (iii) Bộ Quy tắc không ràng buộc của G20 
về trí tuệ nhân tạo; (iv) Chương trình hành động của G20 về chống tham nhũng 
giai đoạn 2019-2021…  

2. Cơ hội của những cuộc gặp song phương 
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra nhiều cuộc gặp song phương 

giữa lãnh đạo các nước, góp phần tìm ra phương hướng cho các vấn đề nóng của 
thế giới hiện nay. Mỹ và Trung Quốc nhất trí hai bên tạm thời không leo thang 
căng thẳng thương mại để tiếp tục nối lại đàm phán thương mại. Tổng thống Đô-
nan Trăm tuyên bố sẽ tạm thời không áp thêm thuế với hàng nhập khẩu từ Trung 
Quốc. Nhật Bản và Nga nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư giữa hai nước. 
Mỹ và Nga đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến điểm nóng tại Trung Đông, 
Vê-nê-duê-la, U-crai-na. 

Cuộc gặp ba bên giữa Trung Quốc – Nga - Ấn Độ khẳng định lập trường 
chung về hầu hết các vấn đề toàn cầu, nhất trí ủng hộ bảo vệ hệ thống quan hệ 
quốc tế dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Cuộc gặp giữa 
Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản đã đề cập đến các vấn đề đàm phán thương mại, đầu tư, 
căng thăng leo thang giữa Mỹ và I-ran…  

3. Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 
Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã Bốn lần được mời dự Hội nghị 

Thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn 
cầu. Điều này khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại, trong đó có đối 
ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước, thế và lực cùng với uy tín của Việt Nam 
trên thế giới ngày càng nâng cao; đồng thời cũng khẳng định sự trưởng thành và 
đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế và khu 
vực được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong những năm qua. 
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Tham gia thảo luận cùng các nhà Lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thông điệp về đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, một hình ảnh Việt Nam 
phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, đóng góp có trách nhiệm vào tăng 
cường hợp tác quốc tế thực chất và có hiệu quả trong xử lý các vấn đề quan trọng 
của kinh tế toàn cầu. Sự tham gia của đoàn Việt Nam thể hiện sự đóng góp có 
trách nhiệm của Việt Nam vào tăng cường hợp tác toàn cầu trong xử lý những 
vấn đề cấp thiết đang nổi lên và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc 
tế, thể hiện dấu ấn của Thủ tướng và góp phần quan trọng vào thành công của 
đoàn Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay./.  

 
 
 

___________________ 

 

 
 

 
 

  

 
CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA –  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

Hoàng Hương 
 

1. Tổng quan về quá trình hình thành các vùng kinh tế trọng điểm 
quốc gia 

Để thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước cũng như tạo mối liên kết và 
phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng kinh tế, Chính phủ đã lựa 
chọn một số tỉnh/ thành phố có khả năng đột phá để hình thành nên các vùng 
kinh tế trọng điểm quốc gia nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước với tốc độ cao và bền vững, tạo điều kiện nâng cao mức sống của 
người dân và nhanh chóng đạt được sự công bằng xã hội trong cả nước.  

Trên cơ sở đó, cuối năm 1997 và đầu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã 
lần lượt phê duyệt Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 
1018/1997/QĐ-TTg và Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia đến năm 2010, bao 
gồm vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Để đảm bảo cho sự vận hành về phát triển kinh tế của từng vùng cũng như 
giữa các vùng một cách hiệu quả, ngày 18 tháng 02 năm 2004, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Cơ cấu, bộ máy của Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Ban Chỉ đạo điều phối phát 
triển các vùng kinh tế trọng điểm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và các Tổ điều phối 
của các bộ, ngành và địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm. Ngày 13 tháng 8 
năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 145, 146, 
148/2004/QĐ-TTg về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng 
kinh tế trọng điểm đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.  

2. Thực trạng triển khai các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia 
Trong quá trình hình thành và phát triển, các vùng kinh tế trọng điểm đang 

phát huy lợi thế, tạo nên thế mạnh của mình theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu 
cầu thị trường trong và ngoài nước, không chỉ tạo ra động lực thúc đẩy sự chuyển 
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Tham gia thảo luận cùng các nhà Lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định thông điệp về đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, một hình ảnh Việt Nam 
phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, đóng góp có trách nhiệm vào tăng 
cường hợp tác quốc tế thực chất và có hiệu quả trong xử lý các vấn đề quan trọng 
của kinh tế toàn cầu. Sự tham gia của đoàn Việt Nam thể hiện sự đóng góp có 
trách nhiệm của Việt Nam vào tăng cường hợp tác toàn cầu trong xử lý những 
vấn đề cấp thiết đang nổi lên và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc 
tế, thể hiện dấu ấn của Thủ tướng và góp phần quan trọng vào thành công của 
đoàn Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay./.  

 
 
 

___________________ 

 

 
 

 
 

  

 
CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA –  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

Hoàng Hương 
 

1. Tổng quan về quá trình hình thành các vùng kinh tế trọng điểm 
quốc gia 

Để thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước cũng như tạo mối liên kết và 
phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng kinh tế, Chính phủ đã lựa 
chọn một số tỉnh/ thành phố có khả năng đột phá để hình thành nên các vùng 
kinh tế trọng điểm quốc gia nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước với tốc độ cao và bền vững, tạo điều kiện nâng cao mức sống của 
người dân và nhanh chóng đạt được sự công bằng xã hội trong cả nước.  

Trên cơ sở đó, cuối năm 1997 và đầu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã 
lần lượt phê duyệt Quyết định số 747/1997/QĐ-TTg, Quyết định số 
1018/1997/QĐ-TTg và Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia đến năm 2010, bao 
gồm vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Để đảm bảo cho sự vận hành về phát triển kinh tế của từng vùng cũng như 
giữa các vùng một cách hiệu quả, ngày 18 tháng 02 năm 2004, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. Cơ cấu, bộ máy của Tổ chức điều 
phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Ban Chỉ đạo điều phối phát 
triển các vùng kinh tế trọng điểm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và các Tổ điều phối 
của các bộ, ngành và địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm. Ngày 13 tháng 8 
năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 145, 146, 
148/2004/QĐ-TTg về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng 
kinh tế trọng điểm đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.  

