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TIN TỨC SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ BCH HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG
VIỆT NAM (VACOD) LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ II:

MỤC TIÊU MỚI - ĐỘNG LỰC MỚI
Ngày 19/8, VACOD đã tổ chức Hội nghị Ban
chấp hành mở rộng lần thứ 10 nhiệm kỳ II (2016
– 2022) để thông qua các nội dung chuẩn bị cho
Đại hội Đại biểu toàn quốc VACOD nhiệm kỳ III
(2022 - 2027).

VĂN PHÚ

Chủ tịch - TS Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội

T

heo Chủ tịch VACOD, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hội nghị
Ban chấp hành mở rộng lần thứ 10 nhiệm kỳ II là Hội
nghị quan trọng chuẩn bị những văn kiện, kiến nghị,
đề xuất cho Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của
VACOD diễn ra trong thời gian tới.

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN
Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ
tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký VACOD cho biết, trong
nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã cùng cả nước trải qua 2 năm
2020 – 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy
nhiên, với phương châm hỗ trợ, kết nối thành viên với nhau,
Hiệp hội và các thành viên của Hiệp hội đã nỗ lực, đồng
lòng vượt qua khó khăn, vẫn duy trì được các hoạt động
giao lưu, chia sẻ và phát triển hội viên.
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Cụ thể, trong giai đoạn 2020 – 2021, VACOD phối hợp với
Amazon Global Selling Việt Nam và Công ty CP Quảng
cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Hội thảo
“Cơ hội xuất khẩu xuyên biên giới và xây dựng thương
hiệu Việt Nam với AMAZON”. Mục tiêu của hội thảo là để
hỗ trợ đưa các thương hiệu Việt Nam có cơ hội đến với
người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt
là những thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ và EU thông
qua nền tảng thương mại điện tử AMAZON…
Việc tổ chức tăng cường kết nối hội viên trong thời kỳ
giãn cách vẫn được duy trì qua các nền tảng công nghệ
số như Zalo, Viber. Những group viber VACOD VIỆT NAM
và VACOD MIỀN TRUNG đã tạo nên một diễn đàn online
khép kín, hiệu quả để liên tục cập nhật thông tin và chia
sẻ về các hoạt động của hiệp hội cũng như chuyển
động thị trường tới các hội viên, tạo nên sự gắn kết bền
chặt, kết nối kinh doanh trong cộng đồng DN VACOD.
Ngoài ra, VACOD cũng phối hợp, tham gia với các
cơ quan nhà nước, các hiệp hội khác để tổ chức các
chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn cho các DN
như đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật
trong thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương; Phát triển các mô hình kinh
doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Hiệp hội.

hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp ý Dự thảo Thông tư về thủ
tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế và quản lý thuế với hàng hóa
xuất nhập khẩu…
Trong cả nhiệm kỳ 2016 – 2022, VACOD luôn coi trách nhiệm đại diện cho cộng
đồng DN trên cả nước để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hội viên là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, VACOD
đã duy trì mối quan hệ mật thiết với các cơ quan Trung ương như: Văn phòng
Chính phủ, các Bộ, ngành, VCCI…, đồng thời tham gia các họat động hỗ trợ DN
như: Mạng lưới liên kết các đơn vị hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Hà Nội; Thành viên Hội đồng Hợp tác DN ứng phó COVID-19… để đưa ra được
nhiều kiến nghị tháo gỡ, sửa đổi các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách cản
trở DN trong các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, logistic, lao
động, tiền lương…
Hiện VACOD là một trong những đơn vị được Cục Hải quan Hải Phòng tín nhiệm
và chọn là cơ quan đầu mối tiếp nhận các vướng mắc liên quan đến các thủ tục
hải quan, giúp hỗ trợ DN giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Để giúp DN thích nghi với những chuyển biến của nền kinh tế hội nhập, đối diện
với những cải cách, thay đổi của Chính phủ, chính sách của Nhà nước tác động
trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, VACOD liên tục cập nhật thông tin
mới nhất cho DN Hội viên thông qua các chương trình hội thảo, tọa đàm, hội
nghị chuyên đề đi sâu vào những chính sách vĩ mô, tầm nhìn chiến lược cho
các chủ DN như: Kinh tế Việt Nam trong dòng chảy Hội nhập thế hệ mới (FTATPP). Những tác động đối với DN; Diễn đàn Doanh nhân mùa hạ - Liên kết,
phát triển 2017; “01-07-25 - Những người bạn đồng hành; Kinh doanh không chỉ

bằng sản phẩm & Tâm thức DN Thịnh
Vượng; CĐS - Từ vượt trội đến dẫn đầu
trong kỷ nguyên 'bình thường mới".

ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG
NHU CẦU MỚI
Tại Đại hội mở rộng lần này, Hội
nghị cũng đã thông qua Phê chuẩn
phương hướng hoạt động, kế hoạch
hoạt động của nhiệm kỳ III.
Trong nhiệm kỳ tới, VACOD xác định
kinh tế thế giới và trong nước vẫn chịu
ảnh hưởng nặng nề hậu quả của dịch
COVID-19, cùng với đó là cạnh tranh
thương mại ngày càng khốc liệt và xu
hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng
toàn cầu sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong
chiến lược tái cấu trúc các ngành và DN
Việt Nam.
Trước những biến động đó, VACOD
tiếp tục sẽ là cầu nối của DN với các
chuỗi giá trị mà các FTA thế hệ mới
mang lại, đồng thời hỗ trợ DN hội viên

http://thuonggiaonline.vn
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Kiện toàn Ban chấp hành VACOD lần thứ 10, nhiệm kỳ II.

trong thúc đẩy CĐS, là bệ đỡ cho các DN khởi nghiệp tìm hướng đi mới phù hợp
với nhu cầu thị trường…
Trong giai đoạn này, VACOD cũng đã thành lập trung tâm hỗ trợ pháp lý cho
hội viên, Câu lạc bộ các nhà sản xuất, Câu lạc bộ các nhà phân phối trực thuộc
VACOD để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV VACOD; Viện
nghiên cứu phát triển hàng tiêu dùng của VACOD.
Trong đó, VACOD xác định sẽ tập trung vào các phong trào như sản xuất vì người
tiêu dùng, thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,
hướng tới người tiêu dùng thông thái…
Để thực hiện được những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Hội nghị đã tiến hành
miễn nhiệm 15 vị và bầu bổ sung 46 vị trí trong thành viên Ban Chấp hành Hiệp
hội; kiện toàn Ban thường vụ, và thông qua giới thiệu bổ sung 4 Phó Chủ tịch
của Hiệp hội.
Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông qua việc triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc
VACOD nhiệm kỳ III (2022 - 2027) vào ngày 25/10 tại Hà Nội để thông qua báo
cáo về tình hình hoạt động, các báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban
Kiểm tra và Báo cáo tài chính của Hiệp hội nhiệm kỳ II (2016 – 2022); Bầu Ban
chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội; Sửa đổi điều lệ; Tôn vinh, khen thưởng và
thông qua Nghị quyết Đại hội.
Hội nghị lần này cũng đã thông qua Đề án nhân sự cho Nhiệm kỳ III, trong đó
dự kiến Ban Chấp hành sẽ có 115 ủy viên. Đối với Ban thường vụ Hiệp hội sẽ
gồm 35 ủy viên, gồm Chủ tịch là TS. Nguyễn Hồng Sơn (tái cử) cùng 9 Phó Chủ
tịch, trong đó 5 Phó Chủ tịch đương nhiệm gồm: Ths Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó
Chủ tịch thường trực); Ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Bóng đèn
Điện Quang; Ths Hoàng Bá Thịnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Hàng
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tiêu dùng Việt Nam; Bà Đặng Thị Minh
Phương, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng
Giám đốc Công ty CP Minh Phương
Logistics; Ông Trần Khắc Tâm, Tổng
Giám đốc Cty TNHH Trần Liên Hưng
(Sóc Trăng). 4 Phó Chủ tịch được Hội
nghị BCH bầu bổ sung bao gồm:
Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp
hội BĐS Việt Nam; Ông Nguyễn Văn
Luyến, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Đầu tư phát triển Hạ tầng UDIC; Bà
Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chuyên gia về
các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng
đồng doanh nhân nữ; Ông Nguyễn
Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công
ty Điện lực Miền Bắc. Ngoài ra Ban
thường vụ Hiệp hội có 1 Tổng thư
ký, bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban
kiểm tra là bà Nguyễn Thùy Dương,
Tổng Biên tập Tạp chí Thương Gia, và
24 ủy viên Ban thường vụ.
Ban Thường vụ Hiệp hội đã họp và
quyết một số vấn đề về nhân sự và
công tác tổ chức thuộc thẩm quyền,
nhiệm vụ của Ban Thường vụ, bao
gồm miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư
ký với đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy,
biểu quyết và phê chuẩn bà Nguyễn
Thị Dung làm Tổng Thư ký mới.

TẦM NHÌN

CHỈ CẦN CƠ CHẾ,
TĂNG TRƯỞNG
SẼ TRỞ LẠI NHANH
Dư địa tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn
lớn, nhưng đang tắc nghẽn ở các trung
tâm kinh tế, cần cơ chế để bứt phá.

ÁNH TUYẾT

NHỮNG NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG

C

ho đến thời điểm này, dù còn nhiều biến số phức tạp từ dịch bệnh, cuộc
chiến Nga - Ukraine…, song những dự báo cho tăng trưởng kinh tế Việt
Nam đều đang hướng tới mức rất khả quan.

Ngân hàng Thế giới (WB) tin rằng, nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và
các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam
sẽ đạt 7,5%, lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8%. Fulbright Việt Nam đưa
ra con số 7,3 – 7,6% cho tăng trưởng và lạm phát sẽ đạt mức dưới 4%.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm tiếp tục củng cố các dự báo này khi
tiếp tục ghi những kỷ lục đáng kể.
Thứ nhất, số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường cao nhất trong giai đoạn 8
tháng đầu năm từ trước đến nay, với 149.451 DN, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm
2021. Đặc biệt, số DN quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 cao
hơn số DN quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây, có mặt
ở cả 17 lĩnh vực.
Thứ hai, khối DN có vốn đầu tư nước ngoài có số vốn thực hiện ước đạt 12,8 tỷ
USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức vốn được thực hiện cao
nhất trong vòng 5 năm qua của khu vực này.
Thứ ba, xuất nhập khẩu. 8 tháng đầu năm 2022 tiếp tục ghi điểm với kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 6
mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

8

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

Thứ tư, tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua
8 tháng năm 2022 ước đạt 3.679,2
nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng
kỳ năm trước.
Sức mua của nền kinh tế đang hồi phục
rõ rệt, sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất, tạo
động lực mới cho tăng trưởng.
Thứ năm, chi tiêu Chính phủ đang
được đốc thúc mạnh mẽ khi Chương
trình Phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội 2022-2023 đã đi vào giai đoạn
tăng tốc.

Một góc khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh - Ảnh TTXVN

ĐỂ DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
VỚI TỐC ĐỘ MONG MUỐN, VIỆT NAM
CẦN TĂNG NĂNG SUẤT Ở MỨC 2-3%
MỖI NĂM. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHO
THẤY TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHỈ
CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CÁCH ĐẦU
TƯ CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC, LÀ MỘT
PHẦN QUAN TRỌNG CỦA GÓI CÁC ĐẦU
TƯ VÀ CẢI CÁCH CẦN THIẾT. LỰC LƯỢNG
LAO ĐỘNG CÓ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
SẼ ĐEM LẠI HIỆU SUẤT LÀ YẾU TỐ VIỆT
NAM RẤT CẦN TRONG DÀI HẠN”.
(BÀ CAROLYN TURK, GIÁM ĐỐC NGÂN
HÀNG THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM).

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered còn lạc
quan cho rằng, tăng trưởng GDP trong quý III/2022 của Việt Nam
có thể đạt 10,8%.

ĐỘNG LỰC NẰM Ở NHỮNG VÙNG ÁCH TẮC
Tăng trưởng 2 con số cho Việt Nam không phải là quá sức, TS.
Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương tin chắc điều này. Thậm chí, trong tính toán của
ông, dư địa để nền kinh tế Việt Nam duy trì được mức tăng trưởng
9-10% trong dài hạn còn rất lớn.
“Vấn đề là tháo gỡ được các rào cản của các vùng kinh tế trọng
điểm”, ông Cung nhấn mạnh. Đây không phải lần đầu tiên ông Cung
nhắc đến điều này, nhưng những ách tắc hiện hữu ở vùng Đông

http://thuonggiaonline.vn
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Ở khu vực phía Tây Bắc và phía Tây,
các khu công nghiệp Tân Phú Trung,
Đông Nam, Cơ khí ô tô, Tây Bắc Củ
Chi, Tân Thới Hiệp, vì thời hạn thuê
đất còn dài, nhưng nhiều ngành nghề
đang gây ô nhiễm môi trường. Thành
phố đang khuyến khích các DN hiện
hữu đổi mới công nghệ để giảm tác
hại đến môi trường. Một số khu như
Tân Bình, Tân Tạo, Vĩnh Lộc được định
hướng chuyển đổi một phần khu nhà
xưởng thành kho logistics, trung tâm
thương mại, giới thiệu sản phẩm, giáo
dục, y tế…

Khu công nghiệp Cát Lái đang được đề xuất chuyển đổi thành một phần Trung tâm
Logistics Cát Lái với diện tích 200 - 292 ha.

Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam… khiến ông thấy rõ điểm tới hạn
của các động lực tăng trưởng cũ nếu không có cơ chế thảo gỡ.
Ông kể, vừa đi dọc các tỉnh phía Nam, cảm nhận được sự sống động của một
nền kinh tế đang phát triển khi dịch bệnh được kiểm soát, nhất là các ngành
dịch vụ, du lịch. Chỉ sau một năm, gần như rất khó để hình dung lại sự tiêu điều,
hoang vắng vào thời điểm tháng 8/2021.
“Tuy nhiên, những dòng người, dòng xe ách tắc xung quanh các cửa khẩu,
quanh các khu công nghiệp ở TP. HCM lại tiếp tục cảnh báo về sự tới hạn của các
động lực tăng trưởng cũ”, ông Cung nói.
Động lực tăng trưởng cũ mà ông Cung đề cập là những ngành nghề, lĩnh vực
thâm hụt lao động đã làm nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM và các địa
phương trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ hàng chục năm qua vẫn
đang hiện hữu trong các khu công nghiệp. Vấn đề là, sự hiện hữu này đang làm
khó cho mong muốn chuyển dịch cơ cấu của TP.HCM sang thu hút các dòng
vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, vào đổi mới, sáng tạo.
Có thể thấy rõ hiện trạng này trong dự thảo Đề án Định hướng phát triển các khu
chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Trong đó, tại khu vực phía Đông, các khu công nghiệp, khu chế xuất Linh Trung
1, Linh Trung 2, Bình Chiểu và Cát Lái, với tổng diện tích 284,87 ha đã lấp đầy
100%, nhưng phần lớn là các ngành may mặc, da giày là những ngành thường
xuyên bị thâm hụt lao động. Thành phố đang có định hướng chuyển đổi cho
Khu chế xuất Linh Trung 1 và 2 sang thu hút đầu từ các dự án thuộc lĩnh vực
công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghệ cao.
Tương tự, khu công nghiệp Cát Lái, chủ yếu thu hút các DN với các ngành truyền
thống, hiệu quả chưa cao, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Toàn bộ khu này
được đề xuất chuyển đổi thành một phần Trung tâm Logistics Cát Lái với diện
tích 200 - 292 ha.
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Tuy nhiên, cách thức chuyển dịch
đang là vấn đề ông Cung muốn bàn
tới. Vì nếu các chủ đầu tư, các nhà đầu
tư cảm thấy lợi ích bị ảnh hưởng nếu
phải chuyển dịch theo các mệnh lệnh
hành chính, ông Cung lo ngại họ sẽ
chính là rào cản mới.
“Các nhà đầu tư sẽ đặt lợi ích của họ lên
trên hết, nếu họ không nhìn thấy cơ
hội đầu tư mới từ các kế hoạch chuyển
dịch, tôi lo là sẽ có sự ngần ngừ, thậm
chí là trì hoãn. Khi đó, đất cho các dự
án mới, cho các cơ cấu kinh tế mới sẽ
không có”, ông Cung thẳng thắn.
Đáng nói là những ách tắc như trên
không chỉ nằm ở TP. HCM mà cả Bình
Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,
4 địa phương nắm giữ động lực
tăng trưởng chính của vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam và cả vùng
Đông Nam bộ.
Cũng phải nói thêm, sau nhiều năm
là ngọn cờ đầu, tốc độ tăng trưởng
của các vùng này đang chậm lại, thậm
chí đã bắt đầu chậm hơn mức tăng
trưởng trung bình cả nước. Giai đoạn
2016-2020, vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh
tế bình quân 5,65%/năm, vùng Đông
Nam Bộ tăng trưởng 5,51%/năm,
trong khi cả nước tăng 5,99%/năm.
Phải nhắc lại, giai đoạn 2011 – 2015,
vùng Đông Nam bộ có mức tăng

Các tổ chức quốc tế dự báo về tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022

“KHI TÔI ĐẾN CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP Ở TP.HCM,
PHÁT HIỆN RA CÁC KHU NÀY
CHỈ CÓ THỂ THU HÚT NGƯỜI
LAO ĐỘNG TRONG VÒNG
BÁN KÍNH KHOẢNG 10 KM.
CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG XÁ
KẾT NỘI NỘI VÙNG KHÔNG
TỐT KHIẾN CHI PHÍ DỊCH
CHUYỂN CAO. NẾU NHƯ VẬY,
NGAY CẢ KHI DỊCH CHUYỂN
CƠ CẤU, NGÀNH NGHỀ
TRONG CÁC KHU CÔNG
NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN
NHƯ KẾ HOẠCH, THÌ VIỆC CÓ
ĐƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC
PHÙ HỢP KHÔNG DỄ DÀNG”
(TS. NGUYỄN ĐÌNH CUNG)

6,87%, và mục tiêu định hướng ở giai đoạn 2016-2020 là 9 - 10%. Đóng
góp thu ngân sách từ 54% (giai đoạn 2006 - 2010), hiện nay giảm còn
46%, trong khi mục tiêu đề ra là đóng góp 55 - 60%…

LỜI GIẢI VẪN LÀ CƠ CHẾ
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tính toán, cứ 1%
tăng trưởng của 4 vùng kinh tế trọng điểm sẽ làm GDP của toàn bộ nền
kinh tế tăng 0,61%. Đây là cơ sở cho các quyết định đầu tư lớn vào hạ tầng
giao thông hai vùng kinh tế trọng điểm.
Riêng tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án lớn đang được Trung ương
đầu tư như Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhóm cảng biển
số 4, trong đó cảng Bà Rịa - Vũng Tàu là cảng đặc biệt quốc gia; đường
Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc: Bến
Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài; đường
sắt Biên Hòa - Vũng Tàu… Các dự án này sẽ tạo chuỗi kết nối với hệ thống
cảng biển, các cửa khẩu quốc tế, các trung tâm tài chính, các đầu mối
vận tải lớn trong khu vực Đông Nam Bộ và lớn hơn là châu Á - Thái Bình
Dương và toàn thế giới. Đây là cơ hội, động lực phát triển quan trọng cho
các địa phương vùng Đông Nam Bộ và là cơ hội lớn để có được động lực
tăng trưởng mới.
Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh này, nếu có cơ chế khuyến khích
đầu tư sắc nét vào các vùng kinh tế trọng điểm, nhà đầu tư sẽ đổ về và tạo
ra giá trị ngay. Điểm này rất khác với cơ chế khuyến khích đầu tư vào các
vùng sâu, vùng xa đang được thực hiện, do lợi thế về thị trường, hạ tầng
giao thông, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực…
Cơ hội khuyến khích đầu tư trong nước và đổi chất dòng vốn FDI cũng sẽ
được thực hiện, tạo nên động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Nhưng,

vấn đề là “vẫn đang có chữ nếu” trong các
nhận định. Điều này đồng nghĩa, nếu những
ách tắc trong phát triển của các vùng kinh tế
trọng điểm, nhất là khu vực phía Nam, không
được tháo gỡ, động lực tăng trưởng của nền
kinh tế có nguy sơ suy giảm.
Trong vài năm trở lại đây, bên cạnh các dự án
đường vành đai được ưu tiên đầu tư từ ngân
sách địa phương, câu chuyện địa phương
nào đầu tư hệ thống đường kết nối luôn
nóng. Các địa phương trong vùng phần lớn
đều tự cân đối ngân sách nên phần ưu tiên
vẫn là các dự án nội đô…
Ở đây, cơ chế phân bổ ngân sách, để lại
ngân sách cho các địa phương cũng đang
được đề nghị xem xét, đảm bảo động lực
cho các địa phương đầu tư dự án kết nối.
Cùng với đó, cơ chế liên kết vùng cũng được
coi là chìa khóa.
“Cơ chế đặc thù, vượt trội cho TP.HCM
và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã
được bàn đến, nhưng đền giờ vẫn chưa
hiện thực là điều thực sự đáng lo ngại”, ông
Cung nói.

http://thuonggiaonline.vn
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TP. HCM:

THÁCH THỨC“ĐẦU TƯ CÔNG”
TRẦN MINH TUẤN

Một góc TP HCM

“Đầu tư công” được xem là “vốn mồi”, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế - xã hội. Thế nhưng tại TP.HCM, hàng nghìn tỷ đồng “vốn mồi” đang “nằm im”
không thể giải ngân, dù cũng có hàng trăm công trình đang mòn mỏi chờ vốn để triển
khai. Nghịch lý này, nếu không được tháo gỡ sớm, e rằng TP.HCM sẽ khó mà “cất cánh”.

BỐ TRÍ NGÀN TỶ, GIẢI NGÂN… 0 ĐỒNG

Đ

ây là thực trạng “đáng giật mình” đang xảy ra tại dự án xây dựng mới
Bệnh viên Nhi đồng Thành phố. Đây là dự án bệnh viện tuyến cuối xây
tại huyện Bình Chánh, là nơi chữa trị cho rất nhiều bệnh nhi của khu vực
TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được bố trí 1.000 vốn từ
ngân sách nhưng đến nay, do trục trặc về hồ sơ liên quan đến vấn đề đất đai nên
vẫn chưa thể giải ngân.
Sự tắc nghẽn xảy ra tại Bệnh viên Nhi đồng Thành phố chỉ là một trong số rất
nhiều dự án y tế của TP.HCM được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công nhưng
vì nhiều lý do, không thể giải ngân.
““Đây là năm đầu tiên trong vòng 10 năm qua, giải ngân vốn đầu tư công các
dự án y tế của TP.HCM lại chậm như thế. Chúng tôi rất sốt ruột, tuần nào cũng
gọi điện và tháng nào cũng có gửi văn bản cho các lãnh đạo bệnh viện để hối
thúc giải quyết các vấn đề khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công”, Nguyễn
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Hoài Nam Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM phải
thốt lên như thế khi tỷ lệ giải ngân đến
30/6 vừa qua chỉ đạt 12% kế hoạch.
“Rất may” đến 10/7 đã vọt lên được
28% nhưng vẫn là một tỷ lệ rất thấp.
Nguyên nhân thì theo bác sĩ Nam, có
nhiều: Không có khối lượng giải ngân;
một số dự án hết thời gian thực hiện
dự án phải chờ quyết định gia hạn;
một số chủ đầu tư chậm thực hiện
chủ trương đầu tư mặc dù đã có trong
danh sách trung hạn…
Không chỉ có lĩnh vực y tế, các lĩnh vực
được coi là xương sống, bệ đỡ cho
tăng trưởng, phát triển, là “bộ mặt” của

thành phố là hạ tầng giao thông, giáo dục… cũng trong tình trạng tương tự
với mức độ giải ngân chỉ trên dưới 10%. Chẳng hạn tại công trình hầm chui nút
giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được bố trí 200 tỷ đồng nhưng
mới giải ngân được 9,3 tỷ đồng; dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn
2 được bố trí 1.990 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân cũng mới đạt 4%; Dự án xây
dựng hạ tầng cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên
với vốn đầu tư 1.039 tỷ đồng hiện chỉ mới giải ngân được 327 triệu đồng; Dự
án tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được bố trí 394 tỷ đồng, đến nay
cũng mới giải ngân được 28 tỷ đồng…
Sốt ruột trước tình trạng ì ạch trong việc giải ngân vốn đầu tư công, cuối tháng
8/2022 vừa qua, HĐND TP.HCM đã tổ chức phiên họp yêu cầu giải trình rõ những
vướng mắc trong vấn đề đầu tư công. Tại phiên họp này, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ
tịch HĐND TP.HCM, cho biết: Giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM thực hiện đầu tư
1.799 dự án đầu tư công, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi
công mới. Trong giai đoạn này, có 780 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào
khai thác sử dụng, đã tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã
hội, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết của người dân TPHCM. Tổng
mức vốn giải ngân giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 119.174 tỉ đồng (đạt 86,06% so
với kế hoạch vốn được giao).
Tuy nhiên, khi bước vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025,
giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM có dấu hiệu suy giảm một cách rõ rệt.
Cụ thể, năm 2021, thành phố giải ngân được hơn 19.721 tỷ đồng, trong tổng
kế hoạch vốn giao hơn 32.262 tỷ đồng, chỉ đạt 61,3%. Trong 7 tháng đầu năm
2022, tỷ lệ này tụt xuống chỉ 26,5% với hàng trăm dự án chưa giải ngân được
đồng nào.

HIẾN KẾ CÁCH “TIÊU TIỀN”!
Trước tình trạng “đi lùi” của đầu tư công, được xem là dòng “vốn mồi” tạo sự lan
tỏa, thu hút các dòng vốn khác, tạo đà cho sự tăng trưởng bứt phá của TP.HCM,
HĐND thành phố yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố và các sở ngành “phải giải
trình cho được những nguyên nhân vì sao còn hạn chế, đi kèm là trách nhiệm
cá nhân, tổ chức có liên quan”, đồng thời phải đề ra cho được giải pháp hấp thu
100% vốn từng năm trong giai đoạn 2021 – 2025 và có những biện pháp giải
quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng
vốn ODA.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận công tác quản lý nhà nước
về đầu tư công bộc lộ một số hạn chế, sự phối hợp giữa các sở ngành chưa đồng
bộ. Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn kéo
dài, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để tiến hành thi
công. Một số chủ đầu tư quản lý nhiều dự án nhưng thiếu nhân sự, năng lực và
công tác quản lý điều hành còn hạn chế, thiếu chủ động trong việc xử lý các vi
phạm của nhà thầu…
“Thời lượng mà UBND Thành phố và Chủ tịch UBND Thành phố dành để chỉ
đạo tháo gỡ những khó khăn của các dự án đầu tư công là rất nhiều, tuy nhiên
chưa đạt hiệu quả như mong muốn”, ông Phan Văn Mãi cho biết, đồng thời nhấn
mạnh: “Cuối năm, dựa trên kết quả giải ngân để đánh giá từng cá nhân, cơ quan,

kể cả trách nhiệm của tôi với tư cách là
Chủ tịch UBND TP.HCM”.
Người đứng đầu UBND Thành phố đã
đưa ra 7 giải pháp nhằm đẩy nhanh
tiến độ giải ngân đầu tư công trong
thời gian tới, trong đó nhấn mạnh
đến yếu tố “linh hoạt” trong công tác
điều hành kế hoạch vốn, kịp thời tham
mưu điều chuyển vốn cho các dự án
có tiến độ triển khai nhanh.
Ở góc độ DN và qua quan sát thực
tiễn, ông Nguyễn Đình Ninh, Tổng
Giám đốc Công ty TNHH TPLC Việt
Nam, rất đồng tình với đề xuất mang
yếu tố “linh hoạt” này. Ông Ninh cho
rằng: Trong vài năm trở lại đây, không
chỉ có các dự án đầu tư công mà các
dự án đầu tư tư nhân tại TP.HCM cũng
đều “đứng cứng ngắc”. Lý do thì rất
nhiều từ thủ tục hành chính rườm rà,
các quy định pháp luật chồng chéo,
áp dụng luật này thì vướng luật kia
khiến các sở ngành dù có muốn gỡ
cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Mổ xẻ thêm về nguyên nhân khiến
việc giải ngân vốn đầu tư công tại
TP.HCM chậm, ông Trần Văn Bảy, Phó
Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường
TP.HCM cho rằng, thành phố đang bị
tắc ở công tác thẩm định giá và chính
sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
“Vấn đề pháp lý dự án hoàn thiện rất
chậm, chưa kể khâu quận, huyện thuê
đơn vị tư vấn thẩm định giá có nhiều
vướng mắc. Các đơn vị tư vấn trên địa
bàn TP.HCM nhiều nhưng chất lượng
không đồng đều và họ ngại tham
gia thẩm định các dự án bồi thường
bởi thù lao không nhiều nhưng trách
nhiệm rất lớn. Do vậy, các quận huyện
cứ loay hoay tìm đơn vị tư vấn”, ông
Bảy phân tích và đề nghị Sở Tài chính
quan tâm cơ cấu tổ chức, chức năng
nhiệm vụ của các Ban bồi thường giải
phóng mặt bằng ở quận, huyện vì nếu
không củng cố cơ quan này thì khi có
dự án sẽ không thực hiện được.

http://thuonggiaonline.vn
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NÔNG SẢN VIỆT NAM VÀO EU:

CHỈ 3/6.000 SẢN PHẨM

Hội chợ hoa quả lớn nhất Thế giới Fruite Logistica

Nhận được sự ủy thác của một
số các công ty quyết chí tìm cơ
hội đưa nông sản Việt Nam vào
thị trường EU, tôi đã lên đường
sang châu Âu với một tâm
trạng không ít hoài nghi…

LÊ THANH
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âm trạng của tôi cũng là tâm trạng của nhiều đối tác và rất
nhiều người khác. Hành trang lên đường của tôi là sự chia sẻ
an ủi và có rất ít sự tin tưởng dù tôi đã trải qua nhiều buổi trao
đổi, diễn đàn thương mại do Bộ Công Thương tổ chức. Ai cũng kêu
gọi và khẳng định cần mở rộng, thay đổi cách làm, sẽ hỗ trợ hết
mình v.v. để đưa nông sản Việt Nam lên kệ hàng chính ở EU.
Rõ ràng nhất là đề nghị của một công ty: “Bên anh có gần 100 tấn
hạt điều, em sang thử tìm khách hàng rồi sẽ nhận hoa hồng xứng
đáng.” Tuy nhiên, bên công ty cũng không nói gì về phương thức,

cam kết hay chia sẻ tài chính v.v. ra sao. Trên máy
bay tôi mới hiểu, như vậy tôi sẽ phải tự lo hết: Tự lo
mọi giấy tờ, tìm kiếm khách hàng, mọi chứng chỉ
an toàn, chứng chỉ thực phẩm, nhập khẩu v.v. Xem
ra bán 10 kg hạt điều sẽ dễ dàng có hoa hồng hơn
là sống đến khi xuất khẩu được 100 tấn hạt điều!
Các nước EU vừa mở cửa trở lại sau dịch COVID-19
nên hơn 50% chỗ trên chuyến bay thẳng Hà Nội
– Pari còn trống. Tôi bay đến điểm dừng đầu tiên
ở Pari với đầy hoang mang, với sự hỗ trợ tối thiểu
và sứ mệnh gần như “bất khả thi” mà không ít bạn
hữu, đối tác đang lắc đầu đầy cảm thông: “Không
làm được đâu. Tập trung vào những việc khác
đi, thực tế hơn, đừng lan man nữa! Cả hệ thống
thương vụ, sứ quán còn đó và kết quả ai cũng nhìn
thấy đấy v.v. và v.v.”

CHƯA CHUẨN BỊ NGHIÊM TÚC
Dù rất bận và trái lịch nhưng anh Vũ Anh Sơn - tham
tán thương mại Việt Nam tại Pháp cũng tranh thủ
cho chúng tôi cuộc gặp ngắn, ngay trong phòng
khách kiêm bếp của Thương vụ. Sau khi giới thiệu
về “sứ mệnh” của chuyến đi, anh Sơn nhanh chóng
chia sẻ thẳng vào vấn đề. Anh cho biết, xúc tiến
thương mại tại Pháp và Châu Âu nói chung không
chỉ đơn thuần là bán hàng. Các hệ thông phân
phối ở đây đều đã có bạn hàng, đối tác trong thời
gian dài nên họ ít khi thay đổi nếu không có lý do.
Họ chỉ thay đổi theo cách mở ra những kênh hàng,
nhóm hàng mới hoặc với những đề nghị thật
đáng hấp dẫn.
“Vậy rất khó và nghe như không có cơ hội sao?’,
chúng tôi bất ngờ và pha chút thất vọng.
“Có, nhưng cần chuẩn bị và đầu tư thời gian, tiền
bạc để đi đường dài,” anh Sơn chia sẻ. Và anh cũng
nói thêm, “Hình như nhiều DN chưa có sự chuẩn bị
nghiêm túc!”.
“Chuẩn bị nghiêm túc?”
“Vâng, qua cách các DN hỏi, tiếp cận hay cả gửi
hàng mẫu hình như họ chưa nghiêm túc quan
tâm thật sự đến kết quả hay thị trường. Có vẻ như
cứ gửi, được thì tốt, không thì không sao?”, và anh
hơi bức xúc, “Thậm chí có DN gửi hàng mẫu còn
để nguyên tem giảm giá, khuyến mại giống như
hàng thừa, hàng ế v.v.”.