2. Thực trạng triển khai các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia 
Trong quá trình hình thành và phát triển, các vùng kinh tế trọng điểm đang 

phát huy lợi thế, tạo nên thế mạnh của mình theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu 
cầu thị trường trong và ngoài nước, không chỉ tạo ra động lực thúc đẩy sự chuyển 
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dịch nhanh cơ cấu nền kinh tế quốc dân theo chiều hướng tích cực mà còn góp 
phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của các tỉnh, thành lân cận. Trong những năm vừa qua, tốc độ tăng 
trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm luôn đạt mức cao hơn so với mức tăng 
trung bình của cả nước, đóng góp của các vùng kinh tế trọng điểm vào tổng kim 
ngạch xuất khẩu cũng chiếm tỷ trọng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
hiện đại với tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp và dịch vụ vào tăng trưởng 
không ngừng gia tăng. Các vấn đề về xã hội cũng từng bước được cải thiện… 

Tuy nhiên, các vùng kinh tế trọng điểm vẫn chưa tạo được những bước 
tiến mang tính đột phá, phát triển nhanh song chưa thực sự bền vững. Tốc độ 
tăng trưởng ngành dịch vụ bắt đầu có xu hướng giảm sút, nhất là ngành dịch vụ 
chất lượng cao; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, công nghệ chế biến nông 
sản còn lạc hậu. Chỉ số các nhân tố tổng hợp TFP còn chưa cao, trình độ ứng 
dụng khoa học công nghiệp ở tầm thấp, công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng. Khu vực doanh nghiệp FDI thiếu gắn kết với khu 
vực doanh nghiệp trong nước, chưa tạo được sức mạnh lan tỏa nâng cao năng 
lực sản xuất trong nước; doanh nghiệp FDI chủ yếu vẫn tập trung đầu tư vào 
các ngành lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên trong khi tỷ lệ nội địa hóa và giá 
trị gia tăng thấp. Không gian phát triển hình thành một cách thụ động, chưa rõ 
nét theo định hướng; tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng tiến bộ song tình trạng quá 
tải sẽ sớm xảy ra. Hợp tác nội vùng chưa cao, phát triển thiếu quy hoạch, thiếu 
định hướng rõ nét. Phát triển kinh tế - xã hội chưa đi đôi với bảo vệ môi trường, 
tăng trưởng xanh… 

3. Những tồn tại, vướng mắc trong công tác điều phối và liên kết vùng 
Những tồn tại, hạn chế trong công tác điều phối và liên kết vùng được đánh 

giá là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến các vùng kinh tế trọng 
điểm quốc gia chưa phát huy được vai trò dẫn dắt, tạo sức mạnh lan tỏa phát triển 
bền vững nền kinh tế quốc gia. Cụ thể: 

Thứ nhất, chưa có cơ chế rõ ràng về liên kết vùng, cơ chế điều phối vùng 
chưa đủ mạnh để các địa phương trong vùng phối hợp hiệu quả. Sự phối hợp 
giữa Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và các Tổ điều 
phối của các bộ, ngành, trung ương, Hội đồng vùng và các địa phương trong 
vùng chưa toàn diện và thiếu tính thường xuyên. Các hoạt động trao đổi, hợp tác 
chủ yếu diễn ra khi cần giải quyết khó khăn, vướng mắc. Phần lớn sự năng động 
trong phát triển ở một số địa phương là do sáng kiến của lãnh đạo ở từng tỉnh.  

Thứ hai, quy hoạch không gian phát triển vùng đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt nhưng còn hình thành thụ động, chưa rõ nét theo định hướng; quy 
hoạch các khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công 
nghiệp… phát triển ồ ạt theo địa giới từng địa phương riêng lẻ, không theo quy 
hoạch chung của vùng; hệ thống hạ tầng đô thị bị quá tải tại một số đô thị lớn, 
đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc duy trì sản xuất khép kín ở 
nhiều địa phương đã dẫn đến việc cạnh tranh giữa các địa phương trong vùng 

 

 
 

ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn có tình trạng kiềm chế lẫn nhau, hệ lụy là khó 
liên kết được hoặc liên kết rất lỏng lẻo, dẫn đến không xây dựng được chiến lược 
liên kết vùng. 

Thứ ba, chưa có cơ chế, chính sách liên kết giữa các tỉnh trong vùng và giữa 
các vùng trong việc hợp tác phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề mang 
tính liên tỉnh, liên vùng. Hoạt động hợp tác của các địa phương trong vùng chủ 
yếu mới tích cực ở lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào 
tạo cán bộ, chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện theo dự án, đề án cụ thể. 
Nhiều nội dung hợp tác chưa được thực hiện đầy đủ như việc liên kết xây dựng 
sản phẩm du lịch chung, đào tạo nguồn nhân lực... Tính liên kết, tính đồng bộ về 
kết cấu hạ tầng giữa các tuyến giao thông liên vùng như các tuyến vành đai, các 
tuyến hướng tâm, các tuyến nối cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu 
quốc tế chưa cao.  

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
trong xu thế hội nhập và phát triển; thiếu lao động được đào tạo cơ bản về 
chuyên môn nghiệp vụ. Ngành nghề đào tạo còn chưa gắn với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Một số ngành nghề được tập trung đào tạo 
nhiều nhưng nội dung, chương trình đào tạo chưa mang tính đột phá và chất 
lượng đào tạo còn thấp. Một số cơ sở đào tạo còn chạy theo số lượng, chưa quan 
tâm đến chất lượng đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.  

Thứ năm, chênh lệch mức sống giữa các vùng kinh tế trọng điểm, giữa các 
địa phương trong vùng và giữa khu vực thành thị và nông thôn trong vùng còn 
khá lớn. Trong các vùng kinh tế trọng điểm đã xuất hiện tình trạng tăng trưởng 
kinh tế không đồng đều. Theo số liệu, tổng đóng góp vào xuất khẩu chung của cả 
nước năm 2015 của bốn vùng là 80,6%, tuy nhiên, vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp tới 78,1%, trong khi hai vùng 
kinh tế trọng điểm còn lại chỉ đóng góp 2,5%. 

4. Giải pháp phát triển các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia 
Để các vùng kinh tế trọng điểm có thể phát triển nhanh, bền vững, trở thành 

động lực tăng trưởng của cả nước, phát huy vai trò đầu tàu của nền kinh tế quốc 
gia, nhiều ý kiến cho rằng: 

Thứ nhất, Chính phủ cần thống nhất quy hoạch phát triển trong cả nước, 
quy hoạch giữa các vùng, tỉnh, thành phố, tạo sự liên kết trực tiếp về sản xuất, 
kinh doanh, thương mại, đầu tư…, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ, 
cải thiện môi trường và quốc phòng an ninh. Các địa phương trong vùng cần liên 
kết, phối hợp trong việc xây dựng định hướng phát triển chiến lược rõ ràng, quy 
hoạch không gian phát triển gắn với định hướng ưu tiên phát triển ngành, lĩnh 
vực cụ thể và gắn với ưu tiên về chính sách đầu tư. Quy hoạch vùng cần đảm bảo 
tính kết nối, đồng bộ trong tổng thể phát triển của vùng. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức vùng, cụ thể hóa thể chế quản 
trị liên kết vùng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để phát huy tính chủ động, 
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dịch nhanh cơ cấu nền kinh tế quốc dân theo chiều hướng tích cực mà còn góp 
phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của các tỉnh, thành lân cận. Trong những năm vừa qua, tốc độ tăng 
trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm luôn đạt mức cao hơn so với mức tăng 
trung bình của cả nước, đóng góp của các vùng kinh tế trọng điểm vào tổng kim 
ngạch xuất khẩu cũng chiếm tỷ trọng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
hiện đại với tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp và dịch vụ vào tăng trưởng 
không ngừng gia tăng. Các vấn đề về xã hội cũng từng bước được cải thiện… 

Tuy nhiên, các vùng kinh tế trọng điểm vẫn chưa tạo được những bước 
tiến mang tính đột phá, phát triển nhanh song chưa thực sự bền vững. Tốc độ 
tăng trưởng ngành dịch vụ bắt đầu có xu hướng giảm sút, nhất là ngành dịch vụ 
chất lượng cao; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, công nghệ chế biến nông 
sản còn lạc hậu. Chỉ số các nhân tố tổng hợp TFP còn chưa cao, trình độ ứng 
dụng khoa học công nghiệp ở tầm thấp, công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng. Khu vực doanh nghiệp FDI thiếu gắn kết với khu 
vực doanh nghiệp trong nước, chưa tạo được sức mạnh lan tỏa nâng cao năng 
lực sản xuất trong nước; doanh nghiệp FDI chủ yếu vẫn tập trung đầu tư vào 
các ngành lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên trong khi tỷ lệ nội địa hóa và giá 
trị gia tăng thấp. Không gian phát triển hình thành một cách thụ động, chưa rõ 
nét theo định hướng; tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng tiến bộ song tình trạng quá 
tải sẽ sớm xảy ra. Hợp tác nội vùng chưa cao, phát triển thiếu quy hoạch, thiếu 
định hướng rõ nét. Phát triển kinh tế - xã hội chưa đi đôi với bảo vệ môi trường, 
tăng trưởng xanh… 

3. Những tồn tại, vướng mắc trong công tác điều phối và liên kết vùng 
Những tồn tại, hạn chế trong công tác điều phối và liên kết vùng được đánh 

giá là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến các vùng kinh tế trọng 
điểm quốc gia chưa phát huy được vai trò dẫn dắt, tạo sức mạnh lan tỏa phát triển 
bền vững nền kinh tế quốc gia. Cụ thể: 

Thứ nhất, chưa có cơ chế rõ ràng về liên kết vùng, cơ chế điều phối vùng 
chưa đủ mạnh để các địa phương trong vùng phối hợp hiệu quả. Sự phối hợp 
giữa Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và các Tổ điều 
phối của các bộ, ngành, trung ương, Hội đồng vùng và các địa phương trong 
vùng chưa toàn diện và thiếu tính thường xuyên. Các hoạt động trao đổi, hợp tác 
chủ yếu diễn ra khi cần giải quyết khó khăn, vướng mắc. Phần lớn sự năng động 
trong phát triển ở một số địa phương là do sáng kiến của lãnh đạo ở từng tỉnh.  

Thứ hai, quy hoạch không gian phát triển vùng đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt nhưng còn hình thành thụ động, chưa rõ nét theo định hướng; quy 
hoạch các khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công 
nghiệp… phát triển ồ ạt theo địa giới từng địa phương riêng lẻ, không theo quy 
hoạch chung của vùng; hệ thống hạ tầng đô thị bị quá tải tại một số đô thị lớn, 
đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc duy trì sản xuất khép kín ở 
nhiều địa phương đã dẫn đến việc cạnh tranh giữa các địa phương trong vùng 

 

 
 

ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn có tình trạng kiềm chế lẫn nhau, hệ lụy là khó 
liên kết được hoặc liên kết rất lỏng lẻo, dẫn đến không xây dựng được chiến lược 
liên kết vùng. 

Thứ ba, chưa có cơ chế, chính sách liên kết giữa các tỉnh trong vùng và giữa 
các vùng trong việc hợp tác phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề mang 
tính liên tỉnh, liên vùng. Hoạt động hợp tác của các địa phương trong vùng chủ 
yếu mới tích cực ở lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào 
tạo cán bộ, chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện theo dự án, đề án cụ thể. 
Nhiều nội dung hợp tác chưa được thực hiện đầy đủ như việc liên kết xây dựng 
sản phẩm du lịch chung, đào tạo nguồn nhân lực... Tính liên kết, tính đồng bộ về 
kết cấu hạ tầng giữa các tuyến giao thông liên vùng như các tuyến vành đai, các 
tuyến hướng tâm, các tuyến nối cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu 
quốc tế chưa cao.  

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
trong xu thế hội nhập và phát triển; thiếu lao động được đào tạo cơ bản về 
chuyên môn nghiệp vụ. Ngành nghề đào tạo còn chưa gắn với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Một số ngành nghề được tập trung đào tạo 
nhiều nhưng nội dung, chương trình đào tạo chưa mang tính đột phá và chất 
lượng đào tạo còn thấp. Một số cơ sở đào tạo còn chạy theo số lượng, chưa quan 
tâm đến chất lượng đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.  

Thứ năm, chênh lệch mức sống giữa các vùng kinh tế trọng điểm, giữa các 
địa phương trong vùng và giữa khu vực thành thị và nông thôn trong vùng còn 
khá lớn. Trong các vùng kinh tế trọng điểm đã xuất hiện tình trạng tăng trưởng 
kinh tế không đồng đều. Theo số liệu, tổng đóng góp vào xuất khẩu chung của cả 
nước năm 2015 của bốn vùng là 80,6%, tuy nhiên, vùng kinh tế trọng điểm Bắc 
Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp tới 78,1%, trong khi hai vùng 
kinh tế trọng điểm còn lại chỉ đóng góp 2,5%. 