Kết thúc buổi gặp nhanh, khi chia tay anh Sơn
nói: “Khách hàng Châu Âu nói chung không có
nhu cầu tìm mua một vài đơn hàng, công hàng
giá rẻ… mà họ muốn tìm đối tác đồng hành lâu
dài. Đó là sự khác biệt với nhiều các nước khác.
Ví dụ như Pháp, họ có lựa chọn tốt nhất từ khắp
nơi trên thế giới. Vậy, Việt Nam muốn là ai, đóng
vai nào trong vô số những lựa chọn đó?”.
Trong thời gian ngắn ngủi ở lại Pari, trước khi
vội vã sang Berlin dự Hội chợ hoa quả lớn nhất
Thế giới Fruite Logistica, chúng tôi được biết
Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã cố gắng cùng
Đại sứ quán tham gia và giới thiệu các sản
phẩm Việt Nam đến với các hệ thống siêu thị
ở Pháp rất nhiều. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó!
Những điều Vũ Anh Sơn - tham tán thương
mại Việt Nam tại Pháp - chia sẻ rất đúng và là
hiện thực nhiều năm trong một thời gian dài
nhưng hình như lại có quá ít các DN đang rất
nhiệt tình muốn xuất khẩu nông sản sang EU
muốn hiểu. Nhất là với một thị trường đặc biệt
đòi hỏi thời gian, tài chính và cả sự tiếp cận rất
nghiêm túc, bài bản.
Bạn có thể đem ra chợ bán 10kg hạt điều rất
dễ, nhưng không thể làm như thế với 100 tấn
hạt điều. Các DN cũng hiểu nhưng chưa muốn
tham gia cuộc chơi.

KHÔNG ĐỦ TIỀN?
Vé vào cửa để tham gia hội chợ Fruite Logistica
tại Berlin là 45 Euro/ngày hay 85 Euro cho 3
ngày hội chợ. Đấy mới chỉ là vé cho khách vào
hội chợ, các chi phí cho gian hàng, xây dựng,
quảng cáo… còn cao hơn rất nhiều. Giá thuê
gian hàng nhỏ nhất rơi vào khoảng từ 150
triệu trở lên. Để DN có thể cử chỉ một người
tham dự và thuê 1 gian hàng khiêm tốn cũng
cần chi phí khoảng 250 triệu đến 300 triệu.
Chưa tính tới chuyện xin visa vào Đức sẽ khác
xin visa vào Trung Quốc.
Tất cả những điều đó khiến tôi không ngạc
nhiên khi không bắt gặp bất kỳ một gian hàng
nào đến từ Việt Nam. Thực ra tôi nhầm vì có ít
nhất một công ty Việt Nam có gian hàng tham
dự nhưng dưới tên, thương hiệu không có dấu
ấn gì liên quan đến Việt Nam cả.

http://thuonggiaonline.vn
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Dành đủ 3 ngày nghiêm túc, vất cả và chỉ kịp thăm gần 30% số các gian hàng
tại đây, Hội chợ lớn nhất về hoa quả Thế giới, tôi phải đau lòng công nhận: Nông
sản Việt Nam không có cửa vào Châu Âu chính ngạch.
Ngay nhìn sự hỗ trợ cho các DN của các nước tương đương với chúng ta, có
những nông sản gần giống chúng ta mới thấy các DN Việt Nam thật vất vả và
tủi thân. Họ chỉ có thể tự bỏ tiền túi mua thuyền thúng và cố gắng ra biển lớn.
Chưa hết, chứng kiến sự phát triển không ngừng của công nghệ bảo quản,
đóng gói, bao bì… mới thấy thật khó cho các sản phẩm nông sản Việt Nam.
Một cảm giác bất lực, tuỵệt vọng tràn ngập trong tôi.
Điểm sáng bất ngờ duy nhất tôi gặp phải là có một số các công ty Việt Nam mua
và nhập khẩu số lượng lớn các loại phân hữu cơ (giống như phân chuồng hoại
mục của Việt Nam được đóng hợp lý) từ các công ty Bỉ, Hà Lan… Đơn giản vì
phân gà từ đó được chứng nhận hữu cơ thật, an toàn hơn. Hơi kỳ lạ vì Việt Nam
đang có vô số những trang trại nuôi gà và gia súc khắp cả nước!

3/6.000 SẢN PHẨM?
Ngày mai vẫn là ngày tôi phải tiếp tục “sứ mệnh” ái ngại của mình để đi bán “hoa
quả” cho Việt Nam.
Tìm đến một trong những công ty phân phối lớn do người Việt sở hữu chính tại
Đông Âu để tiếp tục bàn giao hàng mẫu và tìm kiếm cơ hội ít nhất để quảng bá,
chúng tôi lại bị dội thêm gáo nước lạnh.
Bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối, thậm chí có phần ưu ái hơn so với sản phẩm của
chính Châu Âu hay các nước khác nhưng các giám đốc tại đây đã lắc đầu với rất
nhiều các sản phẩm mẫu của chúng tôi mang tới. Anh Hùng, giám đốc đơn vị

Một tập đoàn phân phối
Việt Nam tại Châu Âu
luôn sẵn sàng hỗ trợ,
nhưng chưa đủ

mua hàng cho biết: “Vấn đề lớn nhất
của các sản phẩm từ Việt Nam là rủi ro
về tính an toàn”. Cụ thể hơn, anh chia
sẻ: “Có những công ty rất lớn tại Việt
Nam đã gửi hàng mẫu sang và chúng
tôi đưa đi kiểm tra dư lượng thuốc
BVTV đều bị rớt. Là tổng kho chuyên
phân phối cho nhiều các cửa hàng
nhỏ khắp nơi, chúng tôi không muốn
chấp nhận những rủi ro xảy ra khi bị
khách hàng khiếu nại. Hay thậm chí
rất ngại khi xảy ra những trường hợp
như khi phải thu hồi sản phẩm hàng
loạt trên diện rộng.”
An toàn sản phẩm là vấn đề thứ
nhất, tính không ổn định, đặc biệt
về chất lượng, là rủi ro thứ hai. Điều
này các DN xuất khẩu Việt Nam nếu
phải thu mua, gom nguyên liệu đều
hiểu rõ. Khó có thể bảo đảm chất
lượng nếu DN không làm chủ được
nguồn nguyên liệu, vùng trồng.
Và rủi ro cuối cùng, cũng là điểm yếu
nhất: Giá cả. Giá nông sản ở nội địa
Việt Nam rất thấp nhưng khi sang
đến Châu Âu sau khi cộng thêm đủ
chi phí “hành xác” đã trở thành rất cao,
không đủ sức cạnh tranh với những
sản phẩm tương tự từ những nước
khác hàng xóm với chúng ta như
Thái Lan. Mặc dù nhiều công ty Thái
Lan mua nguyên liệu (thậm chí đặt
các công ty Việt Nam sản xuất) từ Việt
Nam nhưng giá đầu cuối của họ vẫn
rất cạnh tranh. Có gì đó “sai sai” ở đây?
Anh Hùng thở dài: “Cộng với tình hình
giá vận chuyển tăng vọt (gấp 4-5 lần)
do đại dịch COVID-19, chiến sự tại
Ukraine nên gần như các sản phẩm từ
Việt Nam không thể cạnh tranh được!”.
Đi thăm khu tổng kho rất lớn của
công ty, chúng tôi bị sốc toàn tập khi
được biết trong gần 6.000 sản phẩm
tại đây nhưng chỉ có 3 sản phẩm đến
trực tiếp từ Việt Nam. Khi được chúng
tôi chỉ và thắc mắc những sản phẩm
100% Việt Nam như rau quả tươi, gạo,
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Gian hàng hoa quả của Peru

hải sản, thậm chí hạt điều… anh Tuấn lắc
đầu giải thích: “Những sản phẩm Việt Nam
đó được nhập đến đây qua các công ty
từ Pháp, Hà Lan, Thái Lan và chính từ các
công ty của nước sở tại.”
Chúng tôi ngậm ngùi chấp nhận: Ở đây,
chúng ta chỉ là những nông dân, công
nhân sản xuất cho những thương gia, DN
các nước khác mà thôi.

Tủi thân và dũng cảm: Một đoàn DN tìm kiếm cơ hội cho nông sản Việt Nam
tại Hội chợ Hoa quả ở Rimini, Italy, tháng 5.2022

Thấy sự thất vọng của chúng tôi, anh Tuấn
an ủi: “Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tối
đa và rất muốn nhìn thấy sản phẩm Việt
Nam được trưng bày giới thiệu ở đây.
Nhưng các DN Việt Nam cũng phải thực tế
và hiểu công việc và cần phải chia sẻ một
phần chi phí, công sức với chúng tôi thì
mới có cơ hội. Nếu không chúng tôi buộc
phải ưu tiên các công ty ở Châu Âu vì sự
đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.”
Hy vọng vậy! Hy vọng có DN hiểu. Hy
vọng các ban ngành liên quan hiểu.
Vâng, ai cũng có quyền hy vọng nhưng
nếu không làm gì sẽ mãi là hy vọng, phải
không?

Quảng cáo bưởi da xanh tại CH Séc
http://thuonggiaonline.vn

17

TẦM NHÌN

“THỜI KỲ NO ĐỦ
CỦA CHÂU ÂU

ĐÃ CHẤM DỨT?”
Đó là lời phát biểu (rút gọn) của Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron trước tình trạng người dân châu
Âu đang phải đối mặt với một mùa đông “lạnh giá”
theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lý do chính như mọi
người đều biết: Thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga, do
tác động của chiến sự tại Ukraine.

LÊ NAM

CHÂU ÂU TẬP “THẮT LƯNG BUỘC BỤNG”

T

rước chiến sự Nga - Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tiêu
thụ tại toàn EU. Khi chiến sự bùng nổ, Mỹ và các nước phương Tây thực
hiện các lệnh cấm vận, đòn trừng phạt Nga trên mọi phương diện, từ tài
chính – kinh tế, hoạt động DN, thậm chí cả thể thao, nghệ thuật… với mục tiêu
bóp nghẹt nước Nga. Chưa bao giờ có một quốc gia nào trên thế giới từng chịu
những lệnh cấm vận, cô lập khốc liệt đến như vậy. Và, để đáp trả, “vũ khí” năng
lượng đã được Liên bang Nga kích hoạt và chỉ sau vài tháng bị bao vây, cấm vận,
“vũ khí” này đã thực sự khiến Châu Âu “ngấm đòn”. “Thắt lưng buộc bụng” là biện
pháp đầu tiên mà các nước thuộc khối EU thực hiện để tồn tại.
Tháng 7 năm 2022, EU đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp kêu gọi các nước thành viên
giảm sử dụng 15% nhu cầu khí đốt cho đến tháng 3/2023.
Từ đầu năm nay, Ý đã giới hạn nhiệt độ hệ thống điều hòa ở trường học và các
tòa nhà công cộng để giảm tiêu thụ năng lượng. Tây Ban Nha và Đức cũng đã
thực hiện những “sáng kiến” tương tự. Không chỉ vậy, Đức là nước phụ thuộc
nhiều nhất vào nguồn khí đốt giá rẻ của Nga còn thực hiện nhiều biện pháp
“mất lòng” dân hơn nữa. Họ cho giảm điều hòa nhiệt độ trên các phương tiện

18

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

giao thông công cộng, kêu gọi sử
dụng loại vòi sen tiết kiệm nước. Một
số thành phố đã giảm nhiệt độ nước
của các bể bơi và hệ thống chiếu sáng
đô thị. Tất cả để tiết kiệm năng lượng,
chuẩn bị về thực tế và cả tinh thần của
người dân cho một mùa đông sẽ khác
nhiều những mùa đông trước đó.
Tại Đức, từ 1/9/2022, tất cả nhà công
cộng, trừ các cơ sở như bệnh viện, nhà
dưỡng lão v.v. được duy trì nhiệt độ
sưởi tối đa 19 độ C, nhưng toàn bộ hệ
thống sưởi ở hành lang và tiền sảnh
được yêu cầu tắt. Các DN, cửa hàng
không được phép bật đèn chiếu sáng
mặt tiền vào ban đêm, giảm mức
nhiệt sưởi ấm tối đa và đèn tại những
công trình công cộng. Theo ước tính
của bộ Kinh tế Đức, tất cả những biện

Không chỉ khủng hoảng năng lượng, Châu Âu đang
đối mặt với nạn hạn hán lớn nhất trong 500 năm.

pháp trên có thể tiết kiệm cho các hộ gia đình, công ty v.v. tới 10,8 tỷ euro (10,7
tỷ USD) ít nhất trong 2 năm.
Ngoài ra, Đức cũng tích cực lắp đặt 2 nhà ga tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng
(LNG) trên bờ Biển Bắc, có kế hoạch kích hoạt 2 nhà máy điện than. Nhiều ngành
công nghiệp Đức tạm thời chuyển sang sử dụng nhiều than và dầu hơn trong
sản xuất. Chính phủ Đức đang rất nghiêm túc và hệ thống trong kế hoạch kiểm
soát và chuyển dịch nguồn năng lượng của mình, tránh phụ thuộc vào chỉ một
hai nguồn cung cấp.
Pháp cũng quay lại với bài học từ quá khứ những năm 70 thế kỷ trước, các cửa
hàng sử dụng máy điều hòa nhiệt độ sẽ luôn phải đóng kín cửa (?!), nếu không
sẽ bị phạt tiền.
Còn giữa lòng Châu Âu, tại CH Séc, khoảng 1,5 triệu hộ gia đình trong cả nước
(với dân số gần 11 triệu dân) lựa chọn sưởi ấm bằng gỗ. Ông Michal, cư dân của
thành phố Chéb ở chính giữa trung tâm Châu Âu tại CH Séc thú nhận, ông đã
cho tu sửa lại lò sưởi gỗ trong nhà và đã tích đủ gỗ cho cả mùa đông từ tháng 2
- 4 năm nay. Ông nói, hơi bất tiện nhưng kết hợp với lò sưởi bằng điện sẽ không
làm gián đoạn nhiều với gia đình ông mùa đông này.

Khi than và gỗ lên ngôi thì giá của
chúng cũng tăng lên nhanh chóng.
Nhiều người đã tích trữ gỗ từ đầu mùa
xuân. Các nhà sản xuất lò sưởi (dùng
than, gỗ truyền thống) cũng không
kịp sản xuất khi nhu cầu tăng gấp 10
lần so với năm ngoái. Các chuyên gia
kinh tế Séc tính đi tính lại mọi chi phí,
cuối cùng cũng phải công nhận, sưởi
bằng củi vẫn là nguồn rẻ nhất, rẻ hơn
nhiều so với tiền điện hay khí đốt giá
tăng cao không kiểm soát được.
Ông Juons Ratiniks, một người nghỉ
hưu sống tại thành phố Rezekne,
Latvia, giáp biên giới Nga, cho biết giá
năng lượng tăng cao đến mức nhiều
người lựa chọn cắt dịch vụ cung cấp
nước nóng từ đường ống của thành
phố và lắp đặt bình nước nóng tại nhà.

http://thuonggiaonline.vn
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Tắt đèn chiếu sáng tại những công trình công cộng vào ban đêm,
ngừng cung cấp nước nóng, giảm mức nhiệt sưởi ấm tối đa

Lý do vì họ sẽ chỉ dùng nước nóng khi
cần thay vì có sẵn nước nóng được
đun và cung cấp liên tục từ thành phố.
Rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta
sẽ thấy lạ, vì với lựa chọn mới này của
gia đình ông Ratiniks (một sự thụt lùi)
vẫn là quá xa xỉ với họ.
Không thua kém gì Châu Âu, người
dân và các gia đình ở Anh cũng bắt
đầu chuyển sang sưởi bằng gỗ, kết
hợp với một phần sưởi bằng điện.

QUỐC HỮU HÓA?
Tại CH Séc, để có thể kiểm soát quá
trình tăng giá năng lượng (trước hết
là giá điện) chính phủ đã cân nhắc tới
những biện pháp ít được (và rất không
được) ưa chuộng: “Quốc hữu hóa” hoặc
chia nhỏ tập đoàn điện lực CEZ – DN
đang kiểm soát hàng chục nhà máy
điện và nắm giữ hệ thống phân phối
lớn nhất Đông Âu. Tuy nhiên, để thực
hiện điều đó cũng không dễ dàng và
không thể nhanh dù chính phủ Séc
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thông qua Bộ tài chính đang nắm 70% cổ phần của tập đoàn điện lực này. Ngoài
ra để bảo vệ an ninh về năng lượng, quy định của luật cũng có điều khoản đặc biệt
để chính phủ mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác với giá thị trường.
Hiện nay, dù sở hữu 70% cổ phần của CEZ nhưng chính phủ Séc không thể giới
hạn (hoặc trợ giá) giá trần điện của CEZ vì như thế sẽ đi ngược lại quyền lợi của 30%
các cổ đông còn lại, có thể sẽ bị kiện và thua kiện.
Slovakia tạm thời thành công với nguyên lý tương tự. Nhưng họ có nó thực sự
đơn giản đến bất ngờ. Chính phủ đe dọa các cổ đông bằng thuế, và thay vì bị
đánh thuế, họ đồng ý với mọi thứ. Nhưng ở Slovakia chỉ có hai cổ đông – còn ở
CEZ có hàng trăm nghìn hoặc nhiều hơn cổ đông nhỏ. Đó là sự khác biệt. Ngay
cả khi nhà nước đồng ý với 99,99% cổ đông, thì một người vẫn có thể nộp đơn
kiện và mọi chuyện sẽ kết thúc vì nhà nước sẽ thua kiện. Do đó, “quốc hữu hóa”
là lựa chọn duy nhất, ông Michael Snobr, một trong những cổ đông thiểu số của
CEZ khẳng định.

DN VÀ NGƯỜI DÂN SẼ CÓ “MỘT MÙA ĐÔNG
RẤT KHÁC”
Các hộ gia đình tại Đức sẽ thấy hóa đơn lên đến 800 euro thay vì chỉ 400 euro
như trước đây. Nhưng sau đó nhà nước sẽ giảm giá cho những hộ gia đình này
và sẽ giúp họ sống qua mùa đông trong điều kiện cân đối thích hợp.
Tình hình sẽ phức tạp hơn với các công ty. Giá năng lượng cao đã khiến một
số công ty dừng hoạt động, trong đó một số khác sẽ ra đi vào mùa thu, nhưng
nhiều công ty trong số đó có thể sống sót qua mùa xuân năm sau.

Thông thường, các công ty tiếp cận năng
lượng một cách có trách nhiệm và đã kịp
thay đổi cấu trúc chi phí để thích ứng. Tuy
nhiên, nếu giá năng lượng cơ bản tăng
vọt, nhiều công ty (đặc biệt các công ty
sản xuất phụ thuộc nguồn năng lượng)
sẽ bị xóa sổ nhanh chóng trên thực tế.
Ông Michael, chủ nhân một chuỗi khách
sạn giải thích: “Chi phí năng lượng của
chúng tôi vào khoảng 10% tổng chi phí. Ví
dụ, vào mùa xuân 2023 sau khi định hình
lại thị trường, nó sẽ tăng lên hơn 30%. Đối
với chúng tôi, với doanh số 6,5 triệu euro,
nghĩa là có thể 2,1 triệu euro/năm. Sau đó
thì sao? Bạn chỉ có một lựa chọn: chuyển
tất cả sang giá cả, trong trường hợp của
chúng tôi là giá thuê phòng.
Nếu giá phòng trung bình hiện nay của
chúng tôi là 90 euro, thì chúng ta sẽ cần
phải tăng giá một cách thỏa đáng, có thể
tăng gấp đôi để tồn tại thật sự. Và ai sẽ
trả cho một phòng khách sạn với giá 180
euro /đêm khi họ cũng đang phải trả vô
số các chi phí cuộc sống khác cao hơn?
Bloomberg ước tính, các chính phủ châu
Âu định dành ra khoảng 280 tỉ euro để
hỗ trợ chi phí năng lượng cho các DN và
người tiêu dùng. “Nhưng đây chỉ là - muối
bỏ biển” hay “dùng xăng dập lửa” - theo
bà Joanna Mackowiak-Pandera, chủ tịch
Diễn đàn Energii tại Ba Lan.
“Một điều chắc chắn là châu Âu năm nay
sẽ có một mùa đông vô cùng khó khăn
khi mà vẫn còn rất nhiều yếu tố bất định
phía trước”, ông Ronnigen, chuyên gia
kinh tế Đức nói.

dân được bảo đảm chắc chắn, cuộc sống của phần lớn người dân Châu Âu
phải thay đổi để thích ứng nhưng họ không bị bỏ rơi.

“THỜI KỲ NO ĐỦ, KHÔNG PHẢI LO LẮNG VỚI
NƯỚC PHÁP VÀ CHÂU ÂU ĐÃ CHẤM DỨT”
Người dân Châu Âu sẽ vượt qua mùa đông giá lạnh này… nhưng sẽ phải chi
trả nhiều tiền hơn những năm trước bởi vì: “Thời kỳ no đủ, không phải lo lắng
với nước Pháp và châu Âu đã chấm dứt.” như Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron phát biểu.
“Thời điểm mà chúng ta đang sống dường như được tạo nên bởi chuỗi các
cuộc khủng hoảng, khủng hoảng sau tồi tệ hơn khủng hoảng trước. Với tôi,
tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một thời đại đảo lộn ghê gớm. Chúng ta
chấm dứt của một thời kỳ no đủ” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.
Tất cả những điều đó không thể so sánh với sự lo lắng, tình hình thực tế của
người dân Ukraine trong mùa đông đang đến khi họ vừa tiếp tục đối mặt
với sự sống chết của chiến tranh và tất nhiên cả mùa đông khó khăn nhất
cũng do thiếu khí đốt. Ông German Galushchenko - Bộ trưởng Năng lượng
Ukraine - cho hay, nước này có nguy cơ phải đối mặt với mùa đông khó khăn
nhất trong lịch sử hiện đại dù đã từ bỏ nhập khẩu khí đốt từ Nga năm 2015
và chỉ mua nó từ các nước Châu Âu khác.
Với người dân Pháp và nhiều nước Châu Âu sẽ là mùa đông đầu tiên hậu thời
kỳ “no đủ và vô tư”, nhưng với người dân Ukraine đó là sự sống còn, sinh tồn.
Nhưng mưa mãi cũng phải dừng để chờ nắng lên. Mùa đông Châu Âu năm
nay sẽ rất khó khăn, với mỗi người một khác. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng
về một mùa xuân mới, nhiều tin vui hơn sẽ đến với Châu Âu, dù sẽ trong một
trật tự bình thường mới.

Khí đốt thiếu hụt và giá cao
ngất trời đang là bóng đen
cho Châu Âu mùa đông
sắp đến.

Ông Habeck cho biết việc tăng giá khí
đốt đối với các hộ gia đình ở Đức sẽ duy
trì đến đầu tháng 4/2022. Tính bình quân,
đợt tăng giá này sẽ khiến mỗi hộ gia đình
có 1 người phải trả thêm 97 Euro trong 1
năm; gia đình 2 người phải trả thêm 194
Euro; và gia đình 4 người phải trả thêm
khoảng 290 Euro.
Với hệ thống dân sinh truyền thống
mạnh và quyền lợi của phần đông người
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TIÊU ĐIỂM: DOANH NGHIỆP
CHUYỂN MÌNH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

CHUYỂN ĐỔI SỐ:
QUÁ TRÌNH “LỘT XÁC”
ĐỂ TRỞ THÀNH

“PHƯỢNG HOÀNG”
ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ
“SÁNG TẠO PHÁ HỦY”

C

ĐS trong DN đang được ví
như một “cuộc đua khốc liệt”
với phạm vi toàn cầu theo câu
chuyện “cá nhanh nuốt cá chậm” với
các dự báo mang tính chất sống còn
của DN. Nhưng các DN cần phải hiểu
bản chất của CĐS DN theo một định
nghĩa với cách hiểu đúng đắn: CĐS
DN là việc sử dụng công nghệ kỹ
thuật số vào các lĩnh vực hoạt động
của DN, từ đó tận dụng lợi thế của
công nghệ để tác động thay đổi mô
hình kinh doanh, cách thức vận hành
DN nhằm mang đến giá trị tốt hơn
cho DN, thích ứng với xu hướng phát
triển công nghệ trên toàn thế giới.
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Trong khi Việt Nam mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên
con đường CĐS để đưa nền kinh tế bước vào kỷ nguyên số,
thì một số quốc gia trên thế giới đã sớm đưa ra những chiến
lược, chương trình hành động cụ thể với sự quyết tâm cao.
Trong đó, CĐS DN được ví với một quá trình “lột xác để rũ
mình bay lên thành phượng hoàng”.

TRẦN NGUYỄN
chiếm lĩnh bởi những chiếc xe ngựa. Sự ra đời của máy tính cá nhân là tiếng
chuông gióng lên cho sự cáo chung của những chiếc máy tính cồng kềnh,
khổng lồ và thô kệch. Sự xuất hiện của máy ảnh kỹ thuật số đã đưa máy ảnh
phim một thời ngự trị trên đỉnh cao thế giới trong phần lớn thế kỷ XX vào bảo
tàng lịch sử của những phát minh vĩ đại của nhân loại. Phát kiến về công nghệ
nghe nhạc mới với trung tâm là điện thoại và iPod đã tiễn đưa người khổng lồ
Walkman của Sony và công nghệ đĩa CD đi vào dĩ vãng. Đó là những sáng tạo
phá hủy. CĐS của DN hiện nay cũng sẽ tạo ra những thay đổi mang tính chất
“sáng tạo phá hủy” đó.

Theo các chuyên gia CĐS quốc tế,
quá trình CĐS và CĐS thành công sẽ
mang lại thay đổi lớn cho các DN, làm
gián đoạn toàn bộ nhiều ngành công
nghiệp, đồng thời, lại tạo ra sự “sáng
tạo phá hủy” giúp một số DN tăng
trưởng và phát triển kỷ lục. Nhiều tập
đoàn lớn, lâu đời thì hoạt động chật
vật trong khi các DN mới, nhỏ lại linh
hoạt hơn nhờ áp dụng những mô
hình kinh doanh mới.

Nhưng điều cần thiết nhất là liệu các DN hay nói cách khác là các ông chủ DN có
đủ dũng cảm để xóa bỏ đi những cái cũ thay vào đó những cái mới hoàn toàn
để tạo nên sự “lột xác” hay không? Theo TS. Amabad của Học viện Công nghệ
Trung Đông, CĐS của DN là đòn “cân não” đối với bất kỳ người làm chủ DN nào.
“Nó không phải là một canh bạc mà ta đầu tư vào đó để thắng hay thua. Cuộc
chơi đó là bắt buộc và chúng ta (DN) phải chiến thắng. Điều cần thiết là vẫn cần
những người chủ DN tiên phong mở đường. Những người đó là những con kỳ
lân”- ông nói.

Nền công nghiệp ô tô ra đời dẫn đến
sự tiêu vong của thế giới đã từng bị

Những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam trở nên sôi động, đặc biệt là khối kinh
tế tư nhân, khối DN nhỏ và vừa. Hoạt động CĐS trên thực tế đã diễn ra như một
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DN VIỆT CĐS: KHÓ CŨNG PHẢI LÀM!

CỤM TỪ “SÁNG TẠO PHÁ
HỦY” CHÍNH LÀ SỰ ĐỘT PHÁ,
DÁM PHÁ BỎ CÁI CŨ ĐỂ
ĐẾN VỚI CÁI MỚI THEO TIÊU
CHUẨN THỜI ĐẠI. NÓI MỘT
CÁCH DỄ HIỂU, NÓ LÀ MỘT
ĐIỂM TRONG “VÒNG XOÁY
SÁNG TẠO” LIÊN TỤC HÌNH
THÀNH CÁC PHÁT KIẾN MỚI
VÀ NGHIỀN NÁT NHỮNG CÁI
CŨ TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA NÓ.

Sự ra đời của máy tính cá nhân là tiếng chuông gióng lên cho sự cáo chung của những chiếc máy tính cồng kềnh, khổng lồ và thô kệch.

nhu cầu tự nhiên của rất nhiều DN, đặc biệt là CĐS trong hoạt động kinh
doanh nhằm đáp ứng hành vi tiêu dùng đang thay đổi của khách hàng.
Tuy nhiên, đối với không ít DN, hoạt động CĐS vẫn còn nhiều thách thức
cần được giải quyết. Đó là những trở ngại, hạn chế cần phải vượt qua.
Trở ngại về nhận thức, năng lực của DN: Theo khảo sát của Ngân hàng Thế
giới, có trên 75% DN nhỏ và vừa và 63% DN lớn của Việt Nam hiện chưa
rõ lợi nhuận đầu tư công nghệ bằng bao nhiêu, cũng như việc đầu tư đó
có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Các DN này cũng cho biết việc
tiếp cận nguồn tài chính nước ngoài còn hạn chế. Điển hình như các sàn
thương mại điện tử ở Việt Nam dựa trên nền tảng số được phát triển trong
nước (Sendo, Tiki) có khả năng cạnh tranh thấp so với các đối thủ trong
khu vực Đông Nam Á (Lazada, Shopee), do không tiếp cận được nguồn
đầu tư từ nước ngoài.
Hạn chế về thị trường và các giải pháp CĐS: hiện nay, Việt Nam vẫn chưa
hình thành các cơ quan, tổ chức đóng vai trò như một kênh độc lập để
đánh giá khách quan ưu, nhược điểm của các giải pháp công nghệ, qua
đó giúp DN có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra còn một số trở ngại khác như:
Khung thể chế phục vụ CĐS ở Việt Nam
còn cồng kềnh; thiếu hệ sinh thái thuận
lợi thúc đẩy các cơ sở sản xuất kinh
doanh CĐS.
Vì vậy, để vượt khó, các DN cần phải có
các nhóm giải pháp đồng bộ: Hoạch
định chiến lược kinh doanh trước khi
CĐS; Quản lý dữ liệu khi CĐS, loại bỏ
những “điểm đen” trong quy trình hoạt
động của DN; Đề cao vai trò của từng cá
nhân trong CĐS và cấu trúc từng nhóm
làm việc; Chiến lược CĐS sẽ dẫn đến sự
thay đổi văn hóa và giao tiếp trong DN,
thế nên, cần phải đào tạo nhân sự để
đảm bảo họ sẵn sàng trước những thay
đổi đó. Sau cùng là phải có công cụ đo
lường kết quả CĐS của DN. Kết quả của
quá trình CĐS chịu ảnh hưởng mạnh mẽ
bởi chiến lược mà DN đưa ra.

Hạn chế về nguồn lực tài chính cho CĐS: Theo khảo sát từ Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2020, có đến 55,6%
DN tham gia khảo sát cho rằng chi phí ứng dụng công nghệ là hạn chế
lớn nhất.

http://thuonggiaonline.vn

23

TIÊU ĐIỂM: DOANH NGHIỆP
CHUYỂN MÌNH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

Ông Phạm Thành Đại Lĩnh - Giám đốc Tư vấn
CĐS FPT Digital

CHUYỂN ĐỔI SỐ:

HƯỚNG ĐI CHIẾN LƯỢC
CỦA DOANH NGHIỆP

Thay vì được coi là một công cụ giúp nâng cao năng lực quản lý, tiết giảm chi phí thì hiện
nay chuyển đổi số (CĐS) là một hướng đi chiến lược giúp doanh nghiệp (DN) đạt được
những bứt phá trong tối ưu năng lực quản trị vận hành, tăng cường trải nghiệm khách
hàng và xây dựng mô hình kinh doanh mới. Vậy nên hiện nay câu hỏi đặt ra không còn là
DN có hay không làm CĐS nữa mà làm như thế nào và đi theo chiến lược ra sao.

GĐ Tư vấn CĐS FPT Digital PHẠM THÀNH ĐẠI LĨNH
- Đơn vị tư vấn chiến lược của Tập đoàn FPT
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CĐS - NỀN MÓNG VỮNG CHẮC ĐỂ DN PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Đ

ại dịch COVID-19 và các biến động kinh tế xã hội toàn cầu trong 2 năm
qua đã tác động vô cùng rõ ràng đến tốc độ CĐS các tổ chức, DN. Hầu
hết các DN đã CĐS đều có khả năng phục hồi cao, thậm chí vượt ra khỏi
ngành nghề ban đầu để phát triển ngành nghề mới với nhiều giá trị hơn. Việt
Nam hiện tại cũng đã có một nền tảng tương đối khả quan như những chương
trình hỗ trợ CĐS từ Chính phủ giúp nâng cao nhận thức trên diện rộng, kết hợp
với hạ tầng internet có chi phí thấp, tỷ lệ kết nối internet cao, với gần 70% người
Việt Nam sử dụng internet và 70% sử dụng điện thoại thông minh hiện nay.
Ở góc độ ngược lại, nhiều DN vẫn e ngại việc CĐS là một thứ còn quá phức
tạp, không có khả năng thực hiện nếu không có bộ máy công nghệ thông tin
(CNTT) mạnh và sẽ tiêu tốn nhiều chi phí. Những năm qua, FPT Digital đã thực
hiện rất nhiều chiến dịch CĐS cho các tổ chức, DN. Và điều khiến chúng tôi trăn
trở nhất là việc các nền tảng số, hệ thống CNTT còn rời rạc và chưa phát huy
được hết khả năng.
Một số nguyên nhân chính có thể kể đến như: Khi đầu tư CĐS, một số DN có
cách nhìn nhận thiên lệch về góc độ công nghệ mà thiếu góc nhìn từ kinh
doanh, do đó thiếu sự liên kết, kết nối giữa chiến lược CĐS và chiến lược tăng
trưởng của DN trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hoặc DN đầu tư CNTT qua
nhiều thời kỳ, mang tính riêng lẻ, giải quyết từng khối nghiệp vụ mà thiếu bức
tranh chung tổng thể. DN thiếu khung hoạch định về nguyên tắc thiết kế, đầu
tư, lộ trình nên các cấu phần CNTT không liên kết được với nhau, không khai
thác được sức mạnh từ dữ liệu tổng hợp.
Và cuối cùng, một vấn đề nhiều DN gặp phải là việc CĐS chủ yếu được giao cho
bộ phận nhân sự CNTT mà ko huy động nguồn lực của cả DN, do đó tầm nhìn
bó hẹp và không linh hoạt thay đổi khi các DN phát triển hơn, dẫn tới tình trạng
phần mềm, ứng dụng có nhưng không ai dùng.
Khuyến nghị chung là các DN hãy bắt tay ngay để thực hiện CĐS. Thông qua
quá trình CĐS, DN sẽ có cơ hội để tạo ra môi trường liên tục thay đổi, liên tục đổi
mới đòi hỏi việc nâng cao trình độ đội ngũ, liên tục học hỏi và trau dồi kiến thức.
Đồng thời, điều này sẽ giúp thúc đẩy văn hóa DN hướng tới sự cởi mở, sáng tạo,
minh bạch… Đây là yếu tố đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao năng lực của DN
để có thể nắm bắt các cơ hội trong sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mà
thời gian qua đang hướng tới Việt Nam. Đồng thời, CĐS sẽ giúp DN nâng cao
khả năng linh hoạt, chống chịu các yếu tố biến đổi khó lường ở tầm vĩ mô như
biến động chính trị, xã hội, suy thoái kinh tế,…

BA TRỤ CỘT CỦA CĐS
Mỗi DN trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau đều có những đặc thù
riêng về quy mô và mô hình quản trị, vận hành kinh doanh do đó sẽ có những
chương trình CĐS thích hợp riêng. Bằng cách sử dụng phương pháp luận FPT

CĐS LÀ ĐÒN BẨY
QUAN TRỌNG GIÚP
NÂNG CAO NĂNG
LỰC CỦA DN ĐỂ
CÓ THỂ NẮM BẮT
CÁC CƠ HỘI TRONG
SỰ CHUYỂN DỊCH
CHUỖI CUNG ỨNG
TOÀN CẦU.

Digital Kaizen™, khi tư vấn cho DN,
CĐS sẽ tập trung vào ba trụ cột chính
đó là chuyển đổi kinh doanh, chuyển
đổi CNTT và chuyển đổi yếu tố con
người để thực sự hiểu các cơ hội và
thách thức của DN, nhằm mang đến
một quá trình CĐS từ đầu đến cuối.
Dựa trên chiến lược kinh doanh theo
từng giai đoạn, DN sẽ xây dựng chiến
lược CĐS và lộ trình phù hợp với hiện
trạng của mình.
Như vậy, nội dung đầu tiên mà DN
cần làm rõ là những định hướng về
chiến lược kinh doanh thông qua việc
phân tích dữ liệu đa chiều, từ khách
hàng, quản lý khách hàng, hành trình
trải nghiệm của khách hàng, bên cạnh
những phân tích về nhân sự, về hạ
tầng công nghệ,… Tiếp theo là các
nội dung về CNTT và con người luôn
có mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Trong quá trình CĐS, con người đóng
vai trò quan trọng khi tham gia trực
tiếp, từ xây dựng kế hoạch đến triển
khai và thực hiện lộ trình đã đề ra.
Ở chiều ngược lại, công nghệ tạo ra
môi trường làm việc số, nơi mà cách
thức làm việc cũng như tiêu chí đánh
giá hoàn thành công việc của mỗi cá
nhân, mỗi bộ phận sẽ nhanh gọn,
minh bạch và linh hoạt hơn rất nhiều.

http://thuonggiaonline.vn
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Mối liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh, công nghệ và con người trong CĐS. Hình: FPT Digital

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT
VÀ LIÊN TỤC CẢI TIẾN RÚT
KINH NGHIỆM TRONG QUÁ
TRÌNH CĐS SẼ GIÚP DN
TIẾN NHANH HƠN LÀ VIỆC
ĐẮN ĐO, SUY NGHĨ QUÁ
NHIỀU ĐỂ CHỜ ĐỢI SỰ
HOÀN HẢO, VÌ CÔNG NGHỆ
LIÊN TỤC THAY ĐỔI.
Công nghệ là một công cụ quan
trọng trong công cuộc CĐS, tuy
nhiên CĐS không chỉ dừng lại ở
việc đầu tư cho công nghệ mà
còn hướng đến đầu tư để phát
triển và mang lại hiệu quả thiết
thực cho DN, cho toàn bộ quy
trình quản trị vận hành, kinh
doanh. Công nghệ và con người
cùng chuyển đổi xoay quanh kim
chỉ nam là kinh doanh, giúp DN
CĐS thành công, đạt được mục
tiêu tầm nhìn của họ.
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CẦN TĂNG TỐC HƠN NỮA TRONG HÀNH TRÌNH CĐS
Để CĐS hiệu quả, DN cần chú ý các yếu tố thiết yếu: Đầu tiên là sự quyết tâm của
lãnh đạo, đưa ra mục tiêu cụ thể và chú trọng đến tính kế thừa. Đối với lãnh đạo, họ
cần truyền ngọn lửa quyết tâm tới toàn bộ các cấp nhân sự và các bên liên quan,
đồng thời huy động đội ngũ, xây dựng bộ máy để thực hiện CĐS được đồng bộ
trong toàn tổ chức. Nói cách khác, CĐS đòi hỏi mức độ cam kết cao trong toàn tổ
chức với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao nhất và sự tham gia của nhân viên.
Tiếp đó, DN cần xác định rõ mục tiêu trong từng giai đoạn, với một kế hoạch, lộ trình
chi tiết với KPI đo lường rõ ràng và liên tục được cải tiến dựa trên các điều chỉnh
thay đổi thực tiễn. Đồng thời kết hợp giữa việc xây dựng các sáng kiến số, phát triển
nguồn lực để triển khai giúp từng bước biến tầm nhìn, ý tưởng dài hạn thành hành
động cụ thể, thực hiện nhanh giúp sớm đạt kết quả.
Cuối cùng, cần chú ý đến tính kế thừa vì CĐS là hành trình liên tục, có sự kế thừa từ
quá khứ và hướng tới tương lai. CĐS cần được xác định là chiến lược đầu tư nhằm
nâng cao năng lực vượt bậc của DN trong tương lai nhưng cũng cần đảm bảo giải
quyết những vấn đề ngắn hạn giúp mang lại hiệu quả nhãn tiền.
Từ đó, chúng tôi khuyến nghị, các DN cần tăng tốc hơn nữa trong hành trình CĐS.
Hành động quyết liệt và liên tục cải tiến rút kinh nghiệm trong quá trình CĐS sẽ giúp
DN tiến nhanh hơn là việc đắn đo, suy nghĩ quá nhiều để chờ đợi sự hoàn hảo, vì
công nghệ liên tục thay đổi. Mặt khác, hiện nay DN đang được sự ủng hộ mạnh mẽ
của Chính phủ, cơ quan Nhà nước hỗ trợ cho quá trình CĐS cũng như mức độ sẵn
sàng của người dân và thị trường là rất cao.

ÔNG CAO HOÀNG ANH - PHÓ TGĐ FSI:

“CẦN ĐẦU TƯ NGHIÊM TÚC
VÀ QUYẾT LIỆT HƠN”

L

ý giải nguyên nhân DN đầu tư vào CĐS
thấp, ông Cao Hoàng Anh cho rằng,
DNNVV ở nước ta chiếm đến 97%, lại
chịu sự bào mòn đáng kể sau 2 năm đại dịch
COVID-19, do đó lực lượng này đang gặp
các hạn chế về nguồn lực, khả năng tiếp cận
công nghệ…

 Là đơn vị cung cấp dịch vụ và các giải pháp CĐS
cho các DN, ông có thể đưa ra nhận xét về những
lợi ích cơ bản mà quá trình CĐS mang lại đối với
các tổ chức, DN trong thời đại số?

Ông Cao Hoàng Anh

Đó là nhận định của ông Cao Hoàng Anh - Phó Tổng
Giám đốc công ty CP Đầu tư thương mại và phát
triển công nghệ FSI (FSI) về quá trình chuyển đổi số
(CĐS) trong doanh nghiệp (DN). Ông khẳng định,
CĐS là xu hướng tất yếu khách quan không thể đảo
ngược, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

HỒ HƯỜNG thực hiện

CĐS ở nước ta là quá trình chuyển đổi
phương thức sản xuất từ sản xuất thủ công
bán tự động sang phương thức sản xuất
thông minh, có sự tham gia của các cơ chế tự
động thông minh thay thế con người trong
một số công đoạn hay cả quy trình sản xuất.
Lợi ích mà CĐS thể hiện rõ nhất ở 2 khía
cạnh: Máy làm thay người công việc trí óc:
tính toán, xử lý; Máy làm thay người công
việc chân tay: Thực hiện các thao tác vật lý
(mức độ thay thế càng cao thì độ trưởng
thành số càng cao).
DN áp dụng công nghệ CĐS sẽ cắt giảm
chi phí vận hành, xây dựng được mối quan
hệ với khách hàng trong thời gian dài. CĐS
cũng sẽ giúp DN tăng doanh thu, tăng hiệu
quả sản xuất kinh doanh cũng như tăng trải
nghiệm khách hàng và đặc biệt là tăng giá trị
thương hiệu DN…

http://thuonggiaonline.vn
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Bên cạnh đó, đối với chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, việc áp
dụng công nghệ tiên tiến giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành các lĩnh
vực nhanh và hiệu quả hơn. Người dân, DN được thụ hưởng, trải nghiệm các
dịch vụ trên môi trường số, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giải quyết nhanh chóng
mọi việc.

 Theo ông, thời gian qua việc CĐS của các DN diễn ra như thế nào? Ngành nghề và
lĩnh vực nào đi tiên phong trong hoạt động này và hiệu quả của nó ra sao, thưa ông?
Toàn bộ cộng đồng DN bao gồm đủ các lĩnh vực đã có nhận thức cơ bản về CĐS
và đã bắt đầu hành động, thực hiện triển khai CĐS dù ở một khía cạnh hay toàn
diện. Tuy nhiên, quá trình này cơ bản mới dừng ở nhận thức. Việc đầu tư nguồn
lực để triển khai một cách nghiêm túc, bài bản thì còn rất ít. Đối với các DN, tập
đoàn lớn sẽ có nhiều tiềm lực ứng dụng các công nghệ số cao hơn.
Xét về lĩnh vực, tiên phong CĐS phải kể đến tài chính, ngân hàng, hàng
không, vận tải (Grab), lưu trú (Airbnb), bán lẻ, logistics. Đó là những nơi chịu
sức ép phải thay đổi từ quốc tế, có tiềm lực tài chính, năng lực công nghệ
và con người.
Xét về tính hiệu quả, CĐS mang lại hiệu quả rất rõ ràng. Với khách hàng sẽ được
trải nghiệm dịch vụ nhanh gọn, bảo mật, an toàn như mua vé máy bay online, tự
check in, gửi tiền, thanh toán trực tuyến, mua sắm tại nhà, tự tìm nơi lưu trú ưng
ý, chọn xe khi cần di chuyển,… Đối với DN sẽ sắp xếp được bộ máy tinh gọn,
khoa học và tối ưu chi phí hoạt động.

 Trong quá trình cung cấp dịch vụ, những vấn đề gì khiến FSI thấy trăn trở nhất? Xin
ông chia sẻ những câu chuyện thực tế, gây ấn tượng nhất cho đơn vị khi thực hiện việc
CĐS cho các tổ chức, DN?
Khi thực hiện CĐS cho DN, chúng tôi nhận thấy DN đang gặp phải những vấn
đề chính như sau:
Thứ nhất, DN đang còn lúng túng trong vấn đề tổ chức dữ liệu. Ngoài việc lúng
túng trong vấn đề tạo lập dữ liệu, xử lý dữ liệu thì việc cập nhật dữ liệu, trong đó
cập nhật dữ liệu tự động từ các IoT khiến DN lúng túng nhất.
Thứ hai, DN ứng dụng quá nhiều apps. Hiện nay có rất nhiều DN mắc phải sai
lầm khi thực hiện CĐS là áp dụng càng nhiều apps càng tốt. Do đó, rất nhiều
trong số họ bị rối trong ma trận các apps và chưa lập được chiến lược CĐS phù
hợp. Kết quả là CĐS chưa thấy đâu nhưng hệ thống quy trình thêm phức tạp và
nhân viên nhiều phen bị “khiếp sợ” trong mớ bòng bong của apps.
Thứ ba, nhiều quy trình vẫn chưa được tự động hóa. Các DN SMEs vẫn duy trì
phương pháp làm việc thủ công và hiện họ đang phải tập trung để giải quyết sự
yếu kém từ phương pháp làm việc truyền thống này.
Điều chúng tôi trăn trở nhất khi đi tư vấn đó chính là vẫn còn rất nhiều DN áp
dụng phương pháp làm thủ công với bảng tính excel, không có công cụ hỗ

28

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

DN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ
CĐS SẼ CẮT GIẢM CHI PHÍ
VẬN HÀNH, XÂY DỰNG
ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ VỚI
KHÁCH HÀNG TRONG THỜI
GIAN DÀI. CĐS CŨNG SẼ
GIÚP DN TĂNG DOANH THU,
TĂNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CŨNG NHƯ
TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH
HÀNG VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TĂNG
GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DN…

trợ làm việc, giám sát và đánh giá hiệu
quả công việc khi làm từ xa, khiến nhà
quản lý tốn rất nhiều công sức để có
thể quản lý hiệu quả.
Bên cạnh đó là việc quản lý công việc
còn quá cồng kềnh. Ví dụ như một
tổng công ty có tới 4-5 hệ thống thì
lãnh đạo cần phải mở 4-5 màn hình
để thao tác, nhân viên phải nhập dữ
liệu thủ công 2-3 lần một dữ liệu trên
nhiều hệ thống khác nhau. Việc này
làm mất thời gian và gây ức chế cho
hệ thống nhân sự.

 Quá trình tiến hóa số diễn ra trong
3 nội dung là số hóa (Digitization), xây
dựng mô hình hoạt động mới dựa trên
công nghệ số (Digitalization) và CĐS
(Digital transformation). Theo ông, nội
dung nào là quan trọng nhất?
Theo tôi, đó là phải thực hiện số hóa
dữ liệu và xây dựng mô hình hoạt
động mới dựa trên công nghệ số một
cách nghiêm chỉnh.
Số hóa dữ liệu là quá trình chuyển dữ
liệu tương tự (analog) thành dữ liệu
số (digital) bằng cả phương pháp thủ

Ngành hàng không
thực hiện áp dụng
CĐS từ rất sớm,
đem lại nhiều lợi
ích cho cả DN và
hành khách. (Sân
bay Nội Bài. Ảnh:
Kim Khánh)

công (do người nhập vào) hay tự động (sử dụng IoT). Xây dựng mô hình hoạt
động mới dựa trên công nghệ số là quá trình hình thành các quy trình sản
xuất mới dựa trên những khả năng mới mà kết quả xử lý dữ liệu đã số hóa
mang lại. Đó là các cơ chế tự động thông minh được “ghép” vào các quy trình
sản xuất truyền thống và làm thay đổi chúng. Đây là khâu quyết định mà rất
nhiều DN bỏ qua hoặc không chú trọng đúng mức.

 Theo ông, những yếu tố nào sẽ quyết định sự thành công đối với việc CĐS? Để
giúp các tổ chức, DN thành công trong việc CĐS, ông có những khuyến nghị gì?
Từ kinh nghiệm tư vấn và cung cấp giải pháp CĐS cho hơn 5.500+ khách
hàng là các DN, tập đoàn lớn, chúng tôi rút ra 5 yếu tố sau đây sẽ ảnh hưởng
lớn đến sự thành công của việc CĐS.
Thứ nhất đó là nhận thức. Trước khi bắt tay CĐS, các DN cần nhận thức đúng
và đầy đủ về hành trình CĐS để tránh mất tiền mà không đi đến đâu hoặc bỏ
dở giữa chừng vì đầu tư sai hướng.
Thứ hai là chọn cách tiếp cận. Khi đã hiểu bản chất của CĐS thì chọn cách tiếp
cận nào phù hợp với tổ chức mình là rất quan trọng. Đối với các SME, cách
tối ưu nên bắt đầu từ những việc nhỏ, đầu tư ít để đánh giá kết quả, sau đó
mở rộng dần. Khi đã nhận ra sự hơn hẳn thì chuyện mở rộng là không khó.
Thứ ba, xây dựng kế hoạch thực hiện. Cần xây dựng một kế hoạch trung hạn,
ít nhất 5 năm với những mục tiêu rõ ràng nhưng tập trung cụ thể hóa kế
hoạch của năm đầu tiên. Kế hoạch này bao gồm 2 nội dung chính là chọn lựa
công nghệ nào để thay đổi quy trình sản xuất và thực hiện việc đó như thế
nào. DN cần nghiên cứu, chọn lựa nhà cung cấp phù hợp, có kinh nghiệm và
đặc biệt là có giải pháp đơn giản giúp mình đạt được mục tiêu.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực số.
Không phải là việc tuyển dụng các kỹ sư
CNTT hay công nghệ số vào làm việc mà
là trau dồi, rèn luyện kỹ năng số cho cán
bộ, người lao động trong DN, đặc biệt là
những người am hiểu sâu nhất về quy
trình sản xuất của DN.
Để CĐS thành công, DN và các tổ chức
nên xác định cho mình một khung
CĐS tổng thể. Điều này giúp DN có cái
nhìn dài hạn và có thể bắt tay CĐS từng
phần. Khung CĐS được xem là “kim chỉ
nam” giúp DN xác định mục tiêu, xây
dựng lộ trình CĐS hiệu quả, đo lường,
đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu,
tránh lãng phí, bỏ dở khi chưa thấy kết
quả như ý muốn.
Tiếp đó, DN, tổ chức cần lập kế hoạch và
lộ trình theo từng giai đoạn, xây dựng,
triển khai các kế hoạch đó trong thực tiễn.
Cuối cùng, DN cần xây dựng kho dữ liệu
tổng thể và ứng dụng các công nghệ 4.0
như AI, Blockchain, Cloud để đưa ra các
mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

 Xin cảm ơn ông!

http://thuonggiaonline.vn
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CẦN "SỐ HÓA"
TƯ DUY LÃNH ĐẠO
Đó là lời chia sẻ chân thành của ông Lê Hồng Cương – Giám đốc
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) với bạn đọc tạp
chí Thương Gia.

NGUYỄN ĐẮC BÌNH (thực hiện)

Ô

ng khẳng định: “Ngành điện Đà Nẵng đã thực hiện CĐS từ rất sớm. Bắt
đầu từ năm 2014, khi bắt đầu chuyển đổi từ chiếc hóa đơn giấy truyền
thống sang hóa đơn điện tử cho đến nay, chúng tôi đã tập trung cao độ
vào nhiệm vụ số hóa, tự động hóa, áp dụng các công nghệ số mới trong công
tác quản lý vận hành lưới điện… Nhờ vậy mà PC Đà Nẵng đã có được bước phát
triển vượt bậc trong quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cho
người dân và cho các DN kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố”.

 Thưa ông! Về những tiện ích mà CĐS mang lại cho cả ngành điện Đà Nẵng và khách
hàng sử dụng điện, ông có thể nói một câu ngắn gọn là gì?

khách hàng đã có thể trải nghiệm
đến 20 dịch vụ điện lực trực tuyến.

CĐS đã giúp ngành điện và khách hàng gần nhau hơn.

 Sự gần gũi đó được biểu hiện như thế nào? Và PC Đà Nẵng đã làm những gì trong
tiến trình chuyển đổi, áp dụng kỹ thuật số vào quản lý vận hành mạng lưới điện của
thành phố?
Qua từng giai đoạn, từng bước chuyển đổi, chúng tôi lại thấy mình đến gần
với khách hàng hơn. Năm 2015, 2016, chúng tôi đã cho ra đời kênh thanh
toán tiền điện trực tuyến - hỗ trợ khách hàng chủ động lựa chọn hình thức
thanh toán phù hợp tại các ngân hàng, điểm thu, các tổ chức trung gian thu
hộ; Khánh thành Trung tâm điều khiển lưới điện Đà Nẵng – thực hiện lộ trình
phát triển lưới điện thông minh thành phố Đà Nẵng… Và rồi năm 2017, chúng
tôi đã có bước phát triển đột phá khi công nghệ tự động hóa lưới điện phân
phối DAS được triển khai, thử nghiệm thành công trên lưới điện Đà Nẵng và
nhân rộng tại 39 xuất tuyến vào cuối năm 2020, tiến đến mục tiêu hoàn thành
tự động hóa lưới phân phối trong năm 2022. Khi có sự cố xảy ra trên lưới điện
thành phố Đà Nẵng, hệ thống tự động hóa sẽ được kích hoạt và hoạt động tự
động cô lập vùng sự cố mà không cần sự can thiệp của nhân viên vận hành.
Nhờ đó, số lượng khách hàng bị mất điện so với trước đây đã được giảm đi
nhiều. Khách hàng của chúng tôi cũng được hưởng tiện ích tốt hơn trước đây:
Chỉ cần truy cập vào website của cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công
thành phố Đà Nẵng hay Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Trung,
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Năm 2019, Công ty triển khai phương
thức giao dịch điện tử, kết nối với
khách hàng qua “không gian số”. Hợp
đồng hay các giấy tờ giao dịch khác
đều được ký kết thông qua chữ ký
điện tử.
Cũng trong năm 2019, sau thời gian
thử nghiệm, Công ty đã chính thức
giới thiệu đến khách hàng tiện ích tra
cứu chỉ số điện hàng ngày. Kể từ đây,
100% khách hàng sử dụng điện tại
Đà Nẵng dễ dàng kiểm soát, theo dõi
số chữ điện hàng ngày của gia đình
thông qua một cú nhấp chuột vào
địa chỉ https://pcdn.cpc.vn/tracuu.
Chỉ với một thiết bị di động có kết
nối internet, khách hàng có thể xem
số chữ điện tiêu thụ nhiều lần trong
ngày; tiền điện tạm tính, lịch ngừng
cung cấp điện, so sánh sản lượng

Công nhân
Điện lực Cẩm
Lệ thi công thay
xà trên xuất
tuyến 475CDO

điện, số ngày sử dụng với 2 tháng liền kề và tháng cùng kỳ năm trước. Đặc biệt,
tiện ích tra cứu cho phép người dùng tự thiết lập các mức cảnh báo sản lượng
điện tiêu thụ theo 2 lựa chọn: số kWh hoặc tỷ lệ % tăng so với cùng kỳ. Khi đến
ngưỡng cảnh báo thiết lập, công cụ sẽ tự động gửi cảnh báo đến email của
khách hàng.
Năm 2020, Công ty Điện lực Đà Nẵng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn
là Công ty điện lực đầu tiên trên toàn quốc thực hiện cấp điện hạ áp không khảo
sát hiện trường. Đáp ứng yêu cầu đổi mới, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời
gian cấp điện, Công ty đã thực hiện số hóa toàn bộ chu trình cấp điện hạ áp cho
khách hàng. Để tăng độ linh động, Công ty cũng trang bị xe ô tô lưu động, sẵn
sàng cấp điện trong mọi tình huống, mọi địa bàn.
Cụ thể, từ thông tin khách hàng cung cấp, dựa trên những dữ liệu sẵn có từ các
chương trình thu thập hiện trường, cấp điện bằng máy tính bảng, nhân viên
Điện lực nhanh chóng lập phương án cấp điện, dự toán vật tư gần như chính
xác. Đồng nghĩa với việc từ khi có yêu cầu khách hàng, đến khi hoàn thành việc
cấp điện - tất cả đều được thực hiện “trọn gói” trên môi trường internet, tạo ra
điểm nhấn hoàn toàn khác biệt so với trước đây khi hầu hết các khâu đều phải
được khảo sát, thực hiện tại hiện trường. Ưu điểm này càng thể hiện rõ rệt hơn
với thời gian cấp điện đã giảm nửa ngày so với quy trình trước đó, mang đến sự
hài lòng cho khách hàng, thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại của ngành điện.
Năm 2022, PC Đà Nẵng tăng cường tương tác với khách hàng qua kênh zalo.
Khách hàng vào zalo tìm Tổng Công ty Điện lực miền Trung EVNCPC bấm quan
tâm và nhập mã khách hàng, quý khách thuận tiện nhận các thông báo về tiền
điện, lịch tạm ngừng cấp điện… cũng như thanh toán hóa đơn trên zalo pay, ví
momo thông qua Zalo.

Ngoài việc sử dụng dịch vụ điện lực
qua môi trường trực tuyến, khách
hàng có thể gọi Tổng đài chăm sóc
khách hàng điện lực miền Trung
19001909 phục vụ 24/7 để yêu cầu,
đăng ký sử dụng các dịch vụ điện lực,
hoặc khi cần báo sự cố điện, tư vấn hỗ
trợ bất kỳ vấn đề liên quan đến hoạt
động của ngành điện Đà Nẵng.
Các khách hàng của chúng tôi dễ
dàng sử dụng các dịch vụ thông qua
các kênh trực tuyến như dịch vụ công,
Trung tâm CSKH. Họ cũng thuận
tiện tra cứu chỉ số điện hàng ngày,
cũng như nhận các cảnh báo về sản
lượng điện bất thường qua website
Tra cứu chỉ số của PC Đà Nẵng, nhận
được nhiều hơn các thông tin về tiền
điện, lịch tạm ngừng cấp điện… qua
Email, Zalo hay thông tin tiền điện
trên App DANANG Smart City của
thành phố ĐN.

 Khách hàng nhận được nhiều tiện ích
đồng nghĩa với việc ngành điện Đà Nẵng
cũng ghi nhận những “dấu son” của
mình trong tiến trình phát triển và áp
dụng công nghệ kỹ thuật số? Thưa ông.

http://thuonggiaonline.vn
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PC Đà Nẵng báo cáo EVN CPC về công tác CĐS.

Cái được lớn nhất của chúng tôi là quan hệ giữa ngành điện và khách hàng thực
sự gần gũi – bởi có một công cụ rất quan trọng là không gian mạng. Mọi vấn đề
phát sinh cần giải quyết cũng được thực hiện nhanh chóng. Cái được về phía
ngành điện chúng tôi thì còn phải nói, lợi ích từ việc áp dụng công nghệ số vào
hoạt động quản lý, vận hành mạng lưới cung cấp dịch vụ điện cho người dân,
DN là rất lớn.
Chúng tôi tiết kiệm được thời gian, sức lực, nhân sự, cả sự minh bạch trong quản
lý, vận hành mạng lưới điện là nhờ công nghệ số hóa, tự động hóa. Thông qua
trung tâm điều khiển xa lưới điện và tự động hóa lưới điện phân phối, việc điều
khiển các trạm biến áp 110kV, các thiết bị trên lưới được điều khiển, thao tác
ngay tại trung tâm; thời gian cô lập sự cố chỉ còn 11- 43 giây, so với trước đây
phát hiện và cô lập thủ công là khoảng 30-60 phút.
Các thông số vận hành, chỉ số điều kiện sức khỏe thiết bị, tình trạng vận hành…
đều được số hóa và quản lý trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS và tích hợp
trên hệ thống thông tin địa lý GIS, thể hiện trực quan trên bản đồ và quản lý
thuận lợi.
Nhờ đó, công tác quản lý vận hành lưới điện ngày càng hiệu quả, rút ngắn thời
gian mất điện ảnh hưởng đến khách hàng, tăng năng suất lao động. Cũng phải
nói thêm rằng, quá trình CĐS cũng đã góp phần nâng cao kiến thức cho người
lao động trên môi trường kỹ thuật số, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo khi có
thể giải quyết công việc mọi lúc mọi nơi.

 Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đổi mới công nghệ sâu sắc – tới mức quyết định sự
thành công hay thất bại của một DN. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc Thương Gia về
những khó khăn của ngành điện Đà Nẵng khi tiến hành đổi mới, áp dụng kỹ thuật số
vào hoạt động của mình?
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Tôi nghĩ rằng, cũng như các DN khác,
việc quyết tâm số hóa vào hoạt động
của mình trước hết là vấn đề nhận
thức. Ngại thay đổi, không muốn
dấn thân, nạp thêm kiến thức mới…
không có chỗ cho sự đổi mới. Trước
những yêu cầu đòi hỏi của thời đại,
cộng thêm sự hỗ trợ của lãnh đạo
thành phố, Ban lãnh đạo chúng tôi
phải đặt ra quyết tâm rất cao để thực
hiện CĐS, thay đổi toàn cách làm thủ
công, truyền thống trước đây lên môi
trường số nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động của Công ty và dịch vụ
khách hàng. Đây là khó khăn lớn cần
giải quyết trong quá trình CĐS, bởi
vì người lao động chính là lực lượng
thường xuyên tiếp cận, sử dụng các
công cụ, phương thức sản xuất. Việc
thay đổi nhận thức sẽ tạo động lực
mạnh mẽ để người lao động không
chỉ có ý thức sử dụng mà còn là nguồn
lực phát triển các ứng dụng, đóng
góp, thúc đẩy và hoàn thiện hơn quá
trình CĐS của PC Đà Nẵng. Quá trình
CĐS đã làm gia tăng các ứng dụng, số
lượng người sử dụng các ứng dụng
CĐS tăng lên, kéo theo những nguy
cơ về mất an toàn, an ninh thông tin.
Trong khi, nguồn nhân lực thực hiện
công tác đảm bảo an toàn thông tin
và khắc phục lỗ hổng cho công tác
này cần có thời gian để đào tạo, nâng
cao trình độ, cũng như phải đầu tư
thêm các thiết bị bảo mật thông tin.
Còn rất nhiều khó khăn nữa mà chúng
tôi phải vượt qua hàng ngày. CĐS là
một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian,
công sức để thực hiện. Chúng tôi có
một niềm tin rất lớn về tiến trình, hiệu
quả trong đổi mới, “số hóa” về cả tư
duy lẫn hành động của chính mình.

 Trân trọng cám ơn ông!

“SỐ HÓA” THÚC ĐẨY

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
NGUYỄN KIM KHÁNH (ghi)
vụ, quản lý và chăm sóc khách hàng. Có thể thấy rõ điều đó qua việc các văn
phòng du lịch đang ngày càng “nhàn rỗi” vì tiếp ít khách hơn so với trước đây.
Nhờ có công nghệ số, không gian mạng mà những điểm đến mới, xanh - sạch
- đẹp, an toàn, càng hoang vắng càng tốt đã ngày càng thu hút khách từ xa tới.
Những loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, nghỉ ngơi, thư giãn bùng nổ đã
tạo điều kiện cho sự ra đời những resort mới, cả trên đỉnh núi cao, thậm chí nằm
giữa những cánh đồng ở Quảng Bình, Mộc Châu, Sapa, Hòa Bình…

Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Tập đoàn
Crystal Bay

Những năm gần đây, nằm trong
xu thế số hóa trên toàn cầu,
ngành du lịch được coi là ngành
kinh tế mũi nhọn trong việc
áp dụng công nghệ số. Cũng
nhờ “số hóa” mà hoạt động
của ngành du lịch toàn cầu nói
chung và Việt Nam nói riêng đã
có bước phát triển vượt bậc.