4. Giải pháp phát triển các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia 
Để các vùng kinh tế trọng điểm có thể phát triển nhanh, bền vững, trở thành 

động lực tăng trưởng của cả nước, phát huy vai trò đầu tàu của nền kinh tế quốc 
gia, nhiều ý kiến cho rằng: 

Thứ nhất, Chính phủ cần thống nhất quy hoạch phát triển trong cả nước, 
quy hoạch giữa các vùng, tỉnh, thành phố, tạo sự liên kết trực tiếp về sản xuất, 
kinh doanh, thương mại, đầu tư…, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ, 
cải thiện môi trường và quốc phòng an ninh. Các địa phương trong vùng cần liên 
kết, phối hợp trong việc xây dựng định hướng phát triển chiến lược rõ ràng, quy 
hoạch không gian phát triển gắn với định hướng ưu tiên phát triển ngành, lĩnh 
vực cụ thể và gắn với ưu tiên về chính sách đầu tư. Quy hoạch vùng cần đảm bảo 
tính kết nối, đồng bộ trong tổng thể phát triển của vùng. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức vùng, cụ thể hóa thể chế quản 
trị liên kết vùng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để phát huy tính chủ động, 
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sáng tạo của các thành viên. Cần quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của Ban 
Chỉ đạo, Hội đồng vùng, các bộ, ngành và địa phương trong vùng. Có quy định 
về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng 
để tổ chức thực hiện hợp tác, liên kết vùng trên các lĩnh vực quan trọng như xây 
dựng kết cấu hạ tầng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư và 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

Thứ ba, cần xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện những nội 
dung liên kết vùng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp địa 
phương. Trước mắt hình thành khuôn khổ thể chế theo dõi, đánh giá trong lập, 
thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch hàng năm và 5 năm cũng như việc lập 
các quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030. Về lâu dài, cần xây dựng, tính 
toán và phổ biến các phương pháp tính toán các số liệu thống kê của vùng, liên 
vùng nhằm hình thành cơ sở dữ liệu vùng để phục vụ công tác hoạch định chiến 
lược, chính sách phát triển. 

Thứ tư, lựa chọn một số ngành kinh tế trọng điểm, phát huy thế mạnh của 
từng vùng, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, 
dịch vụ hiện đại...; thúc đẩy các ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới 
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi 
trường như điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chế tạo, tài chính - 
ngân hàng, giáo dục - đào tạo...  

Thứ năm, nghiên cứu cơ chế, chính sách để tận dụng thu hút nguồn vốn đầu 
tư trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, cần xây dựng được 
danh mục các dự án cụ thể để thu hút vốn từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh 
nghiệm về tài chính và chuyên môn tham gia đầu tư đối tác công - tư (PPP). 
Nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi 
tham gia đầu tư với những dự án đặc biệt quan trọng. 

Thứ sáu, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các 
sản phẩm chủ lực và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; gắn kết chương 
trình đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, gắn giáo dục - đào tạo với định 
hướng nghề nghiệp trong tương lai, gắn trường đại học với các khu công nghệ 
cao, khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm để thúc đẩy việc nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ cao.../. 
 
 
 

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

 

 
 

  
 

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP                                             
ĐOÀN DOANH NGHIỆP SINGAPORE 

Chiều 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn 
doanh nghiệp Singapore do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) và Cơ quan 
Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) tổ chức nhằm tìm hiểu cơ hội đẩy mạnh 
đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn SBF, ESG đã phối hợp tổ chức thành công 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, tháng 4/2018, với sự tham dự của 
700 đại biểu và giá trị các văn bản hợp tác đầu tư thương mại ký kết đạt khoảng 
10 tỷ USD. 

Thủ tướng cho biết, đối diện với nhiều yếu tố bất ổn, rủi ro của kinh tế toàn 
cầu, quan hệ thương mại quốc tế, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 vẫn 
phát triển ổn định, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Chính phủ Việt 
Nam đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Singapore 
tại Việt Nam.  

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực giữ vững ổn định về 
kinh tế vĩ mô và chính trị, xã hội; thể chế luật pháp ngày càng minh bạch, phù hợp 
thông lệ và cam kết quốc tế, tạo môi trường cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động 
lâu dài, phát triển thuận lợi.  

Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội 
nhập kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành những khuôn khổ hợp tác kinh tế, 
thương mại lớn như Hiệp định CPTPP, EVFTA vừa được ký cuối tháng Sáu vừa 
qua; Hiệp định RCEP của khu vực Đông Á đang được đẩy nhanh tiến trình đàm 
phán và dự kiến chính thức ký kết vào cuối năm 2019... 

Chính phủ Việt Nam cam kết mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
Singapore làm ăn thành công tại Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp 
của các doanh nghiệp Singapore. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư nước 
ngoài, trong đó có Singapore, đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam.  

Đại diện cho đoàn doanh nghiệp Singapore, Chủ tịch SBF Teo Siong Seng 
cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; nêu rõ, những 
năm gần đây, mặc dù thế giới có nhiều biến động về kinh tế nhưng Việt Nam vẫn 
giữ được mức tăng trưởng ổn định.  

Ông Teo Siong Seng cho biết, rất vinh dự được dẫn đầu đoàn 36 doanh 
nghiệp Singapore sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh lần này, 
phía Singapore sẽ tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng này, làm gắn bó hơn mối 
quan hệ hợp tác giữa hai nước.  



27BẢN TIN KINH TẾ SỐ 12/2019

 

 
 

sáng tạo của các thành viên. Cần quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của Ban 
Chỉ đạo, Hội đồng vùng, các bộ, ngành và địa phương trong vùng. Có quy định 
về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng 
để tổ chức thực hiện hợp tác, liên kết vùng trên các lĩnh vực quan trọng như xây 
dựng kết cấu hạ tầng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư và 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

Thứ ba, cần xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện những nội 
dung liên kết vùng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp địa 
phương. Trước mắt hình thành khuôn khổ thể chế theo dõi, đánh giá trong lập, 
thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch hàng năm và 5 năm cũng như việc lập 
các quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030. Về lâu dài, cần xây dựng, tính 
toán và phổ biến các phương pháp tính toán các số liệu thống kê của vùng, liên 
vùng nhằm hình thành cơ sở dữ liệu vùng để phục vụ công tác hoạch định chiến 
lược, chính sách phát triển. 