Đ

ó là nhận định của ông
Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch
Tập đoàn Crystal Bay trong
cuộc trao đổi gần đây với phóng viên
Thương Gia về chủ đề “số hóa” trong
hoạt động du lịch. Ông nói:
Thế hệ trẻ tương tác với nền tảng công
nghệ ngày càng nhiều. Cách làm dịch
vụ du lịch truyền thống như mở công
ty/văn phòng du lịch rồi quảng bá >
makerting > bán tour, phòng đang
ngày càng trở nên lạc hậu, chậm chạp
so với việc áp dụng nền tảng công
nghệ để tiếp cận, cung cấp các dịch

Những chuyến du lịch ngắn ngày dần trở thành nhu cầu tất yếu – do sự bận rộn,
căng thẳng về công việc, sự xô bồ, ồn ào chốn đô thị đòi hỏi người ta phải được
nghỉ ngơi, thư giãn trong kỳ nghỉ cuối tuần. Nhà nghỉ giữa những khu vườn, biệt
thự xây cho người sở hữu căn nhà thứ hai, thứ ba rồi khai thác lại như homestay,
resort ngày càng phổ biến. Rau sạch, hoa tươi được hái từ vườn nhà để phục vụ
du khách. Những điều đơn giản đó ngày càng được con người của đời sống văn
minh đô thị trân trọng. Có công nghệ số, camera được lắp đặt, có thể quan sát
mọi diễn biến trong khu vườn để kiểm soát, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh.
Luống rau nào sắp hết? Cây hoa nào cần thay thế?… Thậm chí khách có thể tự
mình chọn luống rau, loại rau thông qua camera kiểm soát. Những vấn đề thú vị
đó đã kích thích du lịch canh nông phát triển.
Sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch của thế giới và Việt Nam đã nghiêng
về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Xu hướng sử dụng tế bào gốc, sử
dụng sản phẩm từ thiên nhiên, sản phẩm chức năng tăng lên. Những đòi hỏi về
các commbo nghỉ dưỡng ngắn ngày để thực hiện thanh lọc cơ thể, các bữa ăn
healthy kết hợp với thiền và yoga ngày càng trở nên phổ biến.
Nắm bắt được xu hướng đó, chúng tôi đã áp dụng công nghệ số để xây dựng nền
tảng Crystal Bay. Khách tự tương tác với nền tảng công nghệ của chúng tôi, được
tiếp cận với nhiều sản phẩm nên linh hoạt hơn trong việc lựa chọn dịch vụ phù
hợp. Ví dụ như trước đây khách có thể chọn từng sản phẩm riêng biệt, chất lượng
3 sao, 4 sao hay 5 sao… Nay nhờ có không gian mạng, khách có thể lựa chọn và
trải nghiệm các sản phẩm với chất lượng 2 - 3 - 4 - 5 sao trong một gói dịch vụ.
Những tiện ích mà công nghệ số mang lại cho hoạt động du lịch của Crystal Bay
cũng góp phần thúc đẩy công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động. Các
mảng đầu tư của chúng tôi hiện đi theo xu hướng chính của hoat động du lịch
“thời kỳ hậu COVID” là: Nghỉ dưỡng, trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe. Crystal bay
đang tích cực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch khách sạn, resort, các cơ sở dịch
vụ vui chơi giải trí…
Mới đây, chúng tôi đã thành lập Crystal Health Care. Chúng tôi sẽ đưa các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe vào trong hệ thống khách sạn. Các resort của Crystal Bay đã
hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng sẽ là chuỗi cơ sở nghỉ dưỡng, chăm
sóc sức khỏe, đáp ứng với nhu cầu mới của du khách.

http://thuonggiaonline.vn
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BÀ NGUYỄN THỊ THỂ - CEO CỦA ARIA GRAND DANANG HOTEL&SPA:

TẬN DỤNG SỨC MẠNH
CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ
Khách sạn Aria Grand Danang Hotel &Spa mới được xây dựng và
đi vào hoạt động trước khi dịch COVID-19 bùng nổ trên toàn thế
giới chưa lâu. Nền tảng của hoạt động quản lý, điều hành khách sạn
chính là công nghệ số. Nhờ vậy, dù mới “hòa mạng” vào thị trường
du lịch Đà Nẵng, cái tên Aria Grand Danang Hotel & Spa đã nhanh
chóng nổi lên như một hiện tượng. Với tỷ lệ lấp đầy phòng luôn
đạt con số mơ ước, nó đã có chỗ đứng vững vàng trong thị trường
khách lưu trú của cả nước nói chung và trung tâm du lịch Đà Nẵng
nói riêng.

NGUYỄN KIM KHÁNH (thực hiện)

T

rao đổi với Thương Gia về nhận thức và hành động khi áp dụng công nghệ
số vào điều hành khách sạn, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thể - Giám đốc
điều hành Aria Grand Danang Hotel &Spa nói:

CĐS là thay đổi thao tác công việc thủ công truyền thống sang các công cụ hỗ trợ
hiện đại, thông qua các công cụ, phần mềm công nghệ thông tin.
Trong hoạt động quản lý khách sạn, chúng tôi sử dụng phần mềm Smile, trong
đó nổi bật là các tính năng: Smile FO, Smile POS, Smile BO, Smile HR, Smile
Booking. Đó là những công cụ hiệu quả hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của khách
sạn, từ bộ phận lễ tân, đặt phòng, house keeping, sales, marketing, quản lý nhân
sự, tài chính, kế toán…
Phần mềm Smile giúp chúng tôi rút ngắn quy trình check-in, check-out, đặt
phòng, thanh toán, quản lý thông tin lưu trú, hỗ trợ cho bộ phận thu ngân và bộ
phận F&B khách sạn. Bộ phận thu ngân có thể theo dõi và quản lý chặt chẽ
menu, nguồn cung ứng, thu chi. Bên cạnh đó, các dịch vụ F&B của khách sạn có
thể quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của bộ phận mình, mang đến hiệu
quả tốt nhất cho khách sạn…
Đặc biệt, Smile Booking không chỉ có nhiệm vụ quản lý việc đặt phòng khách
sạn trực tuyến trên mạng, thường xuyên cập nhật tình trạng phòng và quản lý
thông tin khách hàng mà còn giúp cho khách sạn tiếp cận được nhiều kênh
booking website khác nhau với chi phí tốt nhất.
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Việc áp dụng phần mềm quản lý
Smile với độ chính xác cao cho hầu
hết các công việc kinh doanh khách
sạn đã giúp chúng tôi tiết kiệm chi
phí nhân sự, thời gian, hiệu quả kinh
doanh cũng được nâng cao rõ rệt.
Ngoài ra, tại Aria Grand Danang
Hotel & Spa, chúng tôi tận dụng kết
nối với các kênh bán phòng trực
tuyến như Booking, Agoda, Expedia,
Traveloka,… các kênh này được tích
hợp qua một phần mềm quản lý là
Hotellink giúp việc quản lý nhanh,
chính xác, cùng với các gói khuyến
mãi hấp dẫn để kích cầu và tối đa
hoá việc bán phòng. Đối với chúng
tôi, các trang bán hàng online trên
vừa là kênh bán hàng vừa là phương
tiện giúp khách sạn chúng tôi đưa
sản phẩm hiển thị trên các trang, tìm
kiếm được nhiều nguồn khách và
tiếp cận họ bằng thông tin và hình
ảnh chi tiết của Aria Grand Danang
Hotel & Spa. Bên cạnh đó, khách sạn
cũng tận dụng tối đa tất cả các nền
tảng mạng xã hội như Facebook,
Tiktok, Instagram… để có thể tương
tác nhanh chóng với khách hàng.
Như vậy, có thể nói, chúng tôi đã áp
dụng công nghệ số cho hầu hết các
khâu trong hoạt động của khách sạn,
giúp nâng cao hiệu quản lý, tiết kiệm
chi phí, tiếp cận được nhiều đối tượng
khách hàng, tăng tương tác với khách
hàng, từ đó tăng hiệu quả hoạt động
của khách sạn.

phải đóng cửa khách sạn. Việc tiếp tục đầu
tư, xây dựng nền tảng hoạt động theo một
chiến lược lâu dài không chỉ là cam kết của
chúng tôi với khách hàng mà còn là cam kết
“đi dài hơi” với chính những nhân viên đang
ngày đêm miệt mài phục vụ khách lưu trú
tại Aria Grand Danang Hotel & Spa.

 Được biết, chị là người nhiều năm hoạt động
trong thị trường khách lưu trú, đặc biệt là kinh
nghiệm quản lý khách sạn 5 sao, theo quan điểm
cá nhân chị, khi thực hiện CĐS trong hoạt động
khách sạn, những vấn đề mấu chốt nào sẽ quyết
định thành công của DN?
Muốn CĐS, trước hết, tư duy lãnh đạo cũng
cần được “số hóa”. Phải nhận thức được những
lợi ích mà CĐS mang lại. Phải sẵn sàng tiếp thu,
học hỏi cái mới, dám thay đổi nhận thức để
bắt tay vào hành động: Đưa các phần mềm
quản lý tiên tiến vào việc quản lý DN, phải tìm
cách đưa sản phẩm du lịch đi xa nhất, nhanh
nhất đến khách hàng. Như tôi đã nói ở trên,
phải tận dụng các kênh truyền thông, các ứng
dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram,
Tiktok, Youtube…
Doanh nhân NGUYỄN THỊ THỂ

 Trong quá trình thực hiện CĐS mà như chị nói, là chuyển đổi cả tư duy
quản lý khách sạn. Vậy, những khó khăn mà đơn vị gặp phải là gì?
Tất nhiên là có rất nhiều khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua. CĐS
đối với DN là một cơ hội lớn để hoà nhập và phát triển, cũng là một
thách thức không nhỏ trong việc thay đổi theo kịp xu hướng công
nghệ, nhất là trong tình hình kinh tế sau đại dịch COVID-19 như hiện
nay. Chúng tôi cũng như bao DN khác phải đối mặt với những vấn
đề rất khác so với trước đại dịch, đặc biệt là về nhân sự. Khi khách
sạn quay trở lại hoạt động sau đại dịch, hầu hết những nhân sự cũ
của chúng tôi đã có công việc mới. Đây là tình hình chung của thị
trường lao động tại các cơ sở lưu trú trong cả nước và nhất là tại các
trung tâm du lịch ở Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long… Nguồn
nhân lực đã ít ỏi, tìm được người có thể đáp ứng các yêu cầu về
công nghệ thông tin lại càng khó hơn. Chúng tôi đã phải cố gắng
“chiêu mộ” nhân sự có trình độ cao, thực hiện đào tạo nâng cao kỹ
năng thao tác và kiến thức về kỹ thuật số cho những nhân viên khác
để họ có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Tất nhiên để làm
được những việc đó, trong chiến lược đầu tư và phát triển, chúng
tôi luôn ưu tiên việc áp dụng công nghệ số và sẵn sàng nguồn kinh
phí không nhỏ cho việc đó. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch
lại thêm tác động tiêu cực bởi cuộc chiến ở Ucraina và Nga, nhiều
chủ khách sạn hiện vẫn chưa mở lại hoạt động hoặc thậm chí đã

Khi đã xác định và sẵn sàng áp dụng công
nghệ số, nhà đầu tư phải dành nguồn lực bao
gồm cả tài chính và nhân sự thích hợp cho
việc CĐS trong DN – chính là chuyển đổi cả
nhận thức và thói quen của nhân viên trong
việc ứng dụng số hoá trong quản lý DN.
Việc triển khai CĐS phải được áp dụng phù
hợp với quy mô và nhu cầu của từng DN, vận
dụng triệt để các ứng dụng và công cụ báo
cáo, liên tục thay đổi cải tiến quy trình, cập
nhật kiến thức mới. COVID-19 vừa qua là cú
hích thúc đẩy cho việc CĐS, tăng khả năng
thích nghi cho DN trong diễn biến hoàn cảnh
thay đổi nhanh chóng như hiện nay.
Yếu tố cuối cùng chính là: Phải hiểu rằng CĐS
không có nghĩa là phụ thuộc vào hệ thống
máy móc các phần mềm mà lãnh đạo phải
vận dụng được các số liệu với các tính năng
của công nghệ để tạo nên giá trị cao nhất,
hiệu quả nhất.

 Trân trọng cảm ơn chị!
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KINH NGHIỆM CĐS CỦA CÁC QUỐC GIA:

PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH SÁCH
ĐẦU TƯ VÀ TẦM NHÌN
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Công cuộc CĐS đang diễn ra trên thế giới
với tốc độ cao, mở cánh cửa để các nước
tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi
mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia.
Việt Nam sẽ rút ra được những kinh
nghiệm gì từ tiến trình CĐS của những
quốc gia phát triển và đang phát triển
trên thế giới?

VIỆT ANH
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TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

MẠNH TAY ĐẦU TƯ

T

heo Gartner - công ty nghiên cứu và tư vấn công
nghệ thông tin hàng đầu thế giới, các khoản đầu tư
vào công nghệ thông tin của chính phủ trên toàn
thế giới đang chuyển từ các thiết bị và trung tâm dữ liệu
sang phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, chiếm
gần một nửa trong tổng số 452 tỷ USD đầu tư vào công
nghệ thông tin của các chính phủ vào năm 2021. Đây là
mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử nhân loại của Chính phủ
các quốc gia cho lĩnh vực CĐS trong công nghệ - một khái
niệm được đánh giá là không mới nhưng quan trọng này.

Tại Hoa Kỳ, ngay khi bước vào nhiệm kỳ của mình, năm 2020, chính quyền Tổng
thống Joe Biden đã đề xuất bổ sung 9 tỷ USD vào Quỹ Hiện đại hóa Công nghệ
để thiết lập các dịch vụ công nghệ thông tin và an ninh mạng dùng chung
trong toàn chính phủ. Chính phủ Tây Ban Nha hiện cũng đã có kế hoạch đầu tư
20 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong ba năm tới, với khoản đầu tư tư
nhân bổ sung 50 tỷ euro như một phần của sáng kiến Digital Spain 2025.
Chính phủ Pháp dự định chi 7 tỷ euro đầu tư vào kỹ thuật số, bao gồm nâng cấp
hệ thống thông tin công cộng và tăng cường nỗ lực hòa nhập kỹ thuật số cho
người cao tuổi.
Chính phủ Scotland đã công bố khoản tài trợ 4 triệu bảng Anh để xây dựng một
loạt các trung tâm triển khai các dịch vụ 5G trên toàn quốc theo Chương trình
Kết nối 5G Scotland.
Tại Úc, chính phủ đã phân bổ khoảng 21,2 triệu đô la Mỹ để đẩy nhanh việc triển
khai 5G, bao gồm đầu tư vào các thử nghiệm thương mại và thử nghiệm 5G
trong các lĩnh vực công nghiệp chính.
Ngay tại một quốc gia Đông Nam Á là Singapore, nguồn lực đầu tư cho CĐS
luôn được bảo đảm. Quá trình CĐS của nước này cho thấy, Chính phủ luôn quan
tâm đầu tư cho các dự án liên quan đến phát triển công nghệ. Chính phủ chi
khoảng 3,8 tỷ đô la Singapore cho việc mua sắm công nghệ thông tin - truyền
thông (ICT) trong năm 2021, tăng gần 10% so với giá trị mua sắm của năm tài
chính 2020 là 3,5 tỷ đô la Singapore. Khoản chi này hướng tới việc chuyển đổi các
dịch vụ kỹ thuật số của chính phủ được sử dụng bởi cả người dân và DN, đồng
thời tái thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của chính phủ để hỗ trợ phát triển ứng
dụng hiện đại. Các dịch vụ này được xây dựng dựa trên động lực được tạo ra bởi
các khoản đầu tư trong những năm qua và đóng vai trò khóa chặt lợi ích số hóa
do đại dịch COVID-19 mang lại. DN vừa và nhỏ có thể tham gia gần 83% tổng
cơ hội mua sắm tiềm năng. Mới đây nhất, Singapore đã chi 352 triệu USD cho
các DN thực hiện thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và nhiều công cụ số khác
trong COVID-19.
Đáng chú ý, khi phân tích về các chính sách đầu tư của quốc gia này về CĐS cho
thấy mức độ chi của Chính phủ đối với quá trình CĐS được cân đối và “tăng tốc”.
Đầu tiên là khoản đầu tư của Chính phủ cho chuyển đổi các dịch vụ kỹ thuật số
của Chính phủ với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đô la Singapore với 250 dự án chuyển
đổi, tích hợp và hợp lý hóa các dịch vụ kỹ thuật số trên các lĩnh vực khác nhau để
tạo ra một quốc gia số được trao quyền nhiều hơn. Một số dự án bao gồm: Hệ
thống quản lý và đăng ký DN quốc gia; Ứng dụng LifeSG của GovTech; Nền tảng
GoBusiness - nền tảng này sẽ được mở rộng để tương tác giữa DN với chính
phủ ở Singapore và cung cấp hỗ trợ và khuyến nghị được cá nhân hóa cho hoạt
động kinh doanh mới và hiện tại.
Khoản đầu tư cho tái cấu trúc hạ tầng số của Chính phủ dự kiến sẽ được chi cho
các dịch vụ ứng dụng kỹ thuật số, 44% kinh phí sẽ được phát triển trên đám mây
trong năm tài chính 2021. Một số dự án bao gồm: Hệ thống Tòa án Cộng đồng và
Công lý; SmartGym - sự hợp tác giữa Sport Singapore và GovTech để thu thập dữ
liệu trên ứng dụng ActiveSG và trang web dành cho công dân; SG Cares Digital
Kampong, nhằm mục đích kết nối các nhà tài trợ, tình nguyện viên và các tổ chức
phi lợi nhuận bằng cách cung cấp trải nghiệm tình nguyện thuận tiện hơn.

Mặt khác, kho Công nghệ của Chính
phủ Singapore (SG Tech Stack)
cũng được nhận những khoản chi
thích đáng với hơn 100 triệu đô la
Singapore, được đầu tư trong hai năm
(2022-2023). SG Tech Stack sẽ hợp lý
hóa và đơn giản hóa quy trình phát
triển phần mềm, giúp các cơ quan
chính phủ đẩy nhanh kế hoạch hiện
đại hóa và số hóa. Sản phẩm chính
của SG Tech Stack là SHIP-HATS, nền
tảng tích hợp liên tục và triển khai liên
tục của chính phủ để cung cấp các
dịch vụ kỹ thuật số an toàn, chất lượng
cao, tiết kiệm chi phí cho người dân và
DN. Đến nay, 120 hệ thống trên 30 cơ
quan đang sử dụng SHIP-HATS.

LỰA CHỌN CHIẾN
LƯỢC NÀO?
Kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc
gia phát triển và các quốc gia Đông
Nam Á cho thấy dù có một mục đích
chung trong CĐS nhưng Chính phủ
mỗi nước đang có những chiến lược
và bước đi riêng. Điều quan trọng là
phụ thuộc vào tầm nhìn của chính
phủ mỗi quốc gia.
Ví dụ như tại Pháp, trong công cuộc
CĐS quốc gia của mình, một trong
những cách làm được Pháp chú
trọng là xây dựng Chương trình phát
triển Chính phủ điện tử từ cấp Trung
ương đến địa phương (Chương trình
DCANT 2018-2020) với kỳ vọng “cùng
xây dựng dịch vụ số địa phương thông
suốt và hiệu quả”. Trong đó, người
dân là đối tượng trung tâm phục vụ
của Nhà nước và chính quyền địa
phương trong cung cấp dịch vụ công
trực tuyến. Chương trình DCANT có
4 trục ưu tiên gồm: Nền tảng chia sẻ
chung; Quản trị hành chính công trên
nền tảng chia sẻ; Phương pháp tiếp
cận dữ liệu tổng thể và chuyển dịch
cấp độ số hóa; Tất cả các địa phương
đều phải tham gia vào Chương trình
DCANT. Nội dung xuyên suốt của
chương trình này là giữa các cơ quan

http://thuonggiaonline.vn

37

TIÊU ĐIỂM: DOANH NGHIỆP
CHUYỂN MÌNH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ
hành chính Nhà nước, Trung ương với địa phương
luôn có sự trao đổi lẫn nhau những thông tin về hộ
tịch, hộ gia đình, thành phần gia đình… thông qua
công cụ số và lưu chuyển dữ liệu theo các bộ tiêu
chuẩn, hướng dẫn, nguyên tắc chung. Đây cũng
chính là nền tảng thực hiện bất kỳ dịch vụ công trực
tuyến ở Pháp.
Theo chia sẻ kinh nghiệm từ Cục Kỹ thuật số và Hệ
thống thông tin Nhà nước, cơ quan liên bộ (DINSIC)
của Pháp trong một hội thảo gần đây tổ chức tại Việt
Nam, chuyển đổi công nghệ số ở địa phương phải
đối mặt với một số thách thức như: Quy hoạch mạng
lưới địa phương (xây dựng mạng lưới và hạ tầng); Bảo
đảm bình đẳng trong tiếp cận công nghệ số và Phát
triển nền hành chính công nghệ số. Tuy nhiên, một
thách thức quan trọng nhất cho cơ quan Trung ương
và địa phương trong quá trình thực hiện chương trình
DCANT là phải bảo đảm chất lượng và mức độ tiếp
cận cho dịch vụ công, do đó phải có Bộ tiêu chí về
luật, chất lượng của dịch vụ công trực tuyến… Để
làm được điều này, từ Trung ương tới địa phương
quốc gia này luôn có sự chỉ đạo thống nhất và xoay
quanh đối tượng sử dụng là người dân và DN.
Bên cạnh Chương trình DCANT, Pháp còn có công
cụ đơn giản hóa thủ tục hành chính số; định danh
số và FranceConnect. Theo đó, FranceConnect là
công cụ để kết nối với nhau, chia sẻ cùng sử dụng
dữ liệu mà không cần cải tổ lại tất cả. Chẳng hạn
như các địa phương sẽ phát triển một công cụ dữ
liệu và chia sẻ với nhau mà không cần phải tìm một
cung cụ dữ liệu mới.
Trong khi đó, tại Malaysia, một quốc gia Đông Nam
Á có bối cảnh tương đồng về công nghệ với Việt
Nam đang có các lựa chọn riêng để CĐS thành công.
Cụ thể là Chính phủ Malaysia đã xây dựng kế hoạch
Công nghiệp tổng thể tạo nền móng vững chắc
cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện kế
hoạch này, Malaysia đã tích cực áp dụng những công
nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa
trong công nghiệp…, giúp cải thiện khả năng cạnh
tranh toàn cầu của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng lớn
hơn và dựa vào tri thức, công nghệ để phát triển kinh
tế. Bên cạnh đó, Malaysia cũng tập trung xây dựng
chính sách khoa học công nghệ và sáng tạo, đồng
thời nhận thức rõ tăng trưởng dựa vào sáng tạo là
trọng tâm thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
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KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
THEO TS. BÙI NGỌC HIỀN, HỌC
VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH:
CHƯƠNG TRÌNH CĐS CỦA VIỆT
NAM CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ CHƯƠNG
TRÌNH THÔNG MINH HÓA QUỐC
GIA VỚI BA TRỤ CỘT CHÍNH: CHÍNH
PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI
SỐ. VỚI CHƯƠNG TRÌNH CĐS, VIỆT
NAM HƯỚNG TỚI KHƠI DẬY KHÁT
VỌNG “XÂY DỰNG VIỆT NAM HÙNG
CƯỜNG” THÔNG QUA THÔNG ĐIỆP
“MAKE IN VIETNAM”.
HÀM Ý CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM
KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CĐS
QUỐC GIA BAO GỒM 5 TRỤ CỘT: KIÊN
ĐỊNH TẦM NHÌN, MỤC TIÊU CÙNG VỚI
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THỂ CHẾ,
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CĐS QUỐC
GIA. THỨ HAI, ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ
CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG TỚI XÂY
DỰNG CHÍNH PHỦ SỐ. THỨ BA, PHÁT
HUY VAI TRÒ CỦA CÁC DN ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN AI. THỨ TƯ,
HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CĐS.
VÀ CUỐI CÙNG QUAN TÂM PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ.
ĐỂ CĐS QUỐC GIA THÀNH CÔNG
CẦN NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI ĐÀO
TẠO NGAY TẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI
HỌC. ĐỒNG THỜI, CẦN NGHIÊN CỨU
KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG CỦA
MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG CĐS ĐỂ
ÁP DỤNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN
CỦA VIỆT NAM.

Một chiếc điện thoại thông
minh được tích hợp nhiều
tính năng mang lại rất nhiều
sự tiện lợi cho con người.

Hiện Chính phủ Malaysia đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc CĐS với bốn trụ
cột chính là công nghiệp 4.0, du lịch thông minh, giáo dục thông minh và thành
phố an toàn. Đây được coi là chìa khóa chính để Malaysia đẩy nhanh phát triển,
hướng tới mục tiêu lọt nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2050.
Ngoài ra, Malaysia cũng đang tạo một hệ sinh thái mới để thu hút các bên liên
quan vào các lĩnh vực như hoá học, thiết bị y tế, dệt may, cao su, thực phẩm và
các hoạt động sản xuất khác. Malaysia cũng đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kiến
thức, năng lực và cả nguồn nhân lực để sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp
4.0. Chính phủ nước này đặt ra nhiệm vụ đến năm 2025-2026, Malaysia phải thực
hiện bốn muc tiêu quốc gia: Tăng hiệu quả lao động; Tăng đầu tư đóng góp cho
GDP; Nâng cao năng lực đổi mới; Có nhiều nguồn nhân lực với kỹ năng cao hơn.
Để đạt được những mục tiêu này, với kỳ vọng có thể cạnh tranh trên thị trường
quốc tế và trở thành quốc gia phát triển bền vững trước năm 2025, Malaysia
đang đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nhân lực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)
và tăng cường các giải pháp để tiếp xúc với công nghệ nhanh hơn và đúng hơn,
tạo nên một nền công nghiệp cao cấp và phát triển hơn.
Hay như tại Thái Lan, kế hoạch CĐS của Chính phủ nước này đưa ra 6 chiến
lược chính: (1) Thiết lập cơ sở hạ tầng truyền thông cơ bản, tạo thuận lợi cho
người dân; (2) Số hóa nhiều mặt của đời sống, dự kiến sẽ mang đến cơ hội kinh
tế và thương mại lớn hơn cho người dân Thái Lan; (3) Xây dựng CPĐT, trong đó
người dân được chuẩn bị để có thể tiếp cận các dịch vụ số; (4) Chuẩn bị nhân

lực số ở tất cả các cấp độ của các cơ
quan chính phủ; (5) Tối đa hóa năng
lực kỹ thuật số của mọi người, thúc
đẩy họ tập trung hơn vào CNS và sử
dụng nó hiệu quả và phù hợp nhất;
(6) Tạo niềm tin trong việc sử dụng
CNS và phương tiện truyền thông
trực tuyến.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để
CĐS của mỗi quốc gia thành công
và phù hợp cần 3 yếu tố cơ bản:
Một là, chính phủ luôn cầu thị, liên
tục đổi mới, lấy người dân làm trung
tâm; Hai là, vai trò của người đứng
đầu và quan trọng nhất là Chính
phủ nước đó phải có tầm nhìn dài
hạn và nhất quán trong các hoạt
động CĐS quốc gia.
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TIÊU ĐIỂM: DOANH NGHIỆP
CHUYỂN MÌNH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

CỦA KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGUYỄN HÒA
Chuyển đổi kỹ thuật số với phương cách áp dụng công nghệ thích hợp cho
khách hàng, được khách hàng chấp nhận, DN tạo ra được một cộng đồng trực
tuyến trung thành và hưởng lợi từ đó… Đây chính là kinh nghiệm của “hai con
kỳ lân” đã có được những thành công lớn nhờ CĐS.

BÁN ỨNG DỤNG, TẠO DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH

P

eloton (Mỹ) là startup được thành lập vào năm 2012, khi hai nhà sáng lập
John Foley và Tom Cortese nhận thấy việc ứng dụng công nghệ vào các
loại máy tập có thể giúp những người ít thời gian tập luyện với giáo viên mà
không cần phải đến lớp.
Một tháng sau khi thành lập, Công ty nhanh chóng thu hút được 400.000 USD
tiền đầu tư và vào cuối năm, con số này đã lên tới 3,5 triệu USD. Sau khi được đầu
tư một số lượng vốn khổng lồ, năm 2013, Peloton bán chiếc xe đạp công nghệ
đầu tiên trên Kickstarter với giá 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng) và được sự
đón nhận khá nồng nhiệt từ khách hàng. Công ty bắt đầu mở rộng kinh doanh
sang một số nước khác, như: Úc, Canada… Năm 2019, họ chính thức trở thành
công ty đại chúng thông qua việc IPO, thu về 1,16 tỷ USD (Nguyễn Chuẩn, 2021).
Tuy nhiên, điểm mấu chốt trong chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty này
là phần mềm hướng dẫn tập luyện của họ, vốn giúp tiết kiệm thời gian và công
sức di chuyển tới những lớp học vốn không dành cho người bận rộn.
Peloton bán cho người tiêu dùng 2 gói thành viên thu phí hàng tháng – đây
chính là nguồn thu nhập chủ yếu của họ. Với gói thành viên kỹ thuật số trị giá
12,99 USD/tháng, người dùng sẽ được truy cập vào các lớp học trực tuyến và
theo yêu cầu của nhiều môn thể thao, bao gồm: đạp xe, chạy, yoga… (Nguyễn
Chuẩn, 2021). Gói này sẽ giúp các thành viên của Peloton học được những động
tác chính xác từ các giáo viên chất lượng cao theo mong muốn của họ mà
không cần phải bỏ thời gian lái xe tới các trung tâm tập luyện.
Có thể thấy, các ứng dụng hỗ trợ này chính là điểm khác biệt của Peloton đối với
những công ty sản xuất xe đạp và máy chạy truyền thống. Nhờ vào việc bán ứng
dụng mà họ có được nguồn thu tương đối ổn định từ các khách hàng, bên cạnh
việc bán những sản phẩm mà thị trường đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Năm
2020, Công ty đã đạt doanh thu lên tới 1,825 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2019
nhờ bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành hơn 2 năm qua, tập luyện thể dục thể
thao trở nên khó khăn hơn rất nhiều; đặc biệt, việc có được sự hướng dẫn của
giáo viên là gần như không thể. Doanh thu tăng trưởng của Công ty đã cho thấy
chiến lược kinh doanh tương đối hợp lý; đồng thời, họ cũng giảm được khoản
lỗ sau thuế từ 195,4 triệu USD năm 2019 xuống chỉ còn 61,7 triệu USD. Tính tới
hết tháng 6/2021, Peloton sở hữu 5,9 triệu người sử dụng, trong đó tới 92% vẫn
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tiếp tục sử dụng ứng dụng của họ 12
tháng sau khi cài đặt; doanh thu của
họ đạt 931 triệu USD, vượt dự báo của
một số chuyên gia.
Với những thành quả trên, mô hình
hoạt động kỹ thuật số của Công ty
Peloton đã hoạt động rất hiệu quả với
4 thành phần chính (A Iglehart, 2020),
cụ thể như sau:
Một trong những thành phần quan
trọng tạo nên thành công của Peloton
trong thời kỳ đại dịch COVID-19 là nền
tảng kỹ thuật số của họ chứa tất cả
nội dung tập luyện. Nền tảng Peloton
cung cấp khả năng truy cập từ xa vào
cả các lớp học trực tiếp và hàng nghìn
lớp học theo yêu cầu ở các định dạng
khác nhau. Với một thư viện đa dạng
và được thiết lập như vậy, Peloton đã
trở thành một lựa chọn hiển nhiên
cho những người tiêu dùng đang tìm
kiếm các lựa chọn tập luyện tại nhà.
Trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy
ra, Peloton đã kéo dài thời gian dùng
thử miễn phí của họ từ một tháng lên
90 ngày với hy vọng sẽ thu hút được
nhiều người sử dụng hơn.
Peloton kiểm soát toàn bộ trải nghiệm
tập luyện của người dùng - từ phần
cứng và phần mềm đến nội dung và
quá trình thực hiện. Peloton đã hoàn
thành 58% đơn đặt hàng đã nhận,
giúp đảm bảo rằng họ có khả năng
đáp ứng sự gia tăng nhu cầu. Ngoài ra,

được lập cách đây 94 năm và hiện nay
có tới trên 100.000 nhân viên. Doanh
thu trong năm 2018 của Caterpillar là
54,7 tỷ USD với thu nhập ròng là hơn 6
tỷ USD. Một trong những thành công
của Caterpillar đến từ việc DN này CĐS
khá thành công, cụ thể là:

Nhờ có sản phẩm phong phú, đa dạng và mạng lưới đại lý phân phối toàn cầu rộng lớn,
Caterpillar đã vươn lên, chiếm vị trí thống soái trong lĩnh vực sản xuất máy công trình
trên toàn thế giới.

85% người dùng Peloton sở hữu một phần cứng Peloton, củng cố sự gắn bó của
người tiêu dùng. Tích hợp có chủ đích trên toàn bộ chuỗi cung ứng đã bảo vệ
Peloton khỏi sự gián đoạn của đại dịch COVID-19 và cho phép họ tiếp tục đáp
ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.
Peloton cũng được hưởng lợi từ một cộng đồng trực tuyến trung thành và
tương tác cao tạo ra các hiệu ứng mạng. Trong thời gian căng thẳng và không
chắc chắn, các lớp học của Peloton cung cấp sự hỗ trợ và cách giúp bạn giải tỏa
tâm trí. Ngoài ra, nền tảng này còn cho phép người dùng tham gia, cho phép
bạn xem ai đang ở trong lớp học và kết nối với bạn bè của mình. Điều này làm
cho nó cực kỳ giống với một lớp học trực tiếp và thu hút những người thiếu khía
cạnh xã hội của các bài tập trong phòng tập.

Caterpillar xác định, công nghệ
rất phức tạp, nhưng chiến lược kỹ
thuật số phải rõ ràng và đơn giản. Là
một phần trong chiến lược DN của
Caterpillar được công bố vào năm
2017, Caterpillar xác định kỹ thuật
số là yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh
doanh rộng lớn hơn, không phải bản
thân DN. Đó là một sự thay đổi lớn
trong tư duy Công ty Caterpillar. Hình
dung được thành công sẽ như thế
nào và tạo một chiến lược kỹ thuật số
rõ ràng và đơn giản phù hợp với mô
hình kinh doanh rộng lớn hơn.
Điều quan trọng không kém là phải
nói về các hoạt động kỹ thuật số một
cách nhất quán trong toàn DN, do đó,
Công ty đã có một mô hình kỹ thuật
số đơn giản, với từ ngữ chung, được
truyền đạt lại nhiều lần. Sau đó, thay vì
xử lý hàng chục, nếu không phải hàng
trăm dự án và ứng dụng khác nhau,
Công ty đã tập trung vào một vài sáng
kiến có thể tạo ra tác động lớn nhất
đến chiến lược của Công ty và tạo
nền tảng vững chắc để thúc đẩy trải
nghiệm chung cho khách hàng của
Công ty.