Thứ tư, lựa chọn một số ngành kinh tế trọng điểm, phát huy thế mạnh của 
từng vùng, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, 
dịch vụ hiện đại...; thúc đẩy các ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới 
sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi 
trường như điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chế tạo, tài chính - 
ngân hàng, giáo dục - đào tạo...  

Thứ năm, nghiên cứu cơ chế, chính sách để tận dụng thu hút nguồn vốn đầu 
tư trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, cần xây dựng được 
danh mục các dự án cụ thể để thu hút vốn từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh 
nghiệm về tài chính và chuyên môn tham gia đầu tư đối tác công - tư (PPP). 
Nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi 
tham gia đầu tư với những dự án đặc biệt quan trọng. 

Thứ sáu, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các 
sản phẩm chủ lực và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; gắn kết chương 
trình đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, gắn giáo dục - đào tạo với định 
hướng nghề nghiệp trong tương lai, gắn trường đại học với các khu công nghệ 
cao, khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm để thúc đẩy việc nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ cao.../. 
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THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP                                             
ĐOÀN DOANH NGHIỆP SINGAPORE 

Chiều 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn 
doanh nghiệp Singapore do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) và Cơ quan 
Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) tổ chức nhằm tìm hiểu cơ hội đẩy mạnh 
đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn SBF, ESG đã phối hợp tổ chức thành công 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, tháng 4/2018, với sự tham dự của 
700 đại biểu và giá trị các văn bản hợp tác đầu tư thương mại ký kết đạt khoảng 
10 tỷ USD. 

Thủ tướng cho biết, đối diện với nhiều yếu tố bất ổn, rủi ro của kinh tế toàn 
cầu, quan hệ thương mại quốc tế, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 vẫn 
phát triển ổn định, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Chính phủ Việt 
Nam đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Singapore 
tại Việt Nam.  

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực giữ vững ổn định về 
kinh tế vĩ mô và chính trị, xã hội; thể chế luật pháp ngày càng minh bạch, phù hợp 
thông lệ và cam kết quốc tế, tạo môi trường cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động 
lâu dài, phát triển thuận lợi.  

Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội 
nhập kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành những khuôn khổ hợp tác kinh tế, 
thương mại lớn như Hiệp định CPTPP, EVFTA vừa được ký cuối tháng Sáu vừa 
qua; Hiệp định RCEP của khu vực Đông Á đang được đẩy nhanh tiến trình đàm 
phán và dự kiến chính thức ký kết vào cuối năm 2019... 

Chính phủ Việt Nam cam kết mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
Singapore làm ăn thành công tại Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp 
của các doanh nghiệp Singapore. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư nước 
ngoài, trong đó có Singapore, đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam.  

Đại diện cho đoàn doanh nghiệp Singapore, Chủ tịch SBF Teo Siong Seng 
cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; nêu rõ, những 
năm gần đây, mặc dù thế giới có nhiều biến động về kinh tế nhưng Việt Nam vẫn 
giữ được mức tăng trưởng ổn định.  

Ông Teo Siong Seng cho biết, rất vinh dự được dẫn đầu đoàn 36 doanh 
nghiệp Singapore sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh lần này, 
phía Singapore sẽ tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng này, làm gắn bó hơn mối 
quan hệ hợp tác giữa hai nước.  
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Đại diện lãnh đạo ESG bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của Chính phủ, các 
bộ, ngành Việt Nam; bày tỏ Singapore mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt 
Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh; cách mạng công nghiệp 4.0; đổi 
mới sáng tạo. 

Hoan nghênh ý kiến của phía doanh nghiệp Singapore, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc nêu rõ hiện nay có rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Singapore đầu tư 
vào Việt Nam.  

Hiện nay, hai nước có quan hệ đối tác chiến lược, trong đó quan hệ kinh tế 
phát triển hết sức chặt chẽ; hai nước có cơ chế kết nối hai nền kinh tế, đến nay đã 
triển khai được 14 năm, là cơ chế hiệu quả, đem lại lợi ích cho hai nước mà biểu 
tượng hợp tác tiêu biểu là mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) 
đang rất thành công ở nhiều địa phương Việt Nam.  

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư 
tại Việt Nam trong một số lĩnh vực có thế mạnh như tái phát triển hạ tầng, 
logisitics, tài chính, công nghệ thông tin, điện tử, bán dẫn, giáo dục, y tế, dược 
phẩm, du lịch, công nghiệp hàng hải, hàng không vũ trụ, hợp tác phát triển các 
start-up, tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... Thủ tướng mong hai bên 
phối hợp tốt để phát triển mô hình đô thị thông minh.  
 

DIỄN ĐÀN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ                               
VIỆT NAM - CAMPUCHIA 

Chiều 09/7/2019, tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc 
Campuchia đã phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại 
Campuchia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) tổ 
chức “Diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Campuchia” năm 
2019. Đây là Diễn đàn thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối 
hợp tổ chức nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Campuchia, đặc biệt là 
quan hệ Việt Nam – Campuchia, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư 
trong năm 2019; góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt Nam – 
Campuchia trong năm 2019 và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế khác trong thời 
gian tới; khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam đến đầu tư, 
kinh doanh tại thị trường Campuchia; cập nhật các cơ chế, chính sách, văn bản 
quy phạm pháp luật của mỗi nước liên quan đến hoạt động kinh tế, đầu tư, thương 
mại giữa hai nước; kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp Campuchia và các đại biểu tham gia Diễn đàn. 

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang 
Minh; Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, Tổng 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Hội đồng Phát triển Campuchia và khoảng 250 
doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và 
các doanh nghiệp từ các tỉnh, thành của Việt Nam như Tp. Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, An Giang, Đồng Tháp. 

 

 
 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang 
Minh chào đón tất cả các đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước 
tới tham dự Diễn đàn., đồng thời nhấn mạnh, quan hệ hợp tác láng giềng, hữu 
nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia bước vào năm 2019 tiếp tục phát 
triển mạnh.  

Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Campuchia 
cũng đã ký nhiều khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế như Khung thỏa thuận về 
kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến 2030; Kế hoạch Hành động kết 
nối ba nền kinh tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ (MOU) về lĩnh 
vực giao thông vận tải đến 2025, tầm nhìn 2030, Tổng công ty Hàng không Việt 
Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã ký MOU kết nối du lịch hai nước. Hai bên 
chuẩn bị ký Hiệp định thương mại biên giới trong năm 2019. Đại sứ tin tưởng 
rằng, Diễn đàn thúc đẩy Thương mại và Đầu tư Việt Nam và Campuchia sẽ góp 
phần tiếp tục biến các tiềm năng và cơ hội mới thành hiện thực trong thời gian tới 
thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về chính sách thương mại, đầu tư, 
thuế, hải quan cũng như các ưu đãi cho doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, đây 
cũng là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và 
đề xuất các kiến nghị với cơ quan chức năng hai nước để kịp thời tháo gỡ vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai 
nước phát triển mạnh mẽ. 

Tại Diễn đàn, đại diện các bộ, cơ quan Campuchia đã có báo cáo trình bày 
những thông tin cập nhật mới nhất về chính sách thương mại của Campuchia, nhất 
là liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) để xuất khẩu hàng 
hóa; cập nhật thông tin về tình hình đầu tư nước ngoài tại Campuchia, những 
chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của Chính phủ Campuchia, đặc biệt là 
việc Campuchia chuẩn bị ban hành Luật Đầu tư mới và Luật Đặc khu kinh tế cũng 
như thông tin thêm cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước về chính sách cải cách 
kinh tế 17 điểm của Thủ tướng Hun Sen; chính sách thuế của Campuchia, những 
thông tin cập nhật về việc triển khai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt 
Nam và Campuchia; những thủ tục tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng 
hóa giữa hai nước. Đồng thời, giải thích, làm rõ thông tin và trả lời các câu hỏi 
của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam liên quan đến đầu tư sản xuất 
nhà máy dược, dự án sản xuất năng lượng mặt trời, mía đường, về thủ tục xuất 
nhập khẩu hàng hóa qua biên giới hai nước; về giảm thuế cho xuất khẩu cao su và 
đề xuất cấp C/O xuất khẩu cao su tại các tỉnh; về tăng hạn ngạch cho xe chuyên 
chở nhựa đường từ Việt Nam sang Campuchia; về thủ tục quá cảnh hàng hóa từ 
Campuchia sang Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba cũng như  những khó khăn, 
vướng mắc về thủ tục đầu tư, thương mại, chính sách thuế, hải quan, giấy phép 
lao động, thị thực lao động… khi đầu tư và kinh doanh tại thị trường Campuchia. 

Trong phát biểu kết luận tại Diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại 
Campuchia Sam Sereyrath nhấn mạnh, hoạt động thiết thực trên đã góp phần quan 
trọng làm cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia hiểu biết, gắn kết 
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Đại diện lãnh đạo ESG bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của Chính phủ, các 
bộ, ngành Việt Nam; bày tỏ Singapore mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt 
Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh; cách mạng công nghiệp 4.0; đổi 
mới sáng tạo. 

Hoan nghênh ý kiến của phía doanh nghiệp Singapore, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc nêu rõ hiện nay có rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Singapore đầu tư 
vào Việt Nam.  

Hiện nay, hai nước có quan hệ đối tác chiến lược, trong đó quan hệ kinh tế 
phát triển hết sức chặt chẽ; hai nước có cơ chế kết nối hai nền kinh tế, đến nay đã 
triển khai được 14 năm, là cơ chế hiệu quả, đem lại lợi ích cho hai nước mà biểu 
tượng hợp tác tiêu biểu là mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) 
đang rất thành công ở nhiều địa phương Việt Nam.  

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư 
tại Việt Nam trong một số lĩnh vực có thế mạnh như tái phát triển hạ tầng, 
logisitics, tài chính, công nghệ thông tin, điện tử, bán dẫn, giáo dục, y tế, dược 
phẩm, du lịch, công nghiệp hàng hải, hàng không vũ trụ, hợp tác phát triển các 
start-up, tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... Thủ tướng mong hai bên 
phối hợp tốt để phát triển mô hình đô thị thông minh.  
 

DIỄN ĐÀN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ                               
VIỆT NAM - CAMPUCHIA 

Chiều 09/7/2019, tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc 
Campuchia đã phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại 
Campuchia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) tổ 
chức “Diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Campuchia” năm 
2019. Đây là Diễn đàn thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối 
hợp tổ chức nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Campuchia, đặc biệt là 
quan hệ Việt Nam – Campuchia, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư 
trong năm 2019; góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt Nam – 
Campuchia trong năm 2019 và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế khác trong thời 
gian tới; khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam đến đầu tư, 
kinh doanh tại thị trường Campuchia; cập nhật các cơ chế, chính sách, văn bản 
quy phạm pháp luật của mỗi nước liên quan đến hoạt động kinh tế, đầu tư, thương 
mại giữa hai nước; kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp Campuchia và các đại biểu tham gia Diễn đàn. 

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang 
Minh; Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, Tổng 
cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Hội đồng Phát triển Campuchia và khoảng 250 
doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và 
các doanh nghiệp từ các tỉnh, thành của Việt Nam như Tp. Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, An Giang, Đồng Tháp. 

 

 
 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang 
Minh chào đón tất cả các đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước 
tới tham dự Diễn đàn., đồng thời nhấn mạnh, quan hệ hợp tác láng giềng, hữu 
nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia bước vào năm 2019 tiếp tục phát 
triển mạnh.  

Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Campuchia 
cũng đã ký nhiều khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế như Khung thỏa thuận về 
kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến 2030; Kế hoạch Hành động kết 
nối ba nền kinh tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ (MOU) về lĩnh 
vực giao thông vận tải đến 2025, tầm nhìn 2030, Tổng công ty Hàng không Việt 
Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã ký MOU kết nối du lịch hai nước. Hai bên 
chuẩn bị ký Hiệp định thương mại biên giới trong năm 2019. Đại sứ tin tưởng 
rằng, Diễn đàn thúc đẩy Thương mại và Đầu tư Việt Nam và Campuchia sẽ góp 
phần tiếp tục biến các tiềm năng và cơ hội mới thành hiện thực trong thời gian tới 
thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về chính sách thương mại, đầu tư, 
thuế, hải quan cũng như các ưu đãi cho doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, đây 
cũng là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và 
đề xuất các kiến nghị với cơ quan chức năng hai nước để kịp thời tháo gỡ vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai 
nước phát triển mạnh mẽ. 