Bằng cách sử dụng nền tảng fintech Affirm để đưa ra kế hoạch tài trợ hàng
tháng, Peloton đã khiến giá mua ban đầu là 2.000 USD trở nên dễ tiếp cận hơn
và tăng phân khúc người tiêu dùng mục tiêu của họ. Đặc biệt trong thời kỳ suy
thoái bởi đại dịch COVID-19, người tiêu dùng sẵn sàng trả một khoản tiền nhỏ
hàng tháng cho chiếc xe đạp. Ngoài ra, Peloton được hưởng lợi từ doanh thu
định kỳ hàng tháng từ 2 triệu người đăng ký nội dung và gần đây đã giảm phí
xuống còn 12,99 USD/tháng. So với các công ty thể dục khác, dòng tiền an toàn
này có thể giúp họ có nhiều cơ hội hơn để chống chọi với đại dịch COVID-19.

Một lĩnh vực trọng tâm của Caterpillar
là phân tích dự đoán. Đối với khách
hàng, thời gian ngừng hoạt động
ngoài kế hoạch không phải là một
lựa chọn, vì vậy Caterpillar đã đầu tư
vào phân tích để không chỉ phát hiện
lỗi, mà còn dự đoán chúng trước khi
chúng xảy ra, giúp khách hàng tiết
kiệm cả thời gian và tiền bạc.

“PHÙ HỢP”QUAN TRỌNG HƠN “MỚI, TỐT”

Cuối cùng, Caterpillar đưa ra quan
điểm, chuyển đổi kỹ thuật số không
có nghĩa là phát triển công nghệ
mới nhất và tốt nhất mà là áp dụng
công nghệ thích hợp cho khách
hàng và cho kết quả kinh doanh
mong muốn của Caterpillar, bất kể
công nghệ đó ở đâu trong đường
cong áp dụng.

Một con “kỳ lân” khác là Caterpillar - một tập đoàn của Mỹ chuyên thiết kế, phát
triển, sản xuất và tiếp thị máy móc thông qua mạng lưới các đại lý trên khắp
thế giới. Đây là nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, đầu máy, động
cơ và tuabin công nghiệp hàng đầu thế giới. Thương hiệu này cũng sản xuất
quần áo và ủng bảo hộ lao động (CAT/Caterpillar). Với tài sản hơn 89 tỷ USD,
Công ty đang trở thành một trong số những công ty đứng đầu trong lĩnh vực
kinh doanh của mình. Nhà sản xuất máy móc xây dựng lớn nhất thế giới này
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ĐẦU TƯ

CỔ PHIẾU HỦY NIÊM YẾT:

“TRÁI ĐẮNG” THUỘC VỀ AI?

C

hỉ trong một thời gian ngắn mà
nhà đầu tư chứng khoán Việt
Nam đã phải chứng kiến sự rời
đi của một vài cổ phiếu “nổi tiếng”,
cùng với đó là nhiều mã có nguy cơ
“rớt đài”.

ĐÚNG QUY LUẬT
Vào những ngày đầu của tháng 9,
toàn bộ hơn 567 triệu cổ phiếu ROS
của Công ty cổ phần FLC Faros đã
chính thức không còn giá trị trên sàn
HoSE. Lý do được đưa ra là, công ty đã
vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công
bố thông tin và các trường hợp khác
mà Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
(HoSE) xét thấy cần thiết phải hủy
niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà
đầu tư. Đáng chú ý, ROS là cổ phiếu
đầu tiên từng nằm trong danh mục
VN30 bị hủy niêm yết bắt buộc.
Trước ROS cũng có khá nhiều cổ phiếu
đã bị hủy niêm yết hồi giữa năm 2022
như cổ phiếu PXI của Công ty cổ phần
Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng
Dầu khí, cổ phiếu RIC của Công ty cổ
phần Quốc tế Hoàng Gia, cổ phiếu
FTM của Công ty cổ phần Đầu tư và
phát triển Đức Quân (Fortex)… Bên
cạnh những cái tên đã “khăn gói” rời
sàn, nhiều “ông lớn” khác cũng đang
đứng trước nguy cơ cao bị hủy niêm
yết bắt buộc trong thời gian tới.
Có thể kể đến như HVN của Vietnam
Airlines, cổ phiếu AST của Taseco Air,
cổ phiếu VFG của Công ty cổ phần
Khử trùng Việt Nam, HU1 của Công ty
cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1…
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Có nhiều lý do để cổ phiếu rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc nhưng
có một thực tế là trong bối cảnh thị trường không còn nhiều chỗ cho
những mã cổ phiếu kém cỏi thì việc “khăn gói” rời sàn là đúng với
quy luật. Tuy nhiên, ai mới là người chịu thiệt hại nhiều nhất sau
biến cố này?

THÙY LINH
Lâu nay, mục đích của hầu hết DN khi niêm yết cổ phiếu đều là nhằm tăng
thanh khoản, khả năng huy động vốn, quảng bá hình ảnh của DN đến các nhà
đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đóng vai trò quan
trọng trong thị trường vốn, mang lại nguồn huy động dài hạn.
Theo chuyên gia tài chính Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng
khoán Kiến thiết Việt Nam, trong nhiều năm qua, thị trường chứng khoán đã có
bước tiến dài trong việc hỗ trợ cho các DN niêm yết huy động vốn thành công,
từ đó đầu tư phát triển kinh doanh như ngành ngân hàng, chứng khoán, BĐS.
“Ba ngành này là “xương sống” của nền kinh tế và có giá trị vốn hóa rất lớn trên
thị trường chứng khoán. Rõ ràng, đây có thể là kênh chính cho hoạt động của
DN, còn kênh tín dụng chỉ để huy động vốn ngắn hạn, lưu động”, ông Ngọc
nhận định.
Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những quy định khắt khe, nếu DN không đáp ứng
được thì việc “rớt đài” là lẽ thường tình, nhằm tạo ra những “hàng hóa” chất lượng
hơn trên thị trường chứng khoán, qua đó hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Ngay cả trong tương lai, nếu muốn quay trở lại sàn chứng khoán khi đủ điều
kiện, DN sẽ phải đầu tư nhiều hơn cả về kinh phí, công sức lẫn hình ảnh để lấy lại
niềm tin đối với nhà đầu tư.

NHƯNG… CỔ ĐÔNG NHỎ NHẬN “TRÁI ĐẮNG”
Thực tế, việc hủy niêm yết là một trạng thái không hiếm gặp trên thị trường. Sau
đó, những DN này có thể được tự động giao dịch trên sàn UPCoM để duy trì
thanh khoản cho cổ phiếu.
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, cổ phiếu có thanh khoản hay
không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng hồi phục của DN. Trường hợp DN

Cổ phiếu ROS bị hủy niêm yết vì FLC Faros vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và quy định về quản trị công ty.

đã cạn về tài chính, khả năng hoạt
động không hiệu quả thì đưa lên sàn
UPCoM chẳng khác gì thêm “rác” vào
sàn này.
Bộ phận bị thiệt thòi nhiều nhất trước
các “án” hủy niêm yết không phải ai
khác chính là các cổ đông nhỏ lẻ. Bởi
giá của hầu hết các cổ phiếu này trước
khi hủy niêm yết đều rơi vào tình trạng
tụt dốc không phanh, mức giá thường
dưới giá niêm yết rất nhiều, thanh
khoản èo uột, nhiều cổ phiếu có khối
lượng giao dịch bằng 0. Ngược lại, có
nhiều trường hợp các cổ phiếu trước
thời điểm hủy niêm yết còn xảy ra hiện
tượng tăng giá vì có những thông tin
đồn đoán về việc có nhà đầu tư mới
sẽ tái cấu trúc, được công ty lớn thâu
tóm… khiến cho nhà đầu tư lao vào
gom cổ phiếu như con thiêu thân để
rồi sau đó phải “ôm hận”.
Chưa kể đến những cổ phiếu thậm
chí còn không đủ điều kiện được
xuống sàn UPCoM thì các nhà đầu tư
này phải đối mặt với việc “mất trắng”.
Lúc này, để bảo vệ quyền lợi cổ đông,

công ty sẽ phải bỏ tiền mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, có những cổ phiếu lại rơi vào
tình trạng, thực hiện biện pháp nào cũng khó khả thi, ROS là một ví dụ điển hình.
Theo ông Đặng Trần Phục – Founder Azfin, FLC Faros hiện nay còn tồn tại khá
nhiều vấn đề bất cập như chưa có đại diện pháp luật, đơn vị kiểm toán chấp
thuận, tổ chức đại hội cổ đông và chưa công bố báo cáo tài chính.
Do đó, ngay cả với UPCoM thì mã này vẫn thuộc dạng đình chỉ giao dịch. Trong
khi với các con số tài chính mới được “phơi bày” vừa qua, ROS về bản chất chỉ là
một pháp nhân rỗng ruột, được “bơm” đầy vốn ở những thời điểm cần thiết cho
một mục đích nhất định.
“Khi hoàn tất mục đích, DN lại trở về với bản chất vốn có, tức là không có gì thì
tiền đâu mua lại cổ phiếu cho nhà đầu tư”, ông Phục nhận định.
Hiện nay, khung pháp lý về hủy niêm yết đang thiếu vắng các quy định về bảo
vệ cổ đông nhỏ lẻ. Đối với trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, các cổ đông này
luôn nằm ở tâm thế bị động.
Vì vậy, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, cơ quan quản lý nên xem xét thiết
lập một quy chế để nhà đầu tư thiểu số có thể chủ động trong việc ra quyết định
về “số phận” cổ phiếu mà mình đang nắm giữ.
Ngoài ra, cần đưa ra lộ trình và mục tiêu cụ thể ở từng chặng đường để có thể
chủ động buộc các DN yếu, kém phải rời khỏi sàn. Đồng thời, siết chặt các quy
định niêm yết và tăng cường việc thực thi tính kỷ luật đối với các sai phạm (nếu
có) của các DN, tiến đến nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán trong hoạt
động kinh tế.
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BỎ HAY GIỮ

ROOM TÍN DỤNG
Nhiều ý kiến cho rằng, công cụ
hạn mức tín dụng như “chiếc
vòng kim cô” đối với các ngân
hàng nhưng cũng không thể phủ
nhận được rằng cơ chế này đã
phát huy được tính ưu việt trong
suốt hơn một thập niên qua.

THÙY LINH

S

au một thập niên thực hiện
nhiều cải cách lớn, tăng trưởng
tín dụng toàn hệ thống ngân
hàng đã giảm từ mức trên 30%/năm
(năm 2011) xuống khoảng 12-14%/
năm, bắt đầu một giai đoạn phát triển
ổn định. Để có được thành công này,
phải kể đến một trong những định
hướng quan trọng của nhà điều hành
đó là quản lý việc tăng trưởng tín
dụng có chọn lọc thay vì thả lỏng như
giai đoạn trước đó.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay,
nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc
ngành ngân hàng phải thay đổi bởi
hiện nay các ngân hàng thương mại
(NHTM) đã và đang phải đáp ứng theo
chuẩn Basel II và tỷ lệ an toàn vốn CAR.

KHÔNG HỢP THỜI?
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có
thông báo về việc điều chỉnh hạn mức
(room) tín dụng đối với các tổ chức tín
dụng có đề nghị, đảm bảo góp phần
kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường
tiền tệ…
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Trước đó, theo số liệu của cơ quan này, tính đến ngày 26/8 tăng trưởng tín dụng
đã tăng 9,91% so với cuối năm 2021, mức tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm trở
lại đây, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm nay ở mức 14%.
Điều này đồng nghĩa với việc, dư địa tín dụng cho những tháng cuối năm chỉ
còn khoảng hơn 4%. Nhiều ngân hàng đã rơi vào tình trạng không thể cho vay
hoặc chỉ có thể giải ngân cho vay trên cơ sở thu nợ cũ do đã sử dụng hết room
kể từ thời điểm giữa năm.
Lý giải nguyên nhân về độ trễ của việc nới room, ông Đào Minh Tú, Phó thống
đốc thường trực NHNN cho biết, mức tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 14%
đã được tính toán tương đối đầy đủ và đặt trong mục tiêu tổng thể gồm duy trì
tỷ lệ lạm phát dưới 4% và chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%.
Do vậy, động thái kiểm soát chặt tín dụng và lãi suất của NHNN sẽ buộc các
ngân hàng thương mại phải lựa chọn đối tượng cho vay kỹ hơn, ưu tiên các
khoản vay có tính an toàn cao.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc NHNN kiên định với chủ trương quản
lý hạn mức tăng trưởng tín dụng có thể khiến vốn phục vụ nhu cầu sản xuất
kinh doanh bị ngừng trệ, giảm khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhiều
người mua nhà bị chủ đầu tư phạt chậm nộp do ngân hàng hết room.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng được xem là một DN kinh doanh trong nền kinh
tế nên cần phải có sự bình đẳng trong chính sách quản lý. Do vậy, việc can thiệp
vào tăng trưởng tín dụng bằng công cụ hành chính mạnh mẽ đã không còn
phù hợp với giai đoạn hiện nay.
Ngoài ra, theo TS.Phạm Xuân Hoè - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược
NHNN, trong nhiều năm qua, NHNN đã áp lộ trình áp dụng Basel 2 và tỷ lệ an
toàn vốn CAR cho các ngân hàng nhằm kiểm soát tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn
huy động của thị trường 1, cho vay vào các lĩnh vực rủi ro cao.
“Những điểm này cho thấy, sử dụng công cụ hạn mức tín dụng không còn có ý
nghĩa”, TS. Phạm Xuân Hòe nhận định.
Đồng quan điểm, TS.Nguyễn Hữu Hùng cho biết, việc điều hành chính sách tiền tệ
bằng room đang mang tính chất hành chính, chủ quan, không có tiêu chí rõ ràng,
tạo cơ chế xin-cho thiếu công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Do đó, cần
hướng tới việc thực thi chính sách tiền tệ thông qua các công cụ thị trường hơn.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế
Nguyễn Tuấn Anh cho biết, dù lạm
phát của Việt Nam đang đến từ yếu tố
chi phí đẩy (giá xăng dầu, giá nguyên
vật liệu nhập khẩu…) không xuất phát
từ yếu tố tiền tệ nhưng rủi ro trong và
ngoài nước vẫn đang hiện hữu, nên
việc áp dụng room tín dụng vẫn đang
phù hợp trong bối cảnh hiện tại.
Bởi lẽ, nếu bỏ room tín dụng thì nguy
cơ diễn ra một cuộc đua lãi suất giữa
các ngân hàng là rất cao do nhu cầu
tăng trưởng nhanh về vốn, theo đó,
tín dụng sẽ gia tăng áp lực lên lạm
phát, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô.
Ngay cả với các ngân hàng đã hoàn
thành Basel II và tỷ lệ CAR vẫn cần
quản lý room tín dụng, thay vào đó sẽ
cấp cho một tỷ lệ cao hơn.

Nới room tín dụng sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng giải ngân, từ đó giúp giảm nhiệt
cuộc đua lãi suất.

“VẪN PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH HIỆN TẠI”
Bên cạnh sự đồng tình vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, cơ chế giao chỉ tiêu
tín dụng trong hơn 10 năm qua đã cho thấy phần nào tính ưu việt.
Cụ thể, việc duy trì hạn mức tăng trưởng tín dụng có chọn lọc không
những giúp quản lý chất lượng tín dụng tốt hơn, mà còn giúp các ngân
hàng có thể gia tăng thu nhập từ các sản phẩm tiện ích tài chính cung cấp
cho các DN.
Điều này đã được chứng minh trong suốt một thập niên qua, việc phát
triển tín dụng bán lẻ dựa trên các phân khúc khác nhau đang giúp các
ngân hàng xây dựng một chiến lược phát triển bền vững.
Do vậy, nếu bỏ room tín dụng, nhiều khả năng các ngân hàng sẽ quay
trở lại việc phát triển theo chiều rộng dựa trên kỳ vọng của họ về việc cân
bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, khi đó sẽ có thể đẩy hoạt động cho vay của
toàn ngành đến những lĩnh vực có rủi ro cao. Đồng thời, ảnh hưởng đến
vai trò định hướng nguồn vốn của NHNN.
Trong thời gian không có kiểm soát về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng này
thì các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng rất cao, có
nhiều năm tăng trưởng tín dụng trên 30%/năm, cá biệt có những năm
tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống lên đến 53,8%. Như vậy sẽ tạo ra
cuộc đua lãi suất để huy động được nguồn tiền để cho vay.

Thực tế đã cho thấy, trong thời gian
không có kiểm soát về chỉ tiêu tăng
trưởng tín dụng này thì các ngân
hàng, các tổ chức tín dụng tăng
trưởng tín dụng rất cao, có nhiều năm
tăng trưởng tín dụng trên 30%/năm,
cá biệt có những năm tăng trưởng
tín dụng của toàn hệ thống lên đến
53,8%.
Nhìn chung, việc giữ hay bỏ việc quản
lý tăng trưởng tín dụng vẫn đang gây ra
khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, có một
sự thật là “nghiện” tín dụng hiện đang
là “căn bệnh kinh niên” của nền kinh tế
Việt Nam do người vay ít có lựa chọn
tối ưu hơn ngoài kênh ngân hàng.
Chính vì sự “nghiện” này mà hệ thống
ngân hàng đã phải gánh chịu lượng
lớn nợ xấu của các DN nhà nước, cho
vay theo các chỉ định, chương trình
của Chính phủ… Do vậy, thay vì chờ
đợi cơ quan điều hành, ngay tại chính
những ngân hàng cần luôn tự biết đặt
ra room, chủ động “cắt cơn” cho các
“con nghiện” nặng nhằm tạo cơ hội
cho chính mình.

http://thuonggiaonline.vn
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MẠCH”
“BẮT
THỊ TRƯỜNG BĐS
Thị trường BĐS hiện đang chịu nhiều áp lực từ nguồn
vốn và việc điều chỉnh chính sách. Tại buổi Toạ đàm:
“Bắt mạch” Thị trường BĐS, các chuyên gia, DN đã
đưa ra nhiều giải pháp cả dài hạn và ngắn hạn để
nâng cao hiệu quả cho thị trường này những tháng
cuối năm 2022.

Bài: TRẦN ĐỨC - Ảnh: BÁ PHÚC
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GIÁ BĐS ĐÃ TĂNG MẠNH THỜI
GIAN QUA, NGAY TRONG GIAI
ĐOẠN DỊCH BỆNH, ĐỨT GÃY
CHUỖI CUNG ỨNG… LÀ ĐIỀU
BẤT THƯỜNG. SAU ĐÓ, CƠ
QUAN QUẢN LÝ PHÁT ĐI CÁC
CÔNG VĂN CÓ CÁC BIỆN PHÁP
SIẾT CHẶT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
BĐS, CÁC DẤU HIỆU BĐS “ĐÓI
VỐN” ĐÃ HIỆN RÕ.

“

Toạ đàm “Bắt mạch” Thị trường BĐS do Tạp chí Thương Gia
tổ chức nhằm đào sâu hơn về các nội dung liên quan tới
hạn chế tín dụng cho BĐS, cung cấp thêm góc nhìn để
các nhà đầu tư và người dân, DN có thêm cơ hội đánh giá về
thị trường BĐS hiện nay, từ đó có các lựa chọn phù hợp cho
mình” bà Nguyễn Thùy Dương, Tổng Biên tập Tạp chí Thương
Gia chia sẻ.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LÀ CHƯA ĐỦ
Bàn về chính sách tín dụng cho thị trường BĐS, TS. Nguyễn
Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội
môi giới BĐS Việt Nam cho rằng, giải pháp tài chính là chưa
đủ cho thị trường BĐS trong nước.
Theo ông Đính, kể từ năm 2018 đến nay, chính sách tín dụng
cùng những quyết định của các cơ quan, ban ngành trong
việc kiểm soát thị trường BĐS, đặc biệt liên quan đến trái phiếu
DN BĐS đã khiến nguồn cung BĐS sụt giảm nghiêm trọng.
Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định rằng thị
trường này đang giảm sút cả về cung và lượng giao dịch,
lượng cung mới được đưa vào thị trường cũng như số lượng
dự án được mới được đầu tư, xây dựng ngày một hạn chế và
chưa có dấu hiệu cải thiện
Ông Đính cho rằng, dòng tiền trục trặc làm ảnh hưởng đến
ba nhóm đối tượng quan trọng.
Thứ nhất, các nhà phát triển BĐS, ngoài 20% khoản tiền mặt
phải có sẵn để giải phóng mặt bằng, để tiếp tục triển khai
dự án, nhà đầu tư vẫn phải đi vay, trong hệ thống vay ngoài
số tiền của khách hàng, ứng tiền của các nhà cung cấp, trái
phiếu BĐS là một kênh dẫn vốn quan trọng.

Nhóm thứ hai là hơn 30 ngành nghề như vật liệu xây
dựng, máy móc, thiết bị, nội thất… Đây là nhóm đối
tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng chậm thanh
toán của chủ đầu tư, đồng thời gián tiếp bởi những hậu
quả chung của nền kinh tế khi ngành BĐS “lâm nguy”.
Nhóm thứ ba là khách hàng có nhu cầu mua BĐS. Họ
bị “làm khó” bởi chính sách tín dụng từ các ngân hàng
ngày càng ngặt nghèo hơn, điều kiện giải ngân khó hơn .
Nếu không tiếp cận được các dòng tín dụng cho vay mua
nhà, thì đầu ra thị trường sẽ càng đi xuống.
Bàn về giải pháp “gỡ khó” cho thị trường BĐS, TS. Nguyễn
Văn Đính cho rằng cần có những quy định pháp luật để
khơi thông nguồn vốn cho lĩnh vực kinh doanh BĐS, để
các dự án được triển khai liền mạch, giảm sức ép lên thị
trường, đưa mức giá BĐS nhà ở xuống mức dễ chịu hơn
với những hộ gia đình có nhu cầu thực. Qua đó, giải quyết
được nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân.
Đối với gói hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai theo Nghị
định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư
03/2022/TT-NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước cần có
phương án để phân bổ công bằng cho các lĩnh vực kinh
doanh, trong đó có BĐS, đặc biệt với các dự án đã hoàn
thiện về mặt pháp lý, các dự án nhà ở xã hội, không nên
dễ dãi đưa vào những hoạt động không mang lại lợi ích
thiết thực cho xã hội.

http://thuonggiaonline.vn
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Thông tin giao dịch các dự án BĐS cần được minh bạch, không thể ở tình trạng
“đi đêm” rối loạn như hiện tại. Giao dịch BĐS bắt buộc và cần thiết phải thông
qua một tổ chức chuyên nghiệp, tránh tạo thêm trung gian, phát sinh chi phí,
tác động tiêu cực đến quyền có được tài sản hợp pháp của người dân.
Sàn giao dịch BĐS cần được định vị là trung tâm của thị trường, là đối tượng
trung gian, cân bằng mọi hoạt động. Việc giao dịch qua sàn sẽ tập trung lại
lực lượng cò đất hoạt động riêng lẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới,
tránh tình trạng đầu cơ, hoạt động lừa đảo, thông tin sai sự thật. Bên cạnh đó,
giao dịch qua sàn sẽ cung cấp nguồn lực góp phần đẩy nhanh việc CĐS đối
với giao dịch BĐS theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mọi thông tin giao
dịch sẽ được niêm yết, công khai, minh bạch.
Thông qua sàn, 100% giao dịch BĐS có thể thanh toán qua ngân hàng, tránh
tình trạng khai hai giá, thất thu ngân sách Nhà nước, là cơ sở để cung cấp
thông tin số liệu về giá chính xác nhất theo Dự thảo Luật đất đai 2022 đưa ra
và được các lãnh đạo Bộ Xây dựng ủng hộ.

HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG BĐS AN TOÀN,
LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG
Cũng tại buổi Tọa đàm, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính
sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV ví von:
“Giống như đi khám bệnh, chúng ta cần bắt mạch để biết bệnh rồi mới chữa.
BĐS cũng cần bắt mạch để biết những điểm thiếu, điểm yếu của thị trường
mới có thể tháo gỡ”.
Theo đó, TS. Cấn Văn Lực cho rằng thị trường BĐS có 6 yếu tố cần để ý. Một
là vĩ mô, cần phải xem xét tình hình kinh tế - xã hội như thế nào, có “của ăn
của để” hay không mới nghĩ đến đầu tư BĐS. Hai là vấn đề về pháp lý và điều
tiết thị trường như thế nào. Ba là vấn đề tài chính, ở đây không chỉ có mỗi
vốn ngân hàng mà là thuế, phí, thị trường vốn gồm cổ phiếu, trái phiếu, phái
sinh rồi đến quỹ… Bốn là quy hoạch và kết cấu hạ tầng, đang quan tâm nhất
hiện nay là các bộ luật sắp được sửa đổi, ban hành như Luật Đất đai, Luật
Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở. Năm là quan hệ cung cầu và giá. Cuối cùng là
thông tin dữ liệu và nguồn nhân lực để vận hành thị trường BĐS.
Trong 6 yếu tố đó, theo TS. Lực, chúng ta cần tập trung vào cung cầu về giá
và thị trường vốn.
Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV phân tích, đóng góp của ngành kinh doanh
BĐS và xây dựng trong GDP tại Việt Nam lần lượt 5,94 và 4,51%, thấp hơn
nhiều so với mức 8 - 7% của Ấn Độ hay mức 9 - 10% của EU. Vai trò của thị
trường BĐS rất quan trọng cho nền kinh tế khi ảnh hưởng tới 35 ngành nghề,
lĩnh vực liên quan tới thị trường, với hệ số lan tỏa từ 0,5 - 1,7 lần. Thị trường
BĐS xếp thứ 2 về thu hút vốn nước ngoài, chiếm khoảng 10% vốn FDI, lũy
kế đến tháng 8/2022 vốn FDI vào BĐS đạt gần 65,4 tỷ USD, chiếm 15% tổng
vốn đăng ký. Để đạt được những kết quả trên, chúng ta cần nguồn vốn mồi,
cơ chế thu hút và ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả được gộp chung
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ĐÃ XUẤT HIỆN NHỮNG DỰ
BÁO VỀ TÌNH HÌNH BĐS
TRONG THỜI GIAN TỚI.
CHẲNG HẠN NHƯ SẼ MẤT
NHIỀU NĂM NỮA MỚI CÓ
THỂ TIÊU THỤ HẾT LƯỢNG
TỒN KHO BĐS. HAY GIÁ
BĐS SẼ HẠ NHIỆT, THAY VÌ
ẢO, QUÁ NGƯỠNG CHỊU
ĐỰNG CỦA NGƯỜI MUA
NHƯ HIỆN NAY. VÀ SẼ GÂY
HẬU QUẢ NẶNG NỀ TỚI
NỀN KINH TẾ NẾU TÌNH
TRẠNG HẠN CHẾ TÍN DỤNG
BĐS TIẾP DIỄN. ĐỒNG THỜI,
ĐIỀU NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG
KHÔNG NHỎ TỚI CÁC DN
BĐS THEO CẢ HAI HƯỚNG
ÁP LỰC LẪN CƠ HỘI.

là vốn đầu tư công. BĐS không thể phát
triển được nếu thiếu đầu tư công.
Đối với dòng vốn từ nước ngoài, dù các DN
kêu khó nhưng theo TS. Lực, các tập đoàn
như Vingroup, NovaLand đã phát hành trái
phiếu quốc tế, thu hút được lượng lớn vốn,
do đó các các DN trong nước hoàn toàn có
thể nghĩ đến phương án này.
Các kênh dẫn vốn quan trọng khác cũng
được TS. Lực nhắc đến như thị trường cổ
phiếu, trái phiếu, vốn đi thuê tài chính, sử
dụng nguồn vốn bảo lãnh, tín dụng bảo lãnh,
vốn tự có, vốn góp hay vốn đối tác. Ngoài ra,
phải tính đến nguồn vốn từ các chương trình
phục hồi 2022 - 2023 cho DN BĐS.

CÂN NHẮC CÁC BIỆN
PHÁP CỤC BỘ
Bàn về các giải pháp tháo gỡ cho thị
trường BĐS, TS, Cấn Văn Lực đánh giá Việt
Nam còn nhiều dư địa phát triển tín dụng

Các chuyên gia, DN đã có buổi trao đổi để “bắt mạch”, đưa ra những đề xuất của mình nhằm khơi thông thị trường BĐS

nhà ở, BĐS khu công nghiệp và các phân khúc khác còn thiếu cung. Việc
cần làm hiện nay là tiếp tục kiểm soát tình trạng “sốt” BĐS đất nền, đầu
cơ, thao túng giá…, đẩy nhanh đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, nhà
ở công nhân…
Về khung pháp lý, TS. Lực cho rằng cần hoàn thiện thể chế theo hướng
sửa đổi Nghị định 153 và 156 phù hợp, rà soát Luật Chứng khoán, Luật
DN (nhất là điều kiện về nhà đầu tư chuyên nghiệp…) và quy định cần
thiết có xếp hạng tín nhiệm.
Ngoài ra, cần quy định phân nhóm phân khúc BĐS để có chính sách tín
dụng, vốn, tài chính phù hợp và có lộ trình đánh thuế BĐS phù hợp (cần
minh bạch, công bằng và phân bổ thu nhập hợp lý…), thúc đẩy thanh
toán không tiền mặt với giao dịch BĐS.
Với DN, cần đa dạng hóa để kiểm soát rủi ro, nhất là về kiểm soát dòng
tiền, không thể để mất khả năng thanh toán và tăng khả năng tiếp cận
vốn. DN cần minh bạch hóa để thu hút nhà đầu tư.
Còn ông Nguyễn Quang Văn – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Văn Minh,
Chủ tịch Hiệp hội BĐS Hải Phòng cho rằng cần có thêm các biện pháp
ngăn chặn mang tính cục bộ.
Giám đốc Công ty CP Đầu tư Văn Minh so sánh dòng tiền đối với DN
giống như dòng oxy. Siết tín dụng tương đương với siết dòng oxy, không
rõ DN sẽ sống sao. Ông Văn dẫn chứng năm 2011, việc siết tín dụng toàn
bộ nền kinh tế đã gây ảnh hưởng tới 40 ngành. Khi DN BĐS gặp ảnh
hưởng thì hàng loạt ngành hàng khác chịu ảnh hưởng theo. Hiện nay có
vẻ như thị trường đang lặp lại 2011.

“TS, Cấn Văn Lực cho rằng cần phân loại
cơ cấu BĐS là rất hay. Bởi nếu vì cục bộ thị
trường mà chúng ta lại đưa cơ chế chính
sách vào áp dụng chung thì sẽ ảnh hưởng
toàn bộ cả nước. Chúng ta nên có biện pháp
ngăn chặn mang tính cục bộ hơn là áp dụng
chung” - Vị Chủ tịch Hiệp hội BĐS Hải Phòng
nêu quan điểm.
Theo ông Văn, nguyên nhân thị trường BĐS
“nóng” là do đầu cơ, nhưng không hàm
nghĩa là khi thị trường “nóng” thì cấm. Giống
như tắc đường, không thể tắc đường là cấm
không được đi. Chúng ta cần có cơ chế khai
thông, điều tiết luồng giao thông, mở lối
cho dòng tiền.
“Ví dụ như giải quyết cục bộ từng địa
phương khi có thông tin quy hoạch. Thông
thường sẽ sốt nóng. Do đó, chính quyền cần
kèm theo quy định về thời gian giao dịch, số
lần giao dịch… như thế thì mới ngăn chặn
được tình trạng 1 miếng đất 1 ngày trao tay
tới 7 lần” – ông Văn phân tích.
Dù vậy, ông Văn cũng lưu ý rằng chính sách
cần đưa ra cho dài hạn, chứ không phải để
giải quyết bất cập cục bộ mà ảnh hưởng
đến các địa phương khác.
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THỜI CỦA

“NGƯỜI DÀI VỐN”
Hậu COVID-19, giá đất được thiết lập một “cảnh giới” mới, đặc biệt là
đất nền ven đô. Thậm chí, ở những khu vực “dính quy hoạch” hay “đã
quy hoạch xong”, giá đất vẫn tăng theo chiều thẳng đứng.

QUỲNH LIÊN

N

hưng mệnh lệnh của Chính phủ để đưa thị trường về giá trị thực
đã được ban hành. Các biện pháp thực thi từ siết vốn, tăng lãi
suất đến áp thuế mua bán - chuyển nhượng, thậm chí một số
tỉnh như Đà Nẵng, Vĩnh Phúc… còn yêu cầu công an “truy quét” cò đất
đã khiến thị trường BĐS có sự thanh lọc mạnh.

ĐẤT “LƯỚT SÓNG”
“Lượng giao dịch mua nhà để ở chỉ chiếm 0,26… phần nghìn” - TS. Lê
Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ
quốc gia đã nhận định như vậy. Lượng giao dịch mua bán nhà đất thời
gian qua đa số là giao dịch của nhà đầu tư, ít giao dịch mua để ở thực.
Các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp là những người cầm
cân nảy mực cho cơn sốt này.
Về nguyên nhân sốt đất, một phần là do chủ đầu tư đang kỳ vọng lợi
nhuận cao nên trực tiếp đẩy giá bán. Mặc khác, BĐS đang được xem là
kênh đầu tư an toàn khi thị trường còn phức tạp. Đặc biệt, các gói đầu
tư công được triển khai dồn dập đã tạo sự khởi sắc cho thị trường. Đây
là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng).
Không chỉ có đất nền, shophouse hay penthouse – phân khúc vốn
dành cho giới thượng lưu cũng được đẩy lên một tầm cao mới. Giới
đầu cơ đổ tiền vào mọi loại hình nhà đất để kiếm lời nhanh chóng.
Những mảnh đất liên tục được trao tay từ người này đến người khác có
thể chênh lệch hàng tỷ đồng. Có người gọi đây là thời của “đất di động”
hoặc “đất lướt sóng”. Lướt sóng chính là mục tiêu quan trọng nhất.
Sốt đất tạo nên một “gương mặt mới” cho thị trường BĐS mà ở đó,
người ta không tìm thấy giá trị thực của những mảnh đất mà chỉ là
những góc cạnh đã được tô vẽ để mảnh đất ấy có giá hơn.
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Thị trường BĐS đã chứng kiến rất nhiều “cú
twist” (cú lừa). Những khu vực từng gây sốt đất
chỉ sau vài tháng đột nhiên đóng băng. Dự án
dừng hoạt động, cò đất và giới đầu cơ bỗng
nhiên “bốc hơi” đi mất. Về bản chất, những tay
buôn đất chuyên nghiệp không lo ngại bong
bóng BĐS, bởi mục tiêu của họ không phải
“ôm đất để vài năm” mà là “gom đất bán nhanh
trong vài ngày”. Chỉ có người mua nhà để ở
mới phải chịu thiệt khi nhà ở thương mại thì
khó với tới do “giá trên trời” còn nhà ở xã hội thì
dù xếp hàng dài cũng khó đến lượt mua.

TỪ QUÝ I/2022, BỘ XÂY DỰNG
ĐÃ PHÁT CẢNH BẢO VỀ TÌNH
TRẠNG CÁC SÀN GIAO DỊCH
CÂU KẾT ĐỂ GÂY SỐT ẢO
BẰNG CÁCH ÔM HÀNG, TẠO
SÓNG, THỔI GIÁ NHẰM ĂN
CHÊNH LỆCH. CƠ QUAN NÀY
CŨNG KHẲNG ĐỊNH, “CẦU ĐẦU
CƠ” KHÔNG CHỈ XUẤT HIỆN
Ở CÁC CÁ NHÂN – NHÀ ĐẦU
TƯ NHỎ LẺ MÀ DẦN “THĂNG
CẤP” THÀNH CÁC TỔ CHỨC CÓ
MỐI LIÊN KẾT VỚI NHAU, GÂY
NHIỄU LOẠN THỊ TRƯỜNG.

VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, HỌ CẦN
DÒNG TIỀN CÓ KHẢ NĂNG
LUÂN CHUYỂN. VỚI GIỚI ĐẦU
CƠ ĐƠN THUẦN, KHẢ NĂNG
XOAY VÒNG CỦA ĐỒNG
VỐN CÓ LẠI CÀNG QUAN
TRỌNG. KHI DÒNG TIỀN BỊ
THẮT CHẶT, CÁC NHÀ BUÔN
BĐS SẼ CHỊU ÁP LỰC THANH
KHOẢN RẤT LỚN.

đây là thời gian để chọn lọc ra giới đầu
tư tinh hoa với khả năng tài chính bền
vững cùng những dự án chất lượng.

Tòa nhà Ala Carte Hạ Long

SAU CƠN SỐT, ĐỐI TƯỢNG NÀO SẼ “SỐNG SÓT”?
Trước áp lực đưa giá đất về “cõi thực”, NHNN rất cứng rắn với dòng vốn BĐS. Ít
nhất từ nay đến cuối năm, thị trường BĐS sẽ duy trì trạng thái “kẹt thanh khoản
cục bộ”. Ba nguồn tiền tệ chính đổ vào thị trường gồm tín dụng, trái phiếu DN
hay thu thuế BĐS sẽ được kiểm soát chặt.
Theo thống kê của trang batdongsan.com, lượt tìm kiếm đất và đất nền dự án
đã sụt giảm mạnh, nhất là trong quý 2/2022. So với đỉnh điểm tháng 3 và 4, giá
của hai loại hình này đã đi ngang. Hàng loạt các mệnh lệnh hành chính từ siết
vốn, áp thuế mua bán - chuyển nhượng, thậm chí một số tỉnh như Đà Nẵng,
Vĩnh Phúc… còn yêu cầu công an “truy quét” cò đất đã khiến thị trường BĐS có
sự thanh lọc mạnh. Đặc biệt là khi mục tiêu của Chính phủ là tạo nên một thị
trường BĐS phát triển lành mạnh và bền vững với những dự án chất lượng kèm
cán cân cung cầu được phản ánh chính xác. Những nhà đầu tư có “tiền tươi thóc
thật” kèm theo năng lực tài chính dài hạn mới có thể trụ vững trong tình thế này.
Thị trường BĐS hiện đã giảm tốc độ giao dịch. Đây là một quy luật tự nhiên
trước sức ép của giới hành pháp. Mặc dù vẫn còn một số lo ngại về những hậu
quả khó lường khi quản lý quá chặt thị trường nhưng giới quan sát lại cho rằng,

“Buôn tài không bằng dài vốn” là một
câu danh ngôn rất phù hợp dành cho
giới đầu tư BĐS thời điểm hiện tại. Dù
là DN địa ốc với các dự án nhà ở, đại
đô thị tầm cỡ hay chỉ là cá nhân đầu
tư ôm đất nhỏ lẻ thì việc có “tài chính
thực” vẫn an toàn hơn so với việc vay
mượn lẫn nhau dẫn đến nguy cơ vỡ
thanh khoản. Giới quan sát rất kỳ vọng
rằng, từ nay đến cuối năm, giới kinh
doanh BĐS sẽ phân hoá rõ ràng và thị
trường sẽ tìm ra nhà đầu tư có cách
xử lý dòng tiền thông minh kèm theo
khả năng xây dựng ngân sách dài hạn.
Sốt đất thời gian qua dường như là
một quy luật tự nhiên sau một thời
gian dài nền kinh tế rơi vào trạng thái
trầm lắng do ảnh hưởng của dịch
bệnh. Nhưng ở một phương diện
nào đó, sốt đất lại là một bộ lọc làm lộ
diện hàng vạn “gương mặt” trong giới
đầu tư để giúp thị trường BĐS có cơ
hội “chọn mặt gửi vàng” và thiết lập
một cung đường phát triển dài hạn
và bền vững.

http://thuonggiaonline.vn

51

NHÂN VẬT
NẾU KIẾN TRÚC SƯ CHỈ
THIẾT KẾ THEO TRÀO
LƯU CỦA HÔM NAY
THÌ NGÀY MAI CHẮC CHẮN
SẼ BỊ QUÊN LÃNG. DO ĐÓ
KHI THIẾT KẾ, FINKO LUÔN
TỰ ĐƯA RA TẦM NHÌN CHO
DỰ ÁN ÍT NHẤT LÀ 50 NĂM".

KTS NGUYỄN THẾ PHƯƠNG:

"TÔI ĐẶT TỪNG "BƯỚC CHÂN”
TRÊN BẢN VẼ CỦA MÌNH"

KTS Nguyễn Thế
Phương bên tòa
nhà Panorama
Nha Trang do Finko
thiết kế.
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“Tôi “đặt” từng “bước chân” trên bản vẽ của mình, ở tất cả các ngóc ngách xa
nhất – dù đó là phòng gom rác, để chắc chắn rằng, dù là người quét dọn, họ vẫn
được tạo điều kiện để làm công việc của mình một cách tốt nhất và cảm hứng
nhất. Kiến trúc khi đó là sự hoà quyện của tính thực tế và tính nhân văn”.

HỒ HƯỜNG thực hiện

Đ

ó là chia sẻ của Kiến trúc sư Nguyễn Thế Phương - Tổng giám đốc của
FINKO Architect Hồng Kông và FINKO Việt Nam với Thương Gia khi nói
về sự cân bằng giữa tính thực tế và tính thẩm mỹ của các công trình do
FINKO thực hiện.
Theo Nguyễn Thế Phương, thẩm mỹ đỉnh cao nhất nằm ở tính thực tế. Cảm xúc
cho người sử dụng, cho đường phố, cho đô thị và cho xã hội đều đến từ những
không gian sống được tạo ra. Là Kiến trúc sư, phải hiểu rõ người sử dụng sẽ có
cảm xúc gì khi họ đi dạo trong khu vườn, khi họ đi vào sảnh, khi bước chân vào
phòng tắm, khi họ đứng trên ban công hay khi họ thức giấc nhìn qua ô cửa sổ,…

ĐỐI TÁC NÓI TÔI NÓNG TÍNH NHƯNG "MÁT TAY"
 Đầu tiên xin chúc mừng FINKO và ông với tư cách là Kiến trúc sư của Panorama Nha
Trang, khi mới đây tổ hợp khách sạn này vừa đón nhận 02 kỷ lục Việt Nam với nội
dung: Tổ hợp khách sạn có hai bể bơi nước mặn, đáy bằng kính chịu lực đầu tiên tại
Việt Nam và bể bơi vô cực nước mặn có đáy bằng kính chịu lực ở độ cao nhất Việt Nam.
Trước đó Panorama Nha Trang cũng đã liên tục nhận được 5 giải thưởng BĐS danh giá
trong nước và quốc tế. Tuy nhiên Panorama Nha Trang không phải là công trình mang
dấu ấn duy nhất do đơn vị ông thiết kế trên khắp đất nước. Ông có thể kể tên các công
trình xây dựng mang quy mô lớn mà ông là tác giả?
Những giải thưởng này dành cho Panorama Nha Trang là thành quả của Vịnh
Nha Trang, của anh Nguyễn Bá Dương – nguyên TGĐ của Coteccon và FINKO
cùng với những nhà tư vấn khác. Đó cũng là đền đáp cho những nỗ lực vượt
qua khó khăn trong suốt quá trình xây dựng và những ngày tháng đầu đi vào
hoạt động của tòa nhà.
Nhưng cũng phải thú nhận là tôi rất may mắn khi nhiều thiết kế được trở thành
hiện thực mặc dù đối tác hay kêu tôi nóng tính nhưng “mát tay”: Từ tòa nhà
Riverview của Mipec nằm bên cây cầu huyền thoại Long Biên đến tòa nhà
Parkview của Hà Đô ở Cầu Giấy; tòa nhà Golden Palace ở Mễ Trì khi điều hành
Văn phòng dự án Group Việt Nam với các Kiến trúc sư Hàn Quốc và Mỹ; tòa nhà
Nassim ở Thảo Điền TP. HCM với Aedas VN; tòa nhà Masteri II An Phú làm cùng
với Coteccons cũng là một điển hình về tổ chức căn hộ và đầu tư trí tuệ trong
quy hoạch tổng thể mặt bằng. Tổ hợp nghỉ dưỡng Long Hải 1.200 phòng, tổ
hợp nghỉ dưỡng Hồ Tràm gần 200 villa và hai tòa tháp lấy cảm hứng từ cánh
chim Việt cũng đang trong quá trình xây dựng. Tòa tháp căn hộ dịch vụ Crystal
Palace ở TP. Biên Hòa cũng đang giai đoạn hoàn thiện. Mới đây nhất là tòa nhà

The Zei gần 800 căn hộ ở Mỹ Đình Hà
Nội cũng rất thành công khi đưa vào
hoạt động.

 Còn các công trình ở nước ngoài thì
sao, thưa ông?
Công trình đầu tay là Khu nhà ở dịch vụ
cho người lớn tuổi ở Nuernberg CHLB
Đức. Một công trình mà chúng tôi đạt
giải nhất từ những bản vẽ tay của tôi
vào năm 2002. Tiếp theo là Trung tâm
chăm sóc MVZ ở Rothenburg. Thiết
kế trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở
Seoul và Nhà ở trên cầu ở Duisburg
(Giải thưởng Xella) cũng là hai dự án
cho tôi sự trưởng thành rất nhiều.

TÔI “VẬT LỘN” VỚI THIẾT
KẾ Ở TẤT CẢ CÁC NGÓC
NGÁCH
 Ông cũng từng đạt giải thưởng thiết
kế Nghiên cứu ở Red Dot Design Center
– sân chơi về thiết kế và kiến trúc uy tín
nhất trên toàn cầu. Theo ông, điều gì đã
hỗ trợ Nguyễn Thế Phương - một kiến
trúc sư với các công trình luôn khác biệt
và có sức ảnh hưởng không nhỏ tại Việt
Nam khi có được những thành công đó?
Suốt cả thời sinh viên ở Đức tôi sống
bằng tiền thưởng từ các cuộc thi.
Nghiên cứu ở Red Dot Design Center
cũng là một cuộc thi như vậy. Đưa
mình vào những cuộc thi đã rèn luyện
cho tôi thói quen nghiên cứu, khả
năng quản lý thời gian và làm việc kỷ
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luật. Muốn chiến thắng bạn phải tìm hiểu thật
sâu, làm việc điên cuồng và rất khó tính với bản
thân vì phải đấu với những người siêu giỏi. Thói
quen đó ăn vào máu nên ngay cả với những
dự án được đặt hàng sẵn tôi vẫn không bao giờ
nhanh chóng hài lòng mà sẽ “vật lộn” với thiết kế
ở tất cả các ngóc ngách, lôi ra tất cả các vấn đề dù
nhỏ nhất để trao đổi và tranh luận với các nhà tư
vấn khác cho đến khi thấy rằng giải pháp đưa ra
là phù hợp nhất.

 Nhưng theo tôi hiểu thì đó là kết quả của một
quá trình rèn luyện. Còn nguyên nhân sâu xa để tạo
nên một Nguyễn Thế Phương có tính cách như ngày
hôm nay là gì, thưa ông?
Bố mẹ tôi là người Hà Nội, lên miền Trung du
dạy văn học. Ông bà ngoại tôi xuất xứ họ Đặng
người làng Hành Thiện. Mẹ tôi là con liệt sĩ. Ông
bà nội tôi người làng Chèm, bên bờ sông Hồng
ngoại thành Hà Nội. Bố tôi là cháu nội địa chủ
trước cải cách ruộng đất. Vì thế tôi lớn lên trong
gia đình của những tầng lớp xã hội rất khác
nhau về tư tưởng, văn hóa và phong cách sống.
Còn tôi, tôi biết về nước Đức (CHDC) khi mới 5
tuổi, rời xa gia đình từ năm 16 tuổi. Tôi đọc trọn bộ
Tuyển tập văn học Việt Nam 30-45 và 45-75 từ năm
12 tuổi; nghe bố mẹ bình thơ Xuân Diệu, Tố Hữu,
Pushkin hàng ngày; đọc Sholokhov, Alexandre
Dumas bố và Alexandre Dumas con ở tuổi 14-15.
Có thể nói một môi trường sống đa dạng về ngôn
ngữ, nhiều xung đột, rất xã hội và yêu cầu tính tự
lập đã hình thành nên tôi của ngày hôm nay.

TÔI THỰC SỰ YÊU VÀ KÍNH
TRỌNG NGÀNH KIẾN TRÚC
 Tôi tò mò một chút. Bố mẹ không làm trong lĩnh
vực kiến trúc, vậy ai đã truyền cảm hứng cho ông
nuôi dưỡng ước mơ trở thành kiến trúc sư, thưa ông?
Văn hào Pháp Alexandre Dumas con đã từng viết:
“Không biết làm gì hơn tôi đành bước vào nghề
văn vậy”. Và tôi cũng vậy (cười). Tôi bắt đầu học
kiến trúc chuyên nghiệp năm 16 tuổi - ở tuổi khó
mà có thể nói rằng biết mình muốn gì vì trong

54

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN THẾ PHƯƠNG TỐT
NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ TẠI BERLIN, CHLB ĐỨC,
LÀM VIỆC Ở CHÂU ÂU RỒI NGHIÊN CỨU VỀ KIẾN
TRÚC Ở TRUNG QUỐC, MÔNG CỔ, NEPAL, TÂY
TẠNG CÙNG VỚI GIÁO SƯ ANDREAS BRANDT,
NGHIÊN CỨU VỀ NHÀ Ở 1 NĂM CHƯƠNG TRÌNH
CỦA EU. NĂM 2009 ÔNG ĐIỀU HÀNH DA GROUP
HÀ NỘI, 2011 AEDAS VIỆT NAM, KIẾN TRÚC SƯ
TRƯỞNG CỦA MỘT TRONG NHỮNG DỰ ÁN
LỚN NHẤT VÀ SỚM NHẤT TẠI BÁN ĐẢO THỦ
THIÊM VÀ HIỆN LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA FINKO
ARCHITECT HỒNG KÔNG VÀ FINKO VIỆT NAM.
ÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN NHIỀU KHI DỰ ÁN
NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ UNIVERSAL HOME MÀ
ÔNG THAM GIA ĐƯỢC QUỸ PHÁT TRIỂN EU TÀI
TRỢ VÀ RED DOT DESIGN MUSEUM - TẠI CHLB
ĐỨC HỖ TRỢ. TRONG HƠN 10 NĂM QUA, ÔNG
CŨNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN VỚI CÁC DỰ
ÁN LỚN ĐÃ THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM.

gia đình không có ai làm trong lĩnh vực này để định hướng cho tôi. Lúc
đó một người bạn rất thân của bố tôi học kiến trúc ở Pháp - rất lịch lãm
và sắc sảo – đã truyền cảm hứng cho bố hướng tôi vào kiến trúc.
Nhưng phải thừa nhận rằng, sự di truyền có ảnh hưởng lớn khi tôi thừa
hưởng đam mê văn học, âm nhạc và hội họa từ bố mẹ - những chất xúc
tác hỗ trợ cho ngành này để có thói quen quan sát, ghi nhớ hình ảnh.

 Và ông bắt đầu thực sự “say đắm” ngành kiến trúc từ khi nào, thưa ông?
Bước ngoặt lớn nhất cho tư duy kiến trúc của tôi là vào năm 1999, khi
đọc bài báo về công trình Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa quốc gia
Georges - Pompidou của Kiến trúc sư Renzo Piano ở Paris với những
cách giải quyết đi ngược lại các nguyên lý truyền thống, từ đó tôi thực
sự yêu và kính trọng kiến trúc. Vượt lên trên công năng, công trình tạo
cảm hứng cho chúng ta quan sát, khám phá và khát khao sống.

KHÁCH HÀNG CHỌN FINKO VÌ CÓ TẦM
NHÌN XA
 Hoàn toàn không có trang web hay quảng cáo, nhưng FINKO nhận được
các dự án rất khủng, các thiết kế đều giành được sự quan tâm rất lớn. Điều
gì khiến khách hàng chọn lựa FINKO khi các kênh truyền thông của bên
ông còn “thiếu sót” như vậy, thưa ông?

MUỐN CHIẾN THẮNG BẠN
PHẢI TÌM HIỂU THẬT SÂU,
LÀM VIỆC ĐIÊN CUỒNG
VÀ RẤT KHÓ TÍNH VỚI BẢN
THÂN. VỚI NHỮNG DỰ ÁN
ĐƯỢC ĐẶT HÀNG SẴN, TÔI
KHÔNG BAO GIỜ NHANH
CHÓNG HÀI LÒNG MÀ SẼ
“VẬT LỘN” VỚI THIẾT KẾ Ở
TẤT CẢ CÁC NGÓC NGÁCH".

Quan điểm của FINKO là dự án càng lớn
thì trọng trách đối với xã hội càng nặng
nề. Ở các dự án này, không chỉ đơn
thuần là mang lại lợi nhuận ngay lập
tức, không phải nhanh - ngon - bổ - rẻ
nữa mà chúng phải đạt được tầm nhìn
ít nhất là 50 năm.
Không chỉ vẽ đẹp mà phải có tầm nhìn.
Mà tầm nhìn thì khó quảng cáo lắm, chỉ
có tiếp xúc, trao đổi, làm việc cụ thể mới
có thể đánh giá được.
Nếu kiến trúc sư chỉ thiết kế theo trào
lưu của hôm nay thì ngày mai chắc chắn
sẽ bị quên lãng. Tôi không muốn thiết kế
của mình bị quên lãng vì thế mà FINKO
được lựa chọn từ những khách hàng
cũng không muốn mình bị lãng quên.

 FINKO cũng là một trong những công ty
kiến trúc Việt Nam đang nỗ lực khẳng định
vị thế của mình trên trường quốc tế. Để
đánh giá về hoạt động của FINKO kể từ khi
thành lập đến nay trong 5 từ thì ông chọn
những từ nào?
MAY MẮN cho chúng tôi gặp được
sự quan tâm; KIÊN ĐỊNH theo đuổi giá
trị của kiến trúc và quy hoạch yêu cầu
chúng tôi NỖ LỰC vượt qua muôn vàn
gian khó. Luôn DŨNG CẢM thách thức
bản thân là niềm TỰ HÀO của FINKO.

 Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú
vị này!
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Doanh nhân Đặng Thanh Hằng
TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

DOANH NHÂN ĐẶNG THANH HẰNG:

“LIÊN KẾT, DỰA VÀO NHAU
ĐỂ VƯỢT QUA SÓNG GIÓ
VÀ PHÁT TRIỂN”
Doanh nhân Đặng Thanh Hằng cho rằng trong bất kỳ
hoàn cảnh nào, sự hợp tác và liên kết sẽ giúp các DN vượt
qua sóng gió và cùng nhau phát triển.

DIỆU HẰNG (thực hiện)

Doanh nhân Đặng Thanh Hằng (ngoài cùng bên phải) trong lễ ký kết cùng đối tác Thái Lan ngày 23.06.2022 vừa qua

L

à một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hàng đầu Việt
Nam, Thanh Hằng Beauty Medi ngay từ những năm đầu hoạt động đã có sự
hợp tác với các địa chỉ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nổi tiếng trên thế giới để
mang đến những sản phẩm đẳng cấp phục vụ khách hàng.
Chia sẻ với Thương Gia, bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch Tập đoàn Thanh Hằng nói:
“Sau đại dịch toàn cầu rất nhiều thứ đã thay đổi, nhu cầu hợp tác và liên kết của
các DN càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn và chúng tôi cũng không nằm ngoài
xu hướng ấy”.

 Dường như Thanh Hằng Beauty Medi là một trong những DN ngay từ ban đầu đã biết
cộng hưởng sức mạnh từ việc hợp tác với các thương hiệu lớn từ nước ngoài?

Ngay từ khi thành lập Thanh Hằng
Beauty Medi, tôi đã có ý thức và kỳ
vọng nhiều vào sự hợp tác (nhất
là với các thương hiệu mạnh) để
tận dụng tối đa năng lực của họ
cũng như của chính mình. Sự hợp
tác này gia tăng khả năng cạnh
tranh cũng như sức mạnh của cả
hai thương hiệu, nhất là cùng chia
sẻ kiến thức kinh nghiệm cùng
sự sáng tạo và cộng hưởng điểm
mạnh của các bên.
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Tập đoàn Thanh Hằng và Nova Service trong buổi lễ ký kết hợp tác xây dựng bệnh viện thẩm mỹ
kết hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Mỗi DN có một lối đi riêng, văn hóa riêng nhưng chúng tôi và các đối tác đều
gặp nhau ở mục tiêu là mang đến cho khách hàng những giá trị chất lượng cao
nhất. Đi nhiều nước trên thế giới, làm việc với các tập đoàn lớn về chăm sóc sức
khỏe và sắc đẹp ở các “cường quốc” trong lĩnh vực này, tôi quyết định nhanh
chóng “bắt tay” và song hành với họ.
Thực tế chúng tôi đã hợp tác với các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây
Ban Nha, Đức, Mỹ… Chính vì vậy mà Thanh Hằng Beauty Medi hay phòng khám
da liễu H&H có những sản phẩm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp
cùng những tiến sĩ bác sĩ nổi tiếng với những “bàn tay vàng” từ Mỹ, Hàn Quốc về
làm việc đem đến sự hài lòng cho khách hàng.
Quan điểm của tôi là phải đưa được những gì tốt nhất của thế giới về Việt Nam.
Tôi cho rằng đi sau nhưng trong nhiều lĩnh vực (đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và
làm đẹp), chúng tôi cũng chọn phương án “đi tắt đón đầu”.
Thanh Hằng Beauty Medi và phòng khám da liễu H&H đã triệt để tận dụng lợi
thế đó. Thêm nữa, khách hàng của chúng tôi là những doanh nhân, các nhà
ngoại giao, chính khách, các nghệ sĩ nổi tiếng, những người bận rộn thì chỉ cần
đến với chúng tôi - nơi đã tích hợp được những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt
nhất thay vì phải đi nước ngoài để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Lựa chọn cách
đi đúng đắn này đã đem lại thành công cho Thanh Hằng Beauty Medi và phòng
khám da liễu H&H.

 Và ngay sau đại dịch đã thấy bà “tăng tốc” trong hợp tác - và lần này là một đối tác
lớn trong nước. Điều gì đã dẫn đến cái “bắt tay” này thưa bà ?
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Sau đại dịch - thế giới trở nên khác
đi rất nhiều về suy nghĩ, tư duy, cách
thức chăm sóc bản thân… Tập đoàn
Thanh Hằng cũng như nhiều DN khác
cũng phải vật lộn với khó khăn để
tồn tại. Nếu không có lòng yêu nghề,
trách nhiệm với DN của mình, đội ngũ
nhân viên của mình, thì việc buông
xuôi công việc sẽ không có gì ngạc
nhiên.
Nhưng đã tồn tại được qua bão tố
thì phải tiếp tục phát triển. Xu hướng
chung của nhiều DN sau đại dịch là
hợp tác, tận dụng thế mạnh của nhau,
cùng nhau đem đến những giá trị mới
cho khách hàng, qua đó cùng vượt
qua sóng gió và phát triển. Tập đoàn
Thanh Hằng không nằm ngoài xu
hướng đó, thậm chí còn rất chú trọng
đến vấn đề này.
Gần đây nhất, chúng tôi có cơ duyên
hợp tác với Nova Service bởi hai DN có
cùng tầm nhìn, cùng mong muốn tạo
ra những giá trị mới cho khách hàng.

Doanh nhân Đặng Thanh Hằng cùng đối tác Thái Lan ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thái Lan, Phó Chủ tịch Nước
Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu Irene Natividad cùng nhiều Thứ trưởng, Đại sứ
và các DN Thái Lan và Việt Nam

QUAN ĐIỂM CỦA TÔI LÀ
PHẢI ĐƯA ĐƯỢC NHỮNG
GÌ TỐT NHẤT CỦA THẾ
GIỚI VỀ VIỆT NAM. TÔI
CHO RẰNG ĐI SAU NHƯNG
TRONG NHIỀU LĨNH VỰC
(ĐẶC BIỆT LÀ CHĂM SÓC SỨC
KHỎE VÀ LÀM ĐẸP), CHÚNG
TÔI CŨNG CHỌN PHƯƠNG
ÁN “ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU”.

Tận dụng thế mạnh của nhau, chúng
tôi ra mắt một sản phẩm đẳng cấp
cho khách hàng theo mô hình chăm
sóc sức khỏe và làm đẹp kết hợp nghỉ
dưỡng hàng đầu Việt Nam.
Đó là xây dựng Bệnh viện phẫu thuật
thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe kết
hợp nghỉ dưỡng Thanh Hằng Beauty
Medi tại Nova world Phan Thiết theo
tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế 5 sao
khép kín. Ở đó có các chuyên khoa

phẫu thuật thẩm mỹ, khoa chống lão hóa bằng công nghệ tế bào gốc… Bệnh
viện còn hội tụ đầy đủ các dịch vụ làm đẹp tiêu chuẩn quốc tế như thẩm mỹ làm
đẹp, trị liệu Detox, Yoga - Spa, Hair - Nail…

 Được biết trong hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Thái Lan, bà và tập đoàn
Thanh Hằng lại tiếp tục hợp tác với một đối tác Thái Lan. Bà có thể chia sẻ với Thương
Gia về dự án mới này?
Tôi nhận thấy rằng người Việt Nam rất ưa chuộng loại hình du lịch kết hợp chăm
sóc sức khỏe, thải độc tố ở Thái Lan. Chúng tôi mong muốn các khách hàng
không cần phải ra nước ngoài, mà vừa có thể đi du lịch trong nước, vừa chăm
sóc sức khỏe, thải độc tố. Như vậy vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí lại rẻ hơn,
chất lượng lại không hề thua kém.
Do vậy, sắp tới đây Tập đoàn Thanh Hằng sẽ triển khai dự án mới về thải độc tố
với một đối tác uy tín từ Thái Lan. Quốc gia này đang dẫn dầu các phương pháp
thải độc tố với trang thiết bị, công nghệ tối tân, hiện đại nhất.
Dự án không nằm ngoài phương châm đã gắn liền trong tâm thức và trong sự
nghiệp “làm đẹp” của tôi hơn 30 năm qua - vẻ đẹp phải đi đôi sức khỏe và sự an
toàn. Thanh Hằng Beauty Medi Hà Nội và Bệnh viện chăm sóc sức khỏe kết hợp
nghỉ dưỡng Thanh Hằng Beauty Medi tại Phan Thiết sẽ là 2 địa chỉ tiên phong để
chúng tôi bắt đầu triển khai dự án này.
Thông qua dự án mới này, chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị tốt
đẹp nhất cho cộng đồng, xã hội - vì một Việt Nam khỏe mạnh.

 Xin trân trọng cảm ơn bà!
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Nghệ nhân Trần Văn Bản

NGHỆ NHÂN MỘC TRẦN VĂN BẢN:

KHUÔN BÁNH TRUNG THU
VÀ NỖI NIỀM GIỮ NGHỀ TỔ

Cầm trên tay chiếc bánh trung thu với những thương hiệu khác nhau, mấy ai quan tâm đến
việc nó được đúc từ khuôn gỗ hay khuôn nhựa? Là bởi, người ta thường chỉ quan tâm đến
thương hiệu, mẫu mã để rồi cứ thế, theo nhau mà… mua bánh.
Nhưng với không ít thực khách Hà thành thì khác đấy. Với họ, chiếc bánh trung thu được làm
từ máy móc, khuôn nhựa hay làm thủ công từ khuôn gỗ là một sự khác biệt rất lớn.

NGUYỄN PHÚC
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Để có được một khuôn bánh đẹp, đảm bảo kích thước, trọng lượng bánh cần có đôi tay khéo léo và sự tỷ mỉ của người thợ điêu khắc

C

uộc gặp gỡ với nghệ nhân mộc Trần Văn Bản – người miệt mài giữ nghề
đục khuôn bánh trung thu hơn 40 năm nay đã lý giải cho chúng tôi về sự
khác biệt đó.

HƠN 40 NĂM “GIỮ HỒN” NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Nằm cách trung tâm Thủ đô chừng 20km về phía Nam, chúng tôi không khó
để tìm được nhà ông Trần Văn Bản (sinh năm 1966), tại một con ngõ nhỏ của
làng nghề Thượng Cung thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội. Người
trong làng vẫn quen gọi ông là “nghệ nhân làm khuôn bánh” bởi ông Bản là
người duy nhất trong làng đã có hơn 40 năm gắn bó với cái nghề được coi là “cổ
lỗ sĩ” – nghề làm khuôn bánh Trung thu từ gỗ.
Tiếp chúng tôi ngay tại chỗ làm việc vì quá bận rộn chuẩn bị hàng để kịp trả cho
khách khi tết Trung Thu đang cận kề, ông Bản - vẻ mặt tự hào pha lẫn chút tiếc

nuối nói: “Ngôi làng này xưa kia nổi
tiếng với nghề đục khuôn bánh Trung
thu từ gỗ. Nghề đã đem lại sự no ấm
cho biết bao thế hệ người dân trong
làng. Ấy vậy mà, từ khi khuôn nhựa từ
Trung Quốc tràn về đây với giá thành
rẻ, mẫu mã đa dạng, khuôn bánh
bằng gỗ không còn được ưa chuộng
nữa, người trong làng đều đã bỏ sang
làm nghề khác nhưng tôi vẫn quyết
tâm giữ nét văn hóa truyền thống cho
con cháu sau này”.
Ông Bản nhớ lại những năm 90 của
thế kỉ trước, nghề đục khuôn bánh
Trung thu phát triển rực rỡ, gỗ Xà Cừ
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(loại gỗ được dùng làm khuôn bánh)
được xếp dọc hai bên đường dẫn vào
làng để chờ thợ xẻ. Cả làng đục đẽo
quanh năm mà vẫn không kịp phục vụ
thị trường mỗi dịp cao điểm. Không khí
sôi nổi của ngày xưa ấy nay không còn
nữa nhưng ông Bản vẫn miệt mài gắn bó
với nghề, bởi một niềm tin “nghề vẫn sẽ
cho mình sự no đủ”.
Ông Bản cho biết khuôn bánh làm từ gỗ
sẽ có độ bền cao, đảm bảo an toàn thực
phẩm nên dù khuôn nhựa hiện đang
chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm thủ
công này vẫn có chỗ đứng riêng của nó.
Niềm tin ấy đã giúp ông không nản chí
và liên tục sáng tạo, cải tiến sản phẩm.
“Gỗ làm khuôn bánh cần phải xử lý sạch,
phơi thật khô để tránh bị co ngót, nứt nẻ
trong quá trình sử dụng, tiếp đến mới
dùng máy tạo ra những hình vuông, hình
chữ nhật… rồi lại để gỗ tiếp tục dầu mưa
dãi nắng rồi mới kẻ, vẽ và lượn lưỡi cưa
để tạo hình dáng cơ bản ban đầu”, ông
Bản kể.