Tại Diễn đàn, đại diện các bộ, cơ quan Campuchia đã có báo cáo trình bày 
những thông tin cập nhật mới nhất về chính sách thương mại của Campuchia, nhất 
là liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) để xuất khẩu hàng 
hóa; cập nhật thông tin về tình hình đầu tư nước ngoài tại Campuchia, những 
chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của Chính phủ Campuchia, đặc biệt là 
việc Campuchia chuẩn bị ban hành Luật Đầu tư mới và Luật Đặc khu kinh tế cũng 
như thông tin thêm cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước về chính sách cải cách 
kinh tế 17 điểm của Thủ tướng Hun Sen; chính sách thuế của Campuchia, những 
thông tin cập nhật về việc triển khai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt 
Nam và Campuchia; những thủ tục tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng 
hóa giữa hai nước. Đồng thời, giải thích, làm rõ thông tin và trả lời các câu hỏi 
của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam liên quan đến đầu tư sản xuất 
nhà máy dược, dự án sản xuất năng lượng mặt trời, mía đường, về thủ tục xuất 
nhập khẩu hàng hóa qua biên giới hai nước; về giảm thuế cho xuất khẩu cao su và 
đề xuất cấp C/O xuất khẩu cao su tại các tỉnh; về tăng hạn ngạch cho xe chuyên 
chở nhựa đường từ Việt Nam sang Campuchia; về thủ tục quá cảnh hàng hóa từ 
Campuchia sang Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba cũng như  những khó khăn, 
vướng mắc về thủ tục đầu tư, thương mại, chính sách thuế, hải quan, giấy phép 
lao động, thị thực lao động… khi đầu tư và kinh doanh tại thị trường Campuchia. 

Trong phát biểu kết luận tại Diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại 
Campuchia Sam Sereyrath nhấn mạnh, hoạt động thiết thực trên đã góp phần quan 
trọng làm cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia hiểu biết, gắn kết 
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với nhau hơn, nhất là về những chủ trương, chính sách mới của Chính phủ 
Campuchia liên quan đến lĩnh vực thương mại, đầu tư đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt 
Nam và Campuchia trong thời gian tới. 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VỚI                                         
TỈNH GELDERLANDS CỦA HÀ LAN 

Nhằm tiếp tục vận động thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với thành phố 
Nijmenge và vùng kinh tế Arnhem, Nijmegen và Wageningen, tỉnh Gelederlands, 
ngày 10/7/2019, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã đến thăm và làm 
việc với Thị trưởng Nijmegen- ông Hubert Bruls. 

Vùng kinh tế Arnhem- Nijmegen- Wageningen và tỉnh Gelderland là trung 
tâm kinh tế quan trọng của đất nước Hà Lan với những lĩnh vực kinh tế phát triển 
mạnh về nông nghiệp & thực phẩm, năng lượng, logistics và đường thủy nội 
địa/hàng hải, y tế, công nghệ cao. 

Cùng tham gia cuộc gặp làm việc, về phía bạn còn có Giám đốc Ban phát 
triển kinh tế vùng Arnhem, Nijmegen và Wageningen, đại diện công ty xúc tiến 
đầu tư - thương mại phía Đông Hà Lan Oost Nl, tập đoàn Royal Haskoning DHV, 
giám đốc phụ trách Việt Nam của Tổ chức hỗ trợ chuyên gia cao cấp PUM. 

Hai bên đã trao đổi những hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở 
những tiềm năng và thế mạnh của vùng kinh tế Arnhem, Nijmegen và 
Wageningen, đặc biệt là gợi mở phương hướng hợp tác của tỉnh Quảng Trị với 
phía Bạn nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Quảng trị về du lịch, cây 
công nghiệp, năng lượng, logistics... 

Trong những năm qua, một số doanh nghiệp lớn của vùng kinh tế này đã đầu 
tư và phát triển kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam như De Heus, Royal Haskoning 
DHV… Ông Thị trưởng và Đại sứ đã nhất trí cùng chỉ đạo các bộ phận chức năng 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức hiệu quả chuyến thăm và làm việc tại Hà 
Lan của Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đoàn doanh nghiệp trong tháng 10/2019./. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CƠ HỘI HỢP TÁC – GIAO THƯƠNG 
 

 
TÌM ĐỐI TÁC 

1. Công ty Lighthouse Luminaires Concepts Ltd. (Nigeria) có nhu cầu 
nhập khẩu bóng đèn Led. Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin vui lòng 
liên hệ: 

Mrs. Chinyere Pamela Chukwulobe – Thư ký 
E-mail: melafreda@yahoo.co.uk; lighthouseopera@hotmail.com 
Mobile/WhatsApp: +234 806 957 52 
(Ghi chú: Sau khi gửi email, xin vui lòng gửi tin nhắn cho đối tác qua 

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

hàng theo đường dẫn: https://1drv.ms/w/s!ApgnBgj3FjaVjXz36IntOwQXPoI0  
 
2. Một doanh nghiệp Algeria đang có nhu cầu được kết nối với các nhà sản 

xuất để nhập khẩu các sản phẩm sau đây: 
- Gạch thủy tinh (Glass- Block) 
- Lò sưởi (bộ tản nhiệt) bằng nhôm và bằng gang 
- Cuốc, xẻng 
 Doanh nghiệp nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ: 
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie 
Tel fixe: + 213 (0) 23485193 
Fax: + 213 (0) 23485200 
Mobile: + 213 (0) 559502658 
Email: Dz@moit.gov.vn 

 
Mời tham dự Lễ hội Cà phê Athens 2019 

Từ ngày 28-30/9/2019, nhà tổ chức triển lãm chuyên nghiệp Forum S.A của 
Hy Lạp phối hợp với Hiệp hội Cà phê đặc sản Hy Lạp với sự bảo trợ của Hiệp hội 
Cà phê đặc sản thế giới đồng tổ chức "Lễ hội Cà phê Athens 2019" tại trung tam 
thành phố Athens, Hy Lạp. Lễ hội bao gồm các hoạt động trưng bày sản phẩm cà 
phê từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, hội thảo và các sự kiện văn hoá. 

Hội chợ năm nay tập trung vào giới thiệu sản phẩm cà phê thô, do đó, Ban 
Tổ chức mong muốn các hiệp hội, nhà sản xuất cà phê thô Việt Nam tham dự sự 
kiện trên. 
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với nhau hơn, nhất là về những chủ trương, chính sách mới của Chính phủ 
Campuchia liên quan đến lĩnh vực thương mại, đầu tư đối với các doanh nghiệp 
Việt Nam, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt 
Nam và Campuchia trong thời gian tới. 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VỚI                                         
TỈNH GELDERLANDS CỦA HÀ LAN 

Nhằm tiếp tục vận động thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với thành phố 
Nijmenge và vùng kinh tế Arnhem, Nijmegen và Wageningen, tỉnh Gelederlands, 
ngày 10/7/2019, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã đến thăm và làm 
việc với Thị trưởng Nijmegen- ông Hubert Bruls. 