ĐỂ ĐỤC ĐƯỢC NHỮNG KHUÔN
BÁNH TRUNG THU ĐÚNG VỚI
TRỌNG LƯỢNG BÁNH MÀ KHÁCH
HÀNG ĐẶT LÀ MỘT BÍ QUYẾT. THEO
ÔNG BẢN, VỚI MỘT KHUÔN BÁNH
HÌNH CON CÁ HAY HÌNH HOA HỒNG
NẶNG KHOẢNG 500G THÌ NGƯỜI
THỢ PHẢI BIẾT RÕ CẦN ĐỤC SÂU
BAO NHIÊU CM, RỘNG BAO NHIÊU
CM CHO KHỚP. KHUÔN BÁNH DẺO,
BÁNH NƯỚNG LẠI CẦN PHẢI GIỮ
ĐƯỢC HOA VĂN, ĐƯỜNG NÉT. BÁNH
NƯỚNG KHI CHO VÀO LÒ PHẢI ĐẢM
BẢO VÀNG ĐỀU. KỸ THUẬT RẤT KHÓ
NÊN PHẢI ĐÒI HỎI KINH NGHIỆM,
BỀN BỈ MỚI LÀM ĐƯỢC VÌ KHUÔN
BÁNH MÀ BỊ SAI LỆCH MỘT NÉT
THÔI LÀ BÁNH ĐÓ COI NHƯ BỎ.

Những chiếc bánh trung thu được làm từ những khuôn đúc truyền thống sẽ có
hương thơm, mùi vị khác hẳn. Bởi trong đó không chỉ có vị ngọt của đường, mà
còn chan chứa cả hương thơm của gỗ, của sự kiên nhẫn, sự dung dị và tình người
qua năm tháng để giữ hồn dân tộc.

CÒN SỐNG NGÀY NÀO, CÒN YÊU NGHỀ NGÀY ẤY
Khi được hỏi về cơ duyên đưa ông đến với nghề này, ông Bản bồi hồi nhớ lại: “Thực
ra thì gia đình tôi không có truyền thống nghề mộc đâu. Ngày bé, mỗi khi tan học
là tôi lại theo chân các cụ trong làng đục đẽo từng mảnh gỗ, tạo từng chiếc khuôn
bánh Trung thu, dần dần, tôi học theo, cứ đam mê dần và thạo nghề lúc nào không
hay. Tôi nghĩ đây là duyên nghiệp của mình nên vẫn gắn bó với nghề từ đó đến giờ”.
Hơn 40 năm gắn bó với nghề mộc cũng là từng ấy năm ông Bản “sống – chết”
với nghề đục khuôn bánh, đến nay dù đã gần 60 tuổi ông vẫn rất “say” nghề. Vào
những ngày cao điểm, ông dành 20 tiếng đồng hồ cho công việc, có những hôm
ông làm đến 2h sáng rồi chợp mắt một chút đến 5h lại dậy làm việc tiếp.
“Cái nghề này nó ăn vào máu của tôi rồi, có những khi vừa đặt lưng mà nghĩ ra ý
tưởng gì cho sản phẩm tôi lại bật dậy để phác họa lại ngay kẻo quên mất”. Ông
bản cười.
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Vừa nói chuyện, ông Bản vẫn không
ngừng tay đục, một việc như đã
quá đỗi quen thuộc. “Khi xã hội
ngày càng phát triển, sự hỗ trợ của
công nghệ máy móc đã giúp cho
người thợ đỡ vất vả nhưng riêng
công đoạn điêu khắc thì vẫn phải
làm thủ công. Mỗi tác phẩm đều
thể hiện dấu ấn văn hóa riêng biệt
và cả cá tính riêng của từng nghệ
nhân điêu khắc”, ông Bản bày tỏ.
Với các mẫu khuôn thông thường,
ông Bản mất khoảng 3 giờ để hoàn
thành, trong khi với những mẫu
được khách hàng đặt riêng, ông có
thể mất hàng tuần đến cả tháng
để làm. Những tháng ngày đó là
những ngày ông ăn, ngủ và sống

Những khuôn gỗ bánh Trung thu của ông Bản chuẩn bị xuất xưởng

cùng những bản mộc khắc gỗ. Có những khi quá bận, ông Bản lại gọi thêm vợ
cùng các con phụ giúp thêm các công đoạn như pha gỗ, tạo hình thô, đánh giấy
giáp… để kịp trả đơn cho khách.
Nhìn bộ dùi đục lên tới vài chục cái lớn nhỏ, chúng tôi không khỏi thắc mắc ông
Bản làm thế nào để đục được những khuôn bánh Trung thu đúng với trọng lượng
bánh mà khách hàng đặt?
Ông Bản không ngần ngại chia sẻ: «Có bí quyết làm chứ, ví dụ như đục chiếc
bánh hình con cá, hình hoa hồng nặng khoảng 500g thì đục sâu bao nhiêu cm,
rộng bao nhiêu cm cho khớp. Như khuôn bánh dẻo với khuôn bánh nướng
hoàn toàn khác nhau. Hoa văn làm sao đường nét vẫn còn nguyên, khi cho vào
lò nướng chất bánh vàng thì phải vàng đều. Kỹ thuật rất khó do vậy đòi hỏi kinh
nghiệm, bền bỉ mới làm được vì khuôn bánh mà bị sai lệch một nét thôi là coi
như bỏ”.
Mỗi dịp Trung thu, ông Bản làm khoảng 200-300 khuôn bánh. Giá khuôn dao
động 150.000 – 500.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ. Những khuôn bánh lớn, cầu kỳ
có giá lên đến hàng triệu đồng.

Hơn 40 năm học, làm nghề và giữ
nghề làm khuôn bánh Trung thu với đủ
12 mẫu con giáp, những mẫu truyền
thống như hoa sen, hoa cúc, cá chép…
ông Bản còn cải biến, học thêm để cho
ra những sản phẩm khuôn hình con
rùa, hoa xếp tầng, thậm chí là mẫu khó
như Chùa một cột…” Tất cả đều được
ông Bản lưu giữ lại nguyên mẫu.
Khi được hỏi về sự mai một của nghề
truyền thống này, ông Bản tâm sự:
“Nghề này được các cụ truyền lại, rất
quý nên bản thân tôi cố gắng giữ
gìn… Còn sống ngày nào, tôi còn
yêu nghề, trân trọng nghề và mong
muốn được truyền dạy cho con cháu
ngày ấy”.
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Melbourne
- MÙA XUÂN VẪY GỌI

Cuối tháng 8, đang quay cuồng với những deadline thì màn hình máy
tính nhảy ra một tin nhắn “Ông ơi! thu xếp lịch, đi Melbourne với tôi một
chuyến, tôi có chút công việc bên đó, xong mình đi chơi”… Một lời mời rất
“khiêu khích”, vì trước giờ, tất cả những gì tôi biết về nước Úc chỉ là những
cảnh quay hoang sơ và hùng vĩ trong phim “Australia”…

THÁI DUY
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V

à thế là, bất chấp những deadline,
sau hơn 9 tiếng trên chuyến bay
thẳng HAN-MEL của Bamboo
Airways, Melbourne – “Thủ đô văn hóa”,
thiên đường mua sắm của Australia đón
tôi với những tia nắng bình minh của sự
háo hức…

LÀM DU LỊCH KIỂU ÚC
Sau khi công việc của anh bạn
hoàn thành, chúng tôi có 2
ngày tự do khám phá, và
một chút may mắn khi
đặt xe đưa đón lại gặp
đồng hương – anh
Peter Khoa - một
người Việt đã sống
tại Úc hơn 40 năm.
Anh lại là một người
vui tính, cởi mở nên
Anh Petter Khoa, hướng dẫn viên
tự nhiên chúng tôi
“bất đắc dĩ” của chúng tôi với 2 bằng
lại
có một hướng dẫn
cử nhân Du lịch và… Kỹ sư điện
viên hiểu tỉ mỉ, cặn kẽ về
văn hóa bản địa cũng như
những kiến giải mà kể cả các
hướng dẫn viên chuyên nghiệp
cũng khó có được. “Những điểm du lịch
của Melbourne đều đẹp, đều hấp dẫn,
nhưng cái chính là cách làm du lịch của
chính quyền đã khiến cái đẹp, cái hấp dẫn
ấy được nâng lên gấp nhiều lần” anh Khoa
chia sẻ.

Mùa xuân ở CherryHill
Orchards, Thung lũng Yarra,
cách Melbourne hơn 1h lái xe

Ngày đầu tiên chúng tôi chọn thăm
Yarra Valley với 3 điểm đến: Healesville
Sanctuary một thiên đường đất bụi xinh
đẹp nằm trong Thung lũng Yarra đẹp như
tranh vẽ, đây là nơi sinh sống của nhiều
loại động vật hoang dã bản địa của Úc.
Khu bảo tồn Healesville là một phần của
Vườn thú Victoria, một tổ chức bảo tồn
chuyên chống lại sự tuyệt chủng của 27
loài bản địa bị đe dọa ưu tiên. Sau một
vòng “chào hỏi” những loài động vật
hoang dã đặc trưng của nước Úc như
gấu túi, chim cánh cụt, kangaroo, có hơi
hụt hẫng vì qua “nhà” của loài Thú mỏ vịt
nhưng không gặp thì… cô nhân viên
vườn thú ngỏ ý muốn tặng cho chúng tôi
một bất ngờ như để đền bù. Chúng tôi

NHỮNG HOẠT
ĐỘNG KIỂU NÀY
KHIẾN DU KHÁCH
RẤT THÍCH, VÌ HỌ ĐƯỢC
“THAM DỰ” VÀO CÁC
HOẠT ĐỘNG CHỨ KHÔNG
CHỈ ĐƠN THUẦN DU LỊCH
KIỂU CƯỠI NGỰA XEM
HOA” ANH KHOA GIẢI
THÍCH. “CÁI NÀY CHÍNH LÀ
CÁI MÀ TÔI THẤY DU LỊCH
CỦA TA CÒN ĐANG THIẾU”
ANH NHẬN XÉT.
được mời dự một show của các loài
chim với đủ loại vẹt, cắt, chim ưng và
đại bàng. Những chú chim được huấn
luyện để tương tác với du khách, thỉnh
thoảng lại làm một đường lượn sát
qua đầu khiến những khán giả nhí hét
lên vừa sợ vừa thích thú.
Một nét đặc biệt tại vườn thú này là
việc du khách có thể được quan sát
những hoạt động thường ngày của
Trung tâm Sức khỏe Động vật Hoang
dã Úc (AWHC). Qua một tấm vách
kính trong suốt, những hoạt động
khám chữa bệnh, điều trị cho khoảng
2.000 bệnh nhân động vật hoang dã
hàng năm của AWHC được chia sẻ
với du khách. Ngay bên cạnh là một
“phòng cấp cứu” mô hình cho trẻ
nhỏ. Tại đây, trẻ cũng được học cách
đo nhịp tim, băng bó… cho những
chú Kangaroo, Koala…
“Những hoạt động kiểu này khiến du
khách rất thích, vì họ được “tham dự”
vào các hoạt động chứ không chỉ đơn
thuần du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa”
anh Khoa giải thích. “Cái này chính là
cái mà tôi thấy du lịch của ta còn đang
thiếu” anh nhận xét.
Sau bữa trưa cùng màn thử rượu hấp
dẫn tại trang trại rượu vang Rochford,
hành trình được tiếp tục với điểm đến
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12 tông đồ, địa danh "phải đến" khi tới Melbourne

Yarra Valley Chocolaterie & Ice Creamery, tọa lạc trên 40 mẫu đất có cảnh quan và
vườn cây ăn trái trong vùng trồng nho cao cấp. Với chủ trương “Miễn vé vào cửa;
Thử chocolate xả láng và Tự tay làm Chocolate”, “Thiên đường chocolate” này mỗi
năm có thể thu hút xấp xỉ 1 triệu lượt khách ghé thăm, mua sắm. Một yếu tố hấp
dẫn du khách là được tự tay tay xúc từng thìa nguyên liệu và hương vị yêu thích
để tạo ra những thỏi Chocolate độc nhất vô nhị mang về làm quà.
Có lẽ chính vì những trải nghiệm đáng nhớ ấy mà dù trải qua hơn hai năm
đại dịch, khi khách ghé trực tiếp chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay nhưng xưởng
Chocolate của ông Ian Neeland vẫn nhận được hàng triệu đơn hàng online từ
khắp nơi trên thế giới. Và ngay sau khi Úc mở cửa du lịch, du khách lại tấp nập
khách ghé thăm.

THE TWELVE APOSTLES VÀ “TRẢI NGHIỆM PHẢI
THỬ TRONG ĐỜI”
Ngày thứ 2, chúng tôi được anh Khoa “gạ” thử cảm giác trên cung đường Great
Ocean Road – cung đường đẹp nhất nước Úc với đích đến được úp mở “sẽ là
một trải nghiệm đáng nhớ trong đời”. Great Ocean Road ôm lấy đường bờ biển
phía tây nam Úc, dài gần 300 km. Vì thời gian ngắn nên chúng tôi quyết định
chỉ dừng ở 2-3 điểm trong số rất nhiều điểm dừng chân nổi tiếng trên tuyến
đường. Nhưng có lẽ với thời gian hạn hẹp của chúng tôi thì chỉ cần ngồi trên
xe, để ngắm một bên là biển xanh ngắt, một bên là thảo nguyên trải dài bình
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yên cũng đã là quá đủ. Đặc biệt là cảm
giác khi nhìn ráng chiều hoàng hôn,
sắc đỏ vàng cam rùm lên cảnh vật 2
bên đường một cách nhẹ nhàng và
êm đềm.
Và cuối cùng, sau gần 300km trong
cảm giác thỏa mãn, no nê con mắt
ấy, The Twelve Apostles (kỳ quan “12
Tông đồ”) hiện ra hiên ngang giữa đại
dương mênh mông. Cách đây hơn 20
triệu năm, những “vị Tông đồ” này cũng
là vùng đất nối liền với lục địa, nhưng
sóng gió đã tạc nên những hang động,
những hình vòm trong vách đá… Để
rồi, khi những vòm hang ấy sụp xuống
biến chúng thành những ngọn núi cao
40-50m giữa biển.
Điều đáng nói là người Úc đã rất khéo
léo khi gắn 12 khối đá ấy với tích 12
tông đồ đi theo Chúa Jesus. Tới nay,
các ngọn núi vẫn tiếp tục bị thiên
nhiên bào mòn mất đi khoảng 2cm

BAMBOO AIRWAYS CŨNG LÀ HÃNG
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẦU
TIÊN VÀ DUY NHẤT HIỆN NAY KHAI
THÁC ĐƯỜNG BAY THẲNG HÀ
NỘI- MELBOURNE VỚI DÒNG TÀU
BAY THÂN RỘNG BOEING 787-9
DREAMLINER. BAMBOO AIRWAYS
ĐƯỢC NGÀNH DU LỊCH BANG
VICTORIA CHỌN LÀ ĐỐI TÁC ĐỒNG
HÀNH CÙNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH
KÍCH CẦU, QUẢNG BÁ DU LỊCH THU
HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ HẬU
DỊCH BỆNH COVID-19.

Ian Neeland, ông chủ của cơ sở vẫn hàng ngày mặc đồng phục, nhiệt
tình “show hàng” với du khách. Nếu không được giới thiệu, rất dễ nhầm
ông với bất cứ nhân viên bình thường nào ở đây.
Bay trực thăng ngắm 12 vị tông đồ, mang tấm vé có ghi tên
mình về làm kỷ niệm, người Úc rất biết cách “dụ” khách.

mỗi năm. Bốn “vị tông đồ” trong số đó đã “trở về
thiên giới”, chỉ còn lại 8 “vị” ở lại đón hàng ngàn
lượt khách mỗi ngày. Từ một địa danh thiên
nhiên, 12 khối đá ấy khoác lên mình một thêm
chút huyền tích để trở thành nơi phải đến của
không chỉ những người theo đạo mà của tất cả
những du khách khi ghé thăm Melbourne.
Và khi đã đến đây, thì hầu hết du khách đều sẵn
sàng chi tiền để có thêm một trải nghiệm đáng
nhớ khác: Ngắm 12 vị Tông đồ từ trên trực thăng.
Đứng trên bờ biển, nghe tiếng sóng đánh vào núi
đá, ngắm ráng chiều sau màn hơi nước bốc lên từ
sóng biển đã tuyệt vời, nhưng lơ lửng trên không
trung nhìn xuống mới thấy hết được cái bao la,
sự hùng vĩ của địa danh này mới thực sự là trải
nghiệm đáng nhớ trong đời.

NIỀM VUI TRỌN VẸN
Sáng cuối cùng, trước khi ra sân bay, chúng tôi ghé DFO Plaza - một
trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại nước Úc. Đây là không
gian tuyệt vời để du khách mua tất cả mọi thứ mà họ yêu thích.
Direct Factory Outlets sở hữu hơn 120 nhãn hiệu với rất nhiều
chương trình Sale off. Cũng tại đây, anh bạn rất vui khi “săn” được
1 chiếc áo khoác của thương hiệu Coach với mức sale giật mình,
lên tới 70%.
“Từ gần 1.500 AUD giảm còn chưa tới 500 AUD, lại còn được hoàn
thuế khi ra sân bay nữa. Quan trọng nhất là cái cảm giác mua được
1 món đồ mình thích, tại store chính hãng, đó chính là một trong
những điểm hấp dẫn của những chuyến đi” anh ban chia sẻ.
Những ngày cuối tháng 9, cũng đang quay cuồng với những
deadline, màn hình máy tính lại nhảy ra một tin nhắn. Lần này là
của anh Petter Khoa – hướng dẫn viên bất đắc dĩ của chúng tôi với
một câu mời chào cũng hấp dẫn không kém “Melbourne đang vào
xuân, đây là mùa đẹp nhất để du lịch Úc, sắp xếp qua đi em ơi!”…
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DOANH NHÂN NGUYỄN TẤN ĐỜI:

“VUA” NGÂN HÀNG
VÀ CAO ỐC SÀI GÒN

Trước năm 1975, ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng,
doanh nhân Nguyễn Tấn Đời được mệnh danh là ông “vua” cao
ốc và ngân hàng, là một trong những đại gia giàu có bậc nhất thời
ấy. Cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của ông trải qua nhiều biến
cố thăng trầm - không ít lần khuynh gia bại sản nhưng rồi vẫn gây
dựng được sự nghiệp lẫy lừng từ hai bàn tay trắng.

LƯƠNG ĐỊNH

GIAN NAN KHỞI NGHIỆP

T

heo nguồn tư liệu báo chí xuất
bản ở Sài Gòn trước 1975, Nguyễn
Tấn Đời sinh năm 1922 tại làng
Bình Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long
Xuyên (nay thuộc TP Long Xuyên, tỉnh
An Giang), trong một gia đình giàu có.
Năm 1945, ông được gia đình cho lên
Sài Gòn để theo học cao đẳng Tiểu học
(thời Pháp gọi là Collège) với học trình
4 năm, khi học xong được thi lấy bằng
thành chung (Diplom). Nhưng chưa
học được bao lâu, những biến cố lịch
sử khiến ông phải quay về quê rồi trở
lại Sài Gòn với cái túi tiền rỗng vì không
còn được gia đình trợ giúp. Hàng ngày
ông lân la khắp nơi tìm kiếm việc làm,
đêm đến thì tìm mái hiên trên phố để
ngủ. Một thời gian sau, Nguyễn Tấn Đời
được bạn giới thiệu vào làm sổ sách
cho một hãng buôn của người Pháp,
nhưng do bản tính không thích ngồi
một chỗ nên ông nhanh chóng từ bỏ
công việc nhàm chán để bước chân vào
nghề môi giới các loại sản phẩm hàng
hóa. Lúc mới vào nghề, ông nhận môi
giới hàng hóa cho các hãng Descour
Caband, Denis Fe2res, Biderman… Về
sau, để công việc môi giới có hiệu quả
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Doanh nhân Nguyễn Tấn Đời và logo Tín Nghĩa Ngân hàng

hơn, ông quyết định chỉ tập trung vào hai mặt hàng chính là vật liệu xây dựng
và vải vóc.
Nghề môi giới không cần vốn viếng này đã giúp cho Nguyễn Tấn Đời giàu
lên một cách nhanh chóng. Khi đã nắm trong tay một số tiền khá lớn, ông từ
bỏ công việc môi giới để chuyển sang kinh doanh ngoại tệ (tiền franc Pháp).
Ngoài việc cần có số vốn khá lớn, nghề này còn đòi hỏi phải có máu liều, bởi
vì vào thời điểm ấy đồng franc Pháp không ổn định, thị trường lên xuống rất
bấp bênh. Chính vì thế năm 1949, việc kinh doanh tiền tệ của Nguyễn Tấn Đời
bị thua lỗ nặng nề. Ông đã phải giải nghệ để tìm một công việc khác.

ĐỔI ĐỜI TỪ HÃNG GẠCH
NGÓI ĐỜI TÂN
Thất vọng nhưng không tuyệt vọng,
“trong cái khó ló cái khôn”, Nguyễn Tấn Đời
bỗng nhớ lại thời ở quê đã từng đi sang
Campuchia lùa trâu bò thuê và có thời gian
mày mò tìm hiểu về quy trình sản xuất gạch
ngói. Hơn nữa, những ngày tháng mưu sinh
bằng nghề môi giới tiếp thị chào hàng về
vật liệu xây dựng đã giúp Nguyễn Tấn Đời
tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm sản
xuất gạch ngói cũng như thị trường tiêu
thụ. Thời ấy bên Campuchia máy móc sản
xuất gạch ngói của nhiều hãng bị dư thừa
và được bán thanh lý với giá rẻ, còn về lực
lượng nhân công thì ở khu vực Chợ Lớn
có rất nhiều người Hoa gốc Triều Châu giỏi
nghề làm gạch ngói. Sau nhiều đêm suy tính,
Nguyễn Tấn Đời nhận thấy đã hội đủ yếu tố
cần thiết để có thể sản xuất gạch ngói, nên
ông quyết định gom góp hết số tiền còn lại
và vay mượn thêm bạn bè để mở hãng sản
xuất gạch ngói với thương hiệu là Đời Tân.

Khách sạn President của tỷ phú NGUYỄN TẤN ĐỜI

Khi mới bắt đầu sản xuất, để bán được sản
phẩm, hàng ngày ông đích thân đến từng
ngôi nhà đang xây dựng để tiếp thị chào
hàng. Hầu như tuần nào ông cũng đến Tòa
Đô chánh Sài Gòn để cập nhật thông tin, xin
địa chỉ những nhà đang xây dựng để tìm
đến chào hàng sản phẩm gạch ngói Đời
Tân. Bằng cách làm chăm chỉ, năng động ấy,
sau hai năm đi vào hoạt động sản xuất kinh
doanh, doanh thu của hãng gạch ngói Đời
Tân đã tăng lên nhanh chóng và vượt lên
dẫn đầu thị trường vật liệu xây dựng thời đó.

Trụ sở Tín Nghĩa Ngân hàng

Ông còn sang Pháp tới tận Guillon
Barthelemy để tìm hiểu học hỏi công nghệ
làm gạch ngói tân tiến của người Pháp. Nhờ
đó, mẫu mã, chất lượng sản phẩm gạch ngói
thương hiệu Đời Tân trở nên nổi tiếng, được
khách hàng ngày càng ưa chuộng, cung cấp
cho nhu cầu xây dựng toàn thị trường Sài
Gòn và cả miền Đông, miền Tây Nam bộ.
Những năm đầu thập niên 1950, nhờ vào
nguồn lợi nhuận từ sản xuất, kinh doanh
thành công của hãng gạch ngói Đời Tân,
Nguyễn Tấn Đời đã đầu tư mở rộng kinh
doanh thêm nhiều lĩnh vực khác. Năm 1953,

ông đích thân sang Hồng Kông tìm hiểu về thị trường chuyển ngân từ
Sài Gòn – Paris – Hồng Kông và nhập cảng mặt hàng lưới đánh cá từ
Nhật về Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông nhập khẩu về Việt Nam, đồng
thời kinh doanh xuất khẩu gạo từ Sài Gòn sang Hồng Kông Singapore…
Ngoài ra ông còn mở thêm công ty quảng cáo để cạnh tranh với các
công ty quảng cáo của người Pháp, lập ra công ty Cửu Long Film để
kinh doanh cả lĩnh vực phim ảnh. Ông nhập phim từ Pháp về Việt Nam,
Lào, Cam pu chia rồi thuê làm phụ đề trên phim. Những bộ phim đó
được bán rất chạy cho các rạp chiếu phim khiến túi tiền của ông nặng
lên rất nhanh. Sau Hiệp định Giơnevơ, ông mua lại đồn điền cao su của
các ông chủ Pháp với giá rẻ và trở thành một trong những đại điền chủ
nổi tiếng.
Là một thương gia năng động thức thời, hơn chục năm liền, ông sang
Campuchia mở công ty nhập khẩu xe đạp và máy móc, nông ngư cụ
đem về tiêu thụ tại miền Nam, nhập máy cày từ Âu – Mỹ về bán cho
nông dân. Ông còn mua phế liệu máy móc với giá rẻ rồi cho nấu lại
lấy đồng làm dây điện với nhãn hiệu Vidico nổi tiếng, thu về nguồn lợi
nhuận đáng kể.
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Bằng nguồn lợi nhuận khổng lồ thu được từ của những lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh kể trên, Nguyễn Tấn Đời chuyển hướng sang đầu tư vào lĩnh vực BĐS, với
một tư duy nhạy bén và tầm nhìn chiến lược khác với những doanh nhân cùng
thời. Ông không đầu tư xây dựng biệt thự để cho thuê vì cho rằng, chi phí để xây
dựng biệt thự vừa cao, vừa tốn nhiều diện tích đất. Sau khi tìm hiểu và cập nhật
thông tin thị trường BĐS, học hỏi từ các nước phương Tây tân tiến khác, ông đã
quyết lựa chọn hướng đầu tư xây dựng cao ốc (building) cho thuê.
Năm 1954, Nguyễn Tấn Đời bỏ tiền ra mua cả khu phố đắc địa ở ngay cạnh
chợ Bến Thành (nay là số 16 Trương Định, quận 1) để xây dựng cao ốc Mai
Loan, cao 6 tầng lầu, với 125 phòng, được trang bị các tiện nghi sang trọng
lần đầu xuất hiện ở Sài Gòn như máy lạnh, tủ lạnh, máy nước nóng. Khi đưa
vào sử dụng, toàn bộ số phòng đều được thuê, đa số là những người sống
độc thân như nhà văn, nhà báo, ca sĩ, vũ nữ. Thấy đầu tư đúng hướng, nắm
chắc sự thành công, năm 1955, Nguyễn Tấn Đời xây tiếp cao ốc Tân Lộc ở số
177 – 179 đường Lê Thánh Tôn, với 5 tầng lầu, 90 phòng rộng rãi, tiện nghi hơn
cao ốc Mai Loan, khi khánh thành xong khách thuê không còn một phòng
trống. Thành công nối tiếp thành công đã tạo đà cho ông đầu tư xây dựng
thêm hàng loạt các tòa cao ốc với quy mô lớn hơn đồ sộ hơn như cao ốc
Victoria, 240 phòng (số 937 Trần Hưng Đạo), President (1.200 phòng, số 727
Trần Hưng Đạo), Đức Tân (số 491 Phan Thanh Giản), Prince (số 175 - 177 Phạm
Ngũ Lão)… tất cả các tòa cao ốc ngất ngưởng này đều được cho thuê hết. Từ
nguồn doanh thu và lợi nhuận khổng lồ ấy, danh tiếng Nguyễn Tấn Đời được
giới doanh nhân khâm phục, kính trọng và người dân cả miền Nam biết đến,
được mệnh danh là “vua” cao ốc.
Năm 1966, khi đã ở vị trí ngôi “vua” về cao ốc cho thuê, với khối tài sản kếch sù
giàu có bậc nhất miền Nam thời ấy, ông chuyển sang kinh doanh trong lĩnh
vực ngân hàng, thành lập nên Tín Nghĩa Ngân hàng, với logo là hình ảnh ông
Thần Tài cầm hai xâu tiền tượng trưng cho sự giàu sang phú quý (dân gian
quen gọi là Ngân hàng Ông Thần Tài).
Trên cương vị là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa,
ông đưa ra một chiến lược kinh doanh hoàn toàn mới, khác hẳn với các ngân
hàng tư nhân ra đời trước đó. Trong khi các ngân hàng tư nhân chủ yếu quan
tâm chăm sóc tới những khách hàng trung lưu, thượng lưu thì Nguyễn Tấn
Đời coi tất cả mọi đối tượng khách hàng đều là “thượng đế”. Ông cho nhân
viên mời khách hàng đến nhà riêng và tiếp đón họ chu đáo. Khi khách hàng
gửi tiền vào Tín Nghĩa, chi phiếu có giá trị ngay trong ngày (trong khi ở các
ngân hàng khác phải mất 48 tiếng, thậm chí đến 1 tuần nếu như ở các tỉnh
lẻ). Điều đó đã khiến không chỉ khách hàng là các tiểu thương mà các khách
hàng trung lưu, thượng lưu cũng tìm đến với ngân hàng Tín Nghĩa. Cuối năm
1968, Nguyễn Tấn Đời tung ra nhiều biện pháp quảng cáo rầm rộ, ông cho
đăng trên báo chí, phát hành lịch, tranh ảnh và áp phích khắp nơi rồi gửi tặng
đến toàn bộ khách hàng đĩa hát gồm những bài dân ca nổi tiếng của các ca sỹ
tên tuổi đương thời. Ông còn tổ chức phát hành xổ số theo định kỳ, với nhiều
phần thưởng có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe gắn máy, thậm chí cả xe hơi. Song
song với chiến dịch quảng cáo, ông quyết tâm cải tổ đổi mới hoàn toàn về mặt
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hành chính, quy định nhân viên phải
mặc đồng phục có logo; phải tuyệt đối
lịch sự, nhã nhặn khi tiếp khách hàng,
loại bỏ những thủ tục rườm rà không
cần thiết. Để tạo điều kiện thuận lợi cho
khách hàng giao dịch, không phải đi xa,
lại có thể rút tiền tiết kiệm ở bất cứ khu
vực nông thôn hay thành thị, ông cho
mở rất nhiều chi nhánh Tín Nghĩa Ngân
hàng (điều này các ngân hàng tư nhân
khác thời ấy chưa làm được). Từ đó biểu
tượng ông Thần Tài cầm hai xâu tiền
trong tay trở nên quen thuộc với mọi
người dân, nhất là dân nghèo sở hữu
món tiền nho nhỏ cũng đều có thể cầm
được cuốn sổ tiết kiệm Thần Tài.
Đặc biệt, ông đầu tư thay đổi toàn bộ
hệ thống cập nhật kế toán bằng máy
NCR nhập từ Canada, phát hành thẻ
tín dụng, đi tiên phong cho một thời
kỳ mới trong giới ngân hàng ở miền
Nam. Nhờ vậy mà vào đầu thập kỷ 70,
Tín Nghĩa Ngân hàng đã vươn lên mạnh
mẽ với 32 chi nhánh, 1.000 nhân viên,
tài khoản ký thác ngân hàng lên tới 30
tỷ đồng thời đó (trong khi tổng số tiền
ký thác của các ngân hàng tư nhân
khác chỉ khoảng 18 tỷ đồng), Tín Nghĩa
đã mạnh đến mức lấn lướt hầu hết
các ngân hàng khác (kể cả ngân hàng
lâu năm nổi tiếng như Ngân hàng Việt
Nam Thương Tín), trở thành ngân hàng
tư nhân lớn nhất, uy tín nhất, nổi tiếng
nhất miền Nam.