Vùng kinh tế Arnhem- Nijmegen- Wageningen và tỉnh Gelderland là trung 
tâm kinh tế quan trọng của đất nước Hà Lan với những lĩnh vực kinh tế phát triển 
mạnh về nông nghiệp & thực phẩm, năng lượng, logistics và đường thủy nội 
địa/hàng hải, y tế, công nghệ cao. 

Cùng tham gia cuộc gặp làm việc, về phía bạn còn có Giám đốc Ban phát 
triển kinh tế vùng Arnhem, Nijmegen và Wageningen, đại diện công ty xúc tiến 
đầu tư - thương mại phía Đông Hà Lan Oost Nl, tập đoàn Royal Haskoning DHV, 
giám đốc phụ trách Việt Nam của Tổ chức hỗ trợ chuyên gia cao cấp PUM. 

Hai bên đã trao đổi những hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở 
những tiềm năng và thế mạnh của vùng kinh tế Arnhem, Nijmegen và 
Wageningen, đặc biệt là gợi mở phương hướng hợp tác của tỉnh Quảng Trị với 
phía Bạn nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Quảng trị về du lịch, cây 
công nghiệp, năng lượng, logistics... 

Trong những năm qua, một số doanh nghiệp lớn của vùng kinh tế này đã đầu 
tư và phát triển kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam như De Heus, Royal Haskoning 
DHV… Ông Thị trưởng và Đại sứ đã nhất trí cùng chỉ đạo các bộ phận chức năng 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức hiệu quả chuyến thăm và làm việc tại Hà 
Lan của Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đoàn doanh nghiệp trong tháng 10/2019./. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CƠ HỘI HỢP TÁC – GIAO THƯƠNG 
 

 
TÌM ĐỐI TÁC 

1. Công ty Lighthouse Luminaires Concepts Ltd. (Nigeria) có nhu cầu 
nhập khẩu bóng đèn Led. Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin vui lòng 
liên hệ: 

Mrs. Chinyere Pamela Chukwulobe – Thư ký 
E-mail: melafreda@yahoo.co.uk; lighthouseopera@hotmail.com 
Mobile/WhatsApp: +234 806 957 52 
(Ghi chú: Sau khi gửi email, xin vui lòng gửi tin nhắn cho đối tác qua 

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

hàng theo đường dẫn: https://1drv.ms/w/s!ApgnBgj3FjaVjXz36IntOwQXPoI0  
 
2. Một doanh nghiệp Algeria đang có nhu cầu được kết nối với các nhà sản 

xuất để nhập khẩu các sản phẩm sau đây: 
- Gạch thủy tinh (Glass- Block) 
- Lò sưởi (bộ tản nhiệt) bằng nhôm và bằng gang 
- Cuốc, xẻng 
 Doanh nghiệp nào quan tâm, xin vui lòng liên hệ: 
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie 
Tel fixe: + 213 (0) 23485193 
Fax: + 213 (0) 23485200 
Mobile: + 213 (0) 559502658 
Email: Dz@moit.gov.vn 

 
Mời tham dự Lễ hội Cà phê Athens 2019 

Từ ngày 28-30/9/2019, nhà tổ chức triển lãm chuyên nghiệp Forum S.A của 
Hy Lạp phối hợp với Hiệp hội Cà phê đặc sản Hy Lạp với sự bảo trợ của Hiệp hội 
Cà phê đặc sản thế giới đồng tổ chức "Lễ hội Cà phê Athens 2019" tại trung tam 
thành phố Athens, Hy Lạp. Lễ hội bao gồm các hoạt động trưng bày sản phẩm cà 
phê từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, hội thảo và các sự kiện văn hoá. 

Hội chợ năm nay tập trung vào giới thiệu sản phẩm cà phê thô, do đó, Ban 
Tổ chức mong muốn các hiệp hội, nhà sản xuất cà phê thô Việt Nam tham dự sự 
kiện trên. 
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Thông tin chi tiết xin xem tại website: 
https://www.athenscoffeefestival.gr/en/  
 

Cơ hội xuất khẩu chè, cà phê vào thị trường Áo  
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ tổ chức gian hàng Việt Nam tại Hội chợ 

quốc tế Agra của Slovenia từ ngày 24 - 29/8 và Hội chợ quốc tế Rieder Messe từ 
ngày 4 - 8/9 tới nhằm quảng bá các sản phẩm chè, cà phê và gia vị. 

Hội chợ quốc tế Agra của Slovenia và Hội chợ quốc tế Rieder Messe là hai 
hội chợ nông nghiệp thường niên lớn nhất tại Áo và Slovenia, thu hút rất nhiều 
các hợp tác xã, doanh nghiệp, khách sở tại và quốc tế đến tham dự.  

Đồng thời, bên lề hội chợ, thương vụ sẽ hỗ trợ tổ chức các buổi làm việc 
giữa doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu, phân phối và sản xuất tương 
ứng của Áo và Slovenia nhằm tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi về cơ hội hợp tác cụ 
thể và tìm hiểu về thị trường, thị hiếu sở tại. 

Được biết, năm 2018, AGRA Slovenia lần thứ 56 tại thành phố Gornja 
Radgona đã thu hút 120.000 lượt khách tham gia với 1.840 gian hàng, diện tích 
71.300 m2 của 32 quốc gia tham dự.  

Hội chợ quốc tế Rieder Messe tại thành phố Ried im Innkreis, bang Thượng 
Áo dự kiến có sự tham gia của 1.000 gian hàng với tổng diện tích là trên 145.000 
m2, tiếp đón trên 250.000 lượt khách.  

Các công ty tham gia hội chợ này không chỉ đến từ Áo mà còn các nước láng 
giềng và EU28 cũng như một số quốc ở các khu vực khác. Đồng thời, đây cũng là 
hội chợ lớn nhất Áo về công nghệ máy móc nông - lâm nghiệp. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp tham dự chi phí 
gian hàng Việt Nam tại hội chợ; tổ chức các buổi làm việc bên lề giữa doanh 
nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu, phân phối và sản xuất nông sản của 
Áo và Slovenia; hỗ trợ đăng ký tham dự các sự kiện B2B trong khuôn khổ hội 
chợ; tư vấn về vận chuyển hàng mẫu, catalogue giới thiệu dự kiến được dùng 
tại hội chợ.../. 
 
 
 

______________________ 