“MUỐN CÓ SỰ THÀNH CÔNG,
CHÚNG TA PHẢI TỰ THÂN VẬN
ĐỘNG, LAO ĐỘNG BẰNG CHÍNH
BÀN TAY KHỐI ÓC CỦA MÌNH VÀ
PHẢI BIẾT TẬN DỤNG MỌI CƠ
HỘI NHƯNG PHẢI CÓ TÂM”.
(DOANH NHÂN NGUYỄN TẤN ĐỜI)

KHUYNH GIA BẠI SẢN VÀ TÁI KHỞI
NGHIỆP NƠI ĐẤT KHÁCH
Tín Nghĩa Ngân hàng đang làm ăn phát đạt, thịnh vượng và
tỷ phú Nguyễn Tấn Đời là một ông “vua” không có đối thủ thì
bất ngờ tai họa ập đến. Đó là vào ngày 21/4/1973, Tổng thống
VNCH Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bắt giam Nguyễn Tấn Đời vào
khám Chí Hòa. Ông bị tịch thu mọi tài sản, hệ thống Tín Nghĩa
Ngân hàng bị phong tỏa. Theo tư liệu báo chí Sài Gòn thời đó,
vụ bắt giam tỷ phú Nguyễn Tấn Đời và đóng cửa Tín Nghĩa Ngân
hàng một cách bất hợp pháp (không rõ nguyên nhân, không
đem ra xét xử công khai) đã gây nên một làn sóng phản ứng rất
mạnh mẽ trong dân chúng và giới truyền thông. Nhiều bài báo
lên tiếng về sự vô lý của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và kêu
gọi Quốc hội can thiệp, yêu cầu cần làm sáng tỏ vụ việc, nhưng
tất cả những cố gắng ấy đều rơi vào im lặng đầy bí ẩn. Khi Tổng
thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và rời khỏi Sài Gòn vào ngày
21/4/1975, Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay đã ký lệnh
trả tự do cho một số tù nhân, trong đó có Nguyễn Tấn Đời. Ngày
29/4/1975 lệnh phóng thích được thi hành, Nguyễn Tấn Đời
được ra tù, nhưng tất cả tài sản đều đã bị tịch thu trước đó hai
năm khiến ông rơi vào hoàn cảnh khuynh gia bại sản.
Họa vô đơn chí, khi trở về nhà Nguyễn Tấn Đời mới biết vợ con
đều đã sang định cư ở Canada. Sau nhiều đêm trăn trở suy tính,
ông quyết định sang Canada doàn tụ cùng gia đình.
Khó khăn lắm ông mới đặt chân đến được Canada và vừa
chân ướt chân ráo, ông đã bàn với vợ bán số nữ trang trước
đây dành dụm được để hùn với một người khác mua một khu
nhà trọ cho thuê. Khi khu nhà trọ bắt đầu đông khách, ông mở
thêm nhà hàng và chỉ ba năm sau (1978) nhờ những món ăn
vừa ngon, vừa rẻ, nhà hàng trở nên nổi tiếng và rất đông thực
khách. Trong một lần dạo chơi trên phố, ông tình cờ gặp lại ông
Sato là Giám đốc Công ty Ito của Nhật (từng là đối tác làm ăn
trước đây ở Sài Gòn). Để chúc mừng cuộc hội ngộ, ông Sato
mời Nguyễn Tấn Đời dùng bữa tại nhà hàng Kyoto Japanese
Steak House – một nhà hàng sang trọng của người Nhật. Trong
bữa ăn, nhận thấy Nguyễn Tấn Đời rất hào hứng với các món
ẩm thực truyền thống Nhật, ông Sato đã ngỏ lời giúp đỡ ông
Đời mở nhà hàng theo mô hình này.
Nhờ được hỗ trợ về vốn của ông Sato và sự chia sẻ kinh nghiệm
chế biến các món ăn truyền thống Nhật của các đầu bếp người
Nhật, Nguyễn Tấn Đời quyết định thay bảng hiệu nhà hàng cũ
của mình thành Nhà hàng Kobe, ngày khai trương (20/11/1978)
nhà hàng đông nghẹt thực khách. Để Nhà hàng Kobe có sự
đặc trưng khác biệt với những nhà hàng khác của người Nhật,
Nguyễn Tấn Đời luôn học hỏi tìm hiểu về cách chế biến và ông
nhận thấy, các món ăn thuộc loại này ngon chủ yếu nhờ vào
nước xốt (sause). Sau một thời gian nếm thử đủ các loại sause,
ông đã tìm ra được một công thức chế biến sause riêng biệt

Cuốn sách viết về cuộc đời NGUYỄN TẤN ĐỜI

cho nhà hàng của mình, với 4 loại sause ngon nức
tiếng là sause sa – lát, sause gà, sause bò, sause hải sản
(đồ biển). Kinh doanh hành công, phát đạt một cách
ngoạn mục từ Nhà hàng Kobe ở Canada đã giúp ông
thêm tự tin và quyết tâm đến Mỹ để mở thêm Nhà
hàng Kobe. Năm 1982 ông bỏ ra một món tiền lớn
để mua một miếng đất ở Orlando, bang Florida (Mỹ)
để đầu tư xây dựng Nhà hàng Kobe và chỉ 8 năm sau
(1990) ông đã trở thành một người giàu có nổi tiếng
trên đất Mỹ với hệ thống chi nhánh Nhà hàng Kobe
ở những thành phố lớn như Washington. DC, Texas,
Chicago, New York, Califonia, Hawaii…
Khi đã trở thành người giàu có ở Mỹ, những năm 90
của thế kỷ trước, ông có dự định về Việt Nam xin phép
kinh doanh các ngành nghề trước kia như mở ngân
hàng, xây cao ốc, mở nhà hàng, mở xí nghiệp sản
xuất… Nhưng những dự định và kế hoạch đang tính
toán dở dang thì ông lâm bệnh và từ trần vào ngày
6/7/1995 tại Orlando, Florida (Mỹ), thọ 73 tuổi.
Trước khi qua đời, tỷ phú doanh nhân Nguyễn Tấn Đời
kịp để lại cho hậu thế quyển hồi ký về cuộc đời của mình,
trong đó, ông ghi lại rất nhiều bí quyết để thành công.
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Trong cuốn kỷ yếu của trường trung học DeWitt Clinton năm
1957, Ralph Lauren đã viết vỏn vẻn một từ “millionaire - triệu
phú” trong câu hỏi về mục tiêu sống của mình. Ngày nay, NTK
người Mỹ sở hữu khối tài sản ròng ước tính lên đến 7 tỷ USD,
theo Forbes, nhờ vào sự thành công từ thương hiệu nổi tiếng
mang tên mình.

HẠNH CHI

R

ất lâu trước khi trở thành biểu
tượng của làng thời trang Mỹ,
Ralph Lauren có tên thật là Ralph
Lipschitz, con trai út của một gia đình
nhập cư gốc Do Thái sống ở Bronx,
New York, Mỹ. Khi còn nhỏ, mỗi khi
muốn tạm thoát khỏi áp lực và viễn
cảnh nghèo khó của gia đình, Ralph
đã tìm đến những bộ phim điện ảnh
và đắm mình trong những chi tiết hư
cấu về cuộc sống đa sắc màu.
Michael Gross, tác giả cuốn sách
“Sự chân thực: Cuộc sống thật của
Ralph Lauren”, đã từng chia sẻ với
Bloomberg: “Ralph Lauren thực sự bị
cuốn hút bởi những bộ phim của thời
đại đó theo đúng nghĩa đen. Ông ấy
đã tự phản chiếu chính mình trong
những hình ảnh của sự thành công và
quyền lực mà Gary Cooper hay Cary
Grant thủ vai. Ralph thấy những nhân
vật đó hiện lên trong giấc mơ và tầm
nhìn của mình, và đó - khả năng bước
vào một thế giới của trí tưởng tượng
- là điều mà Ralph đã mang đến cho
ngành công nghiệp thời trang.”
Dần dần, Ralph đã thay đổi bản thân và
chọn đổi họ từ Lipschitz thành Lauren
sau nhiều năm chịu đựng sự trêu chọc
và bắt nạt từ bạn bè. Bởi ngay từ hồi
thiếu niên, Ralph đã thường được chú
ý bởi phong cách độc đáo khác với
mọi người xung quanh. Bất chấp khởi
điểm khiêm tốn của gia đình, Ralph
Lauren lại thường yêu thích phong
cách thời trang thanh lịch cổ điển pha
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Ralph Lauren
“MILLIONAIRE”
– CON ĐƯỜNG
ĐÃ ĐỊNH DANH

Ralph Lauren và vợ

trộn với yếu tố preppy chỉn chu của giới
thượng lưu. Ông đã tìm thấy nguồn
cảm hứng từ các biểu tượng Hollywood
như Fred Astaire và Cary Grant. Và với
tình yêu sâu sắc với thời trang, Ralph
Lauren tìm đến những công việc bán
thời gian ngay từ khi còn đi học để “tài
trợ” cho những đam mê của mình. Sau
khi tốt nghiệp trung học, Ralph Lauren
đỗ vào đại học Baruch ở Manhattan
nhưng được 2 năm thì lại bỏ ngang vì
nhận ra rằng đây không hẳn là hướng đi
mà ông muốn.
Tuy nhiên, cuộc sống của Ralph Lauren
thay đổi đáng kể từ khi ông nhập ngũ
vào năm 1962, thực hiện nghĩa vụ trong
Quân đội Hoa Kỳ trong 2 năm trước khi
bắt đầu cuộc hành trình trong ngành
công nghiệp thời trang. Sau khi xuất
ngũ, Ralph đã làm việc ở thương hiệu
Brooks Brothers và gắn bó vài năm tại
đây. Cho đến khi một trải nghiệm vô
cùng đặc biệt - trận đấu polo đầu tiên
mà ông được tham dự - đã giúp định
hình quan điểm và kích hoạt tinh thần
kinh doanh của Ralph Lauren.
Warren Helstein, người bạn đã đưa Ralph
đến trận đấu polo nhớ lại: “Chúng tôi đã
được tiếp xúc với những điều tuyệt vời.

Ngựa, da, bạc, những quý ông quý bà thanh lịch trong bộ cánh đắt tiền, và cả
một xã hội thượng lưu mà chúng tôi thực sự chưa từng biết tới.”
Sự kiện này đã truyền cảm hứng cho Ralph để bắt đầu phát triển một thương
hiệu cao cấp, thanh lịch nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao mà chúng ta
được biết đến ngày nay là Polo Ralph Lauren.
Chỉ có trong tay bằng tốt nghiệp trung học và một vài chứng chỉ học kinh
doanh, việc thành lập công ty của riêng mình là quyết định đầy rủi ro đầu tiên
mà Ralph Lauren đã nắm lấy. Tiếp theo đó là quyết định thiết kế những chiếc cà
vạt to, nhiều màu sắc vào thời điểm mà nhỏ và trơn mới là tiêu chuẩn. Nhưng
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TRANG, NGAY TỪ THỜI HỌC PHỔ
THÔNG, RALPH LAUREN LUÔN
KIẾM VIỆC BÁN THỜI GIAN ĐỂ LẤY
TIỀN “NUÔI” NIỀM ĐAM MÊ THIẾT
KẾ CỦA MÌNH. VÀ KHI ĐÃ THÀNH
CÔNG, ÔNG “CÓ THỂ TẬN HƯỞNG
KHOẢNH KHẮC ẤY NHƯNG LUÔN
BIẾT PHẢI DUY TRÌ HÀO QUANG,
KHÔNG ĐỂ MÌNH MẮC KẸT VỚI
TÌNH TRẠNG “CON NGỰA MỘT
MÁNH” – CHIA SẺ CỦA JOHN
VARVATOS, NHÀ ĐẦU TƯ CỦA
RALPH LAUREN VỚI BLOOMBERG.

Ralph Lauren bắt đầu sự nghiệp
của mình với mục tiêu đơn giản là
tạo ra những bộ quần áo mà bản
thân muốn mặc. Và đến nay, với bất
kỳ mọi thiết kế mới, ông đều tập
trung vào sự tinh tế cổ điển thay
vì chạy đuổi theo những xu hướng
đương thời.
Ralph Lauren đưa công ty ra đại
chúng vào năm 1997 - một quyết
định mà ông phải đắn đo rất nhiều
- nhưng vẫn duy trì 81,5% quyền
biểu quyết của mình trong hội đồng
quản trị. Công ty từ đó đã tiếp tục
phát triển và chuyển đổi thành một
thương hiệu phong cách sống đích
thực, cung cấp các sản phẩm Ralph
Lauren ở bốn danh mục đa dạng
bao gồm thời trang, phụ kiện, nước
hoa và nội thất. Ralph Lauren cũng
đã nhiều lần thiết kế đồng phục
Olympic Hoa Kỳ cũng như thiết kế
phục trang cho các bộ phim nổi
tiếng, bao gồm Annie Hall và The
Great Gatsby (1974).
Cậu bé mắt to với mơ ước trở thành
triệu phú nay đã 75 tuổi và tận
hưởng thành quả to lớn từ sự cố
gắng của mình, sở hữu vô số BĐS giá
trị ở Jamaica, Long Island, Bedford và
Manhattan, cũng như một trang trại
rộng 17.000 mẫu Anh ở Colorado.
Ralph Lauren cũng được biết đến là
người sở hữu một trong những bộ
sưu tập xe hơi có giá trị nhất thế giới.

chính cách tiếp cận cấp tiến này đã giúp công ty của ông thu hút được nhà bán
lẻ Bloomingdale - và giới mộ điệu của New York. Ralph Lauren đã thu về doanh
thu 500.000 USD riêng từ cà vạt chỉ trong một năm sau đó.
Và dù đạt được thành công nhanh chóng như vậy, nhưng Ralph Lauren không
ngừng nỗ lực để mở rộng công ty. “Ralph không ngồi trên “vòng nguyệt quế”
của mình một phút nào”. John Varvatos, nhà đầu tư của Ralph Lauren chia sẻ với
Bloomberg. “Bạn có thể tận hưởng khoảnh khắc ấy, nhưng bạn phải luôn biết
duy trì hào quang - và bạn không thể để mình mắc kẹt với tình trạng “con ngựa
một mánh”.
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Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp
đến nay, Ralph Lauren luôn nhấn
mạnh về tầm quan trọng của việc có
ước mơ. Từ khởi đầu khiêm tốn khi
còn là một cậu bé Do Thái ở Bronx,
Ralph Lauren đã trở thành một tên
tuổi quốc tế nhờ vào nỗ lực làm việc
chăm chỉ, quyết tâm để theo đuổi
ước mơ của chính mình.

T

rường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh
đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022, ngành Quản trị Kinh doanh –
Mã số: 9.34.01.01.
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Đào tạo những nhà khoa học: Có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng; có
khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện kiến thức mới - khả năng
phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về khoa học - công nghệ,
hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. Người theo học
cấp này gọi là nghiên cứu sinh (NCS).
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 là: 20 NCS, được phân bổ cho ngành Quản
trị Kinh doanh.
3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
3.2. Thời gian đào tạo:
- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ: 03 năm tập trung liên tục đối với nghiên
cứu sinh có bằng thạc sĩ; 04 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học.
- Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được
Hiệu trưởng Nhà trường chấp nhận thì thời gian đào tạo là 04 năm; đồng thời
NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài
nghiên cứu.
4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau:
4.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
4.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương
trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công
bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên,
nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
4.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực
ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước
ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo
của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do
các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau:
STT

1

Ngôn ngữ

Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận

Trình độ/Thang điểm

TOEFL iBT

Từ 46 trở lên

IELTS

Từ 5.5 trở lên

Tiếng Anh

B2 First/B2 Busines s
Cambridge Assessment English

Vantage/Linguaskill
Thang điểm: từ 160 trở lên

2

Tiếng Pháp

TCF từ 400 trở lên
CIEP/Alliance française diplomas DELF B2 trở lên
Diplôme de Langue
Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2 trở lên

The German TestDaF language
certificate

TestDaF level 4 (TDN 4) trở
lên

3

Tiếng Đức

4

Tiếng Trung Quốc

Chinese Hanyu Shuiping
Kaoshi (HSK)

HSK level 4 trở lên

5

Tiếng Nhật

Japanese Language Proficiency
Test (JLPT)

N3 trở lên

6

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому
языку как иностранному
(TORFL - Test of Russian as a
Foreign Language)

TPKИ-2 trở lên

7

Chứng chỉ đánh giá theo Khung
Các ngôn ngữ tiếng
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
nước ngoài khác
cho Việt Nam

Từ bậc 4 trở lên

4.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt
tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người
nước ngoài, và có trình độ tiếng Anh tối thiểu từ Bậc 3 trở lên theo Khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
4.5. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên
cứu toàn khóa.
Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh

vực nghiên cứu; mục tiêu và mong muốn đạt được; lý do lựa chọn cơ sở đào
tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh
nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của ứng viên trong
vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất
người hướng dẫn.
4.6. Thư giới thiệu: Có ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó
giáo sư, hay học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một
nhà khoa học có chức danh khoa học (nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng
chuyên ngành) và 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của người
dự tuyển. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác, hoặc
cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển. Thư giới thiệu phải có
những nhận xét, về:
a. Phẩm chất đạo đức - Nhất là đạo đức nghề nghiệp.
b. Năng lực hoạt động chuyên môn.
c. Phương pháp làm việc.
d. Khả năng nghiên cứu.
đ. Khả năng làm việc theo nhóm.
e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.
g. Triển vọng phát triển về chuyên môn.
h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm
nghiên cứu sinh.
4.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc
trường đại học, học viện nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu
dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa
phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
4.8. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào
tạo theo quy định của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
(đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo, nếu
không hoàn thành luận án tiến sĩ).
5. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN :
5.1. Phần hồ sơ.
- Văn bằng và kết quả đào tạo.
- Trình độ ngoại ngữ
- Thư giới thiệu người dự tuyển
- Công trình khoa học
- Đề cương nghiên cứu
5.2. Phỏng vấn người dự tuyển.
- Kiến thức chuyên môn hiểu biết về nghiên cứu
- Tư chất cần có của người nghiên cứu
5.3. Phương thức xét tuyển:
a) Ứng viên đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở:
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển.
- Chỉ tiêu được tuyển của ngành.
- Tổng điểm các phần: (Hồ sơ dự tuyển; trình bày bài luận; bảo vệ đề
cương đề tài nghiên cứu; trả lời phỏng vấn) đều phải đạt từ trung bình trở lên
và lấy điểm từ cao xuống thấp.
b) Nếu các ứng viên có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài
khoa học và số lượng bài báo; nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến
trình độ tiếng nước ngoài (Bằng đại học; chứng chỉ; chứng nhận; điểm bình
quân kết quả học tập; hoặc bảng điểm được cấp).
6. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Người dự tuyển đăng ký xét tuyển phải nộp 01 bộ
hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bán tại Viện đào tạo
Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A,
ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
6.2. Thời gian nhận hồ sơ:
Đợt 1: Từ 11/4/2022 đến 15/6/2022
Đợt 2: Từ 15/8/2022 đến 15/12/2022
7. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC:
Thời gian chấm điểm hồ sơ, ứng viên trình bày bài luận; bảo vệ Đề
cương đề tài nghiên cứu; trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường:
- Đợt 1: Dự kiến xét tuyển ngày 30 tháng 6 năm 2022
Công bố kết quả xét tuyển: Tháng 7 năm 2022
Thời gian nhập học: Tháng 8 năm 2022
- Đợt 2: Dự kiến xét tuyển ngày 20 tháng 12 năm 2022
Công bố kết quả xét tuyển: Tháng 12 năm 2022
Thời gian nhập học: Tháng 01 năm 2023
Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học,
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐT: 0948.648.687
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Nhớ

"KHÁCH
NGOẠI"

Dịch chồng dịch. Chiến sự chồng chiến sự. Giữa lúc thế giới
chao đảo như thế này, mấy ai còn nghĩ tới việc ra khỏi biên
giới nước mình để… đi chơi?!

NGUYỄN KIM KHÁNH

T

heo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm 2022, khách quốc
tế đến Việt Nam đạt hơn 602 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần so với cùng
kỳ năm trước nhưng giảm 92,9% so với cùng kỳ 2019, năm chưa xảy ra
COVID-19.
Cả thế giới nhớ khách Trung Quốc. Việt Nam nhớ khách Hàn, khách Trung, khách
Nga và nhiều lắm những vị khách đến từ Mỹ, Châu Âu…

TA PHỤC VỤ TA – CHƯA ĐỦ!
Gần ba năm đại dịch với những hậu quả khủng khiếp của nó đã làm thay đổi cả
thế giới. Cuộc sống không bao giờ quay trở lại như thời kỳ trước đại dịch! Người
ta đã thay đổi suy nghĩ, lối sống. Nhu cầu tìm đến thiên nhiên bùng nổ mạnh mẽ
hơn bao giờ hết. Phải ghi nhận rằng, trong bối cảnh khó khăn, ngặt nghèo của
nền kinh tế nói chung và hoạt động du lịch nói riêng, các chính sách kích cầu
du lịch nội địa của Chính phủ, các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ giá rẻ
của các công ty du lịch đã phát huy tác dụng. Lúc này, cụm từ “du lịch trả thù” lại
được rất nhiều người yêu thích. Vậy là các sân bay luôn rơi vào tình trạng quá tải;
những bãi biển đông nghịt người, chỉ đủ chỗ cho du khách “ngâm mình”; những
điểm du lịch nườm nượp người đi “như trảy hội”…
Người viết bài này, khi đến với Hội An vào tháng 8/2022, từng rất phấn khởi vì thấy
cảnh tượng người nêm kín đường phố. Chia sẻ niềm vui với một cô em – chủ
một cửa hàng trên phố cổ Hội An, cô ấy buồn bã nói: “Chị để ý mà xem. Người ta
đi lại rất đông trên phố nhưng các cửa hàng thì im như thóc. Chủ cửa hàng, chủ
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nhà, các nhân viên kéo nhau ra hè phố
đứng… ngắm khách”. Nghe cô nói mà
tôi giật mình. Quả là đúng như vậy. Rất
ít khách nội địa có nhu cầu may quần
áo, mua tranh, giày dép, túi xách, hàng
lưu niệm… Họ đi chơi và ngắm phố
cổ về đêm, nhất là những đêm trăng
Rằm. Ngoài những chủ quán ăn, quà
vặt, những người chèo đò đưa khách
tham quan, thả đèn lồng trên sông
Hội An… còn kiếm được đôi chút, còn
thì những chủ cơ sở kinh doanh trên
phố, chủ khách sạn, homestay… vẫn
chưa gượng lại được sau đại dịch.
Tại “rốn” du lịch Đà Nẵng - bản thân
thành phố này luôn “phát sáng” với cơ
sở hạ tầng sạch, đẹp, gọn gàng, nhiều
công trình kiến trúc ấn tượng, bãi biển
tuyệt đẹp và các điểm tham quan hấp
dẫn… Thế nên, thành phố chỉ vừa mở
tung cánh cửa là khách đã ào tới. Từ
Bắc vào, từ Nam ra. Đường bộ, đường
tàu và đường hàng không. Tấp nập và
tấp nập. Một chủ khách sạn 4 sao nằm
trong khu phố đi bộ cho hay: Khách

Trên phố thấp thoáng có những
đoàn khách từ Mông Cổ, Ấn
Độ… Lượng khách Nga, Nhật,
Đài Loan, Mỹ và châu Âu vẫn
còn “hiu hắt” lắm.
Đà Nẵng là điểm đến vô cùng
yêu thích của người Hàn. Thời
điểm trước đại dịch COVID-19,
mỗi ngày có 27 chuyến bay từ
Hàn Quốc chở khách du lịch
sang đánh golf, tham quan, nghỉ
dưỡng. Nay con số chỉ còn 1/3
và chủ yếu là khách sang nối lại
công việc làm ăn…

Hội An đang mong chờ khách Hàn Quốc quay trở lại như thời điểm trước dịch COVID-19

đông, nhiều ngày kín phòng và chủ yếu là khách nội địa. Anh vui vì khách sạn của
anh đóng cửa qua hơn 2 năm đại dịch, nay đã có luồng sinh khí mới do những
dòng khách mang đến. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng lại là một nỗi buồn không
của riêng ai: Vắng khách quốc tế. Trước dịch, khu phố đi bộ của Đà Nẵng tràn ngập
khách ngoại - phố thì vui mà ngoại tệ cũng về đều. Nay, khách đông nhưng lợi
nhuận còn thấp vì chi phí cho quảng cáo, khuyến mãi lớn để thu hút khách quay trở
lại, trong khi chất lượng dịch vụ vẫn phải đảm bảo mới giữ được chân khách.

“VỪNG ƠI, MỞ CỬA ĐI!”
Mấy tháng trước, có một bài báo giật một cái tít rất ấn tượng: “Cả thế giới nhớ khách
Trung Quốc”. Thời gian gần đây, mỗi lần ra Hạ Long, vào Đà Nẵng, Nha Trang… tôi lại
nhớ đến tít bài báo này. Cho đến tận bây giờ, khi cả thế giới đã mở tung cửa để rước
khách vào nhà thì đất nước đông dân nhất thế giới, có nhiều người đi du lịch nhất
thế giới vẫn còn cửa đóng then cài vì chính sách zero COVID.
Tôi tin chắc rằng, những con phố với những cửa hàng bán đồ hiệu ở Paris, những
điểm du lịch ở Thụy Sĩ, những con đường tuyệt đẹp ở Tây Ban Nha… cũng giống
như Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn… của Việt Nam ở thời điểm này
đang cùng chung một niềm thổn thức nhớ khách Trung Quốc. “Không chỉ “ăn”
về số lượng đâu, nhiều người trong số họ cũng rất chịu chi”. Anh David Mai –
Giám đốc công ty CNTV chia sẻ. Cũng theo lời anh, gần đây, khách quốc tế đến
Việt Nam chủ yếu là khách trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Malaysia…

Nha Trang trong nhiều năm gần
như được coi là “thủ phủ” du lịch
của người Nga – những vị khách
dễ mến, thân tình, tiêu tiền như
“anh Hai Sài Gòn”, từng góp phần
đáng kể vào nguồn thu từ du lịch
của thành phố biển đầy nắng gió
này. COVID chưa qua thì chiến
sự Nga – Ucraina lại ập tới mà
chưa biết đến khi nào chấm dứt.
Nhãn tiền là phân nửa khách
sạn tại đây vẫn còn tắt đèn – bởi
người dân Nga còn phải bảo vệ
ví tiền đề phòng tình hình tồi
tệ hơn; Người Mỹ, Ba Lan, Đức,
Anh, Pháp… cũng đang vật lộn
với chiến sự tại Ucraina, giá xăng
tăng vọt đẩy lạm phát phi mã
dẫn đến tình hình bất ổn trong
nước. Lúc này mà hy vọng họ “đi
chơi” thì cũng… có gì đó không
phải! Thế nên, mục tiêu 5 triệu
lượt khách quốc tế vào Việt Nam
trong năm nay, đến thời điểm
này có thể khẳng định: Chỉ để…
cho vui!
Vừng ơi, mở cửa đi. Dịch hãy tan
và chiến sự hãy chấm dứt. Cả
khâu duyệt visa cho du khách
quốc tế vào Việt Nam nữa, có
cách nào đó linh hoạt hơn,
nhanh hơn và khôn ngoan hơn
để lượng khách ít ỏi này lựa chọn
Việt Nam, nếu không Thái Lan họ
“hớt” hết mất.

http://thuonggiaonline.vn
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Quà

XÁCH TAY
TỪ VIỆT NAM
SAO MAI

Mỗi lần đi nước ngoài, tôi luôn xách theo một số quà để gửi
tặng bạn bè, người thân đang sống xa quê hương.
Và thế là, bạn bè tôi phone cho nhau í ới: Quà từ Việt Nam
qua này. Tới ngay nhé.

Ở ĐÂU CHẢ CÓ CHỢ TÀU

C

ách đây mấy chục năm trước, tụi đi Liên Xô như bọn tôi đã đi là đi một lèo
“nhiệm kỳ” hơn 4 năm rưỡi. Sinh viên thì lấy đâu ra tiền để mua vé máy bay
về phép. Còn đi làm công nhân - nếu có tiền cũng không có tiêu chuẩn
được cấp visa ngoại lệ để ra khỏi biên giới Liên Xô. Hồi ấy, từ thành phố mình ở
sang thành phố khác hay đến các nước cộng hòa trong cùng Liên bang Xô viết
mà còn phải được cấp visa thì ký túc xá nơi đến mới cho vào. Sau này nghe một
số người kể về những trường hợp đặc biệt, được về Việt Nam nghỉ phép giữa
nhiệm kỳ mà chúng tôi phục lăn. Thế nên, 4 năm rưỡi chỉ biết đến chợ Tây. Táo,
lê, nho, thịt lợn, thịt bò, bơ, pho mát, thịt hun khói… thì không nói làm gì. Những
món ăn Việt Nam, những món ăn của mẹ… khiến chúng tôi nhưng nhức nhớ.
Bánh đa nem, bánh phồng tôm, miến dong, nấm hương, một lọ mứt gừng, ô
mai cho tuổi mới lớn… chao ôi, như những loại thuốc thần. Thường thì bọn
cùng phòng, cùng mâm chúng tôi ít khi tự nhiên “đãi nhau” mà phải để dành
cho những lần đãi khách. Nói không ngoa, nem rán, miến gà… cũng là một “vũ
khí” để “dụ” bọn con trai đến với ký túc xá nữ - vì họ cũng nhớ nhà, nhớ món ăn
mẹ nấu như lũ con gái. Tôi nhớ nhất một buổi chiều 30 Tết ở ký túc xá tôi – trên
phố Prophinterna, thành phố Barnaul thuộc nước Nga. Mâm cơm cúng chiều
30 như phong tục Việt Nam đã sẵn sàng – Măng, miến, gà luộc, nem rán… đủ
cả. Vừa tuyên bố lý do,lũ con gái đã ôm nhau khóc nức nở. Lũ con trai ngồi im
như trời trồng. Mâm cơm nguội dần mà không ai biết phải làm gì. Thắt ruột mà
nhớ khói hương trầm nghi ngút gửi lời tạ ơn trời đất, cầu xin một năm mới mưa
thuận gió hòa. Lòng nghẹn ngào nhớ tiếng pháo giao thừa giòn giã đuổi tà ma
để đón xuân mới về…
Ngày nay, cả địa cầu dường như đã thu nhỏ lại. Bên này, bên kia địa cầu mà cứ
bay đi bay lại như bươm bướm. Châu Á và Việt Nam chứng kiến làn sóng khách
du lịch, làm ăn từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Còn ở khu vực Bắc Mỹ, người Trung
Quốc chiếm lĩnh các siêu thị thực phẩm châu Á và Chinesse restaurant (nhiều
nhà hàng bán cả món ăn Việt Nam và Thái Lan) – cũng được coi là thống soái thị
trường restaurant. Người Ấn Độ chiếm lĩnh cây xăng và hệ thống cửa hàng Tiện
lợi - convenience. Người Nga – Ucraina thì nắm hệ thống phòng khám đa khoa.
Dân Philippines kéo nhau sang Bắc Mỹ rất đông nhưng chủ yếu làm nghề giúp
việc. Còn dân Việt Nam mình thì thống soái tiệm làm móng (nail).
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Nói không ngoa, người Trung Quốc
dường như có mặt ở mọi ngóc ngách
của thế giới. Chỗ nào có đông dân
châu Á thì ở đó thế nào cũng mọc lên
một siêu thị Tàu. Cũng có siêu thị do
người Việt làm chủ hay “ké” cổ phần
với người Trung Quốc nhưng con số
đó rất ít. Vào những siêu thị đó là bắt
gặp cà phê Trung Nguyên, Phố…, sữa
Ông Thọ, bún tươi, phở khô, bánh đa
nem, miến dong, sầu riêng, nhãn, vải,
mít, quế, hồi, thảo quả, la hán… Ngoài
ra là nước mắm, gạo thơm hoa nhài,
mắm tôm, nước dứa ép, cốt dừa…
- trên các bao bì dù có ghi tên sản
phẩm bằng tiếng Việt mà xuất xứ lại
ở Thái Lan (Ai cũng biết trong số đó
rất nhiều sản phẩm được nuôi trồng
tại Việt Nam).
Có thiếu nguyên liệu gì để mở một
nhà hàng thuần Việt hay nấu các món
ăn Việt tại nhà? Không thiếu gì hết. Từ
phở bò, bún gà, bánh cuốn, bún đậu
mắm tôm, bánh mì, bánh chưng, giò
chả, bún bò Huế… đến các món ăn
vặt như bánh tráng trộn, chè da heo,
bánh trôi nước… đều có thể dễ dàng
tìm thấy trong các nhà hàng Tàu hay
Việt, hay Thái; hoặc muốn tự nấu thì
mua nguyên liệu về mà tự biên tự
diễn. Siêu thị Tàu – Việt có mặt khắp
nơi. Muốn gì là có đó!

Siêu thị Bến Thành ở Thành phố Vaughan, bang Ontario, Canada

“NGỬI” THẤY “MÙI QUÊ HƯƠNG”
Năm ấy, sau 3 ngày Tết, tôi lên đường sang Nhật. Ở sân bay Osaka, vừa nhận
xong hành lý đã thấy cậu sinh viên tên Thành – con trai của chị bạn tôi – đứng
đón tôi với nụ cười không thể tươi hơn. Quà mà mẹ của Thành gửi sang có 2
cái bánh chưng vuông, 1 kg giò, 1 hộp mứt Tết truyền thống, nửa cân trà Thái
Nguyên và 1 tút thuốc lá Thăng Long. Đêm đó là một đêm mà nhóm của Thành
vui chất ngất với bữa tiệc đậm hương vị quê nhà. Thành khẳng định: Những
món mẹ cháu gửi sang, ăn rất khác với đồ ăn Việt bên này. Khác gì? Tôi hỏi cho
vui chứ đã quá hiểu về cảm giác những năm tháng xa nhà, những món Việt
thuần khiết cứ khiến lòng ta rưng rưng.
Một lần khác, tôi sang Moscow và mang theo một túi rau rất to cho cô bạn Hồ
Lan. Rau muống, kinh giới, bạc hà, rau mùi, mướp đắng, bưởi da xanh… Nhìn
cảnh Hồ Lan chia nhỏ từng phần để chuyển đến cho mấy người bạn, bỗng thấy
cái túi rau mình xách sang từ Hà Nội nó thiêng liêng làm sao.
Mỗi lần sang Úc, hành lý mang theo của tôi là trà Thái Nguyên, cà phê bột, các
loại ô mai, mỹ phẩm thiên nhiên, quần áo, giày dép made in Việt Nam… Những
món đồ đó được con gái tôi chia nhỏ, gửi làm quà cho những bạn bè, người
thân sống ở Úc và đã lâu không về Việt Nam. Riêng món ô mai Tiến Thịnh – món
khoái khẩu của nó, nó phải cất để “ăn dè” vì nếu hết thì không kiếm đâu ra đúng
“chủng loại”!
Và, trong chuyến đi Canada lần này, hành lý của tôi gói gọn bánh trung thu
(nhân chay), nhãn lồng Hưng Yên, na dai Quảng Ninh, hồng xiêm Xuân Đỉnh,
bưởi da xanh, tâm sen rang khô, trà móc câu, cà phê bột Lộc Phát, sấu xanh, lạc
Nghệ An, cả mì tôm Micoem, bánh đa Chũ thay cho bánh phở… Đúng là trong
siêu thị Tàu chả thiếu gì những món đồ cùng loại, ấy vậy mà, khi tôi vừa “phát
tín hiệu”, bạn bè tôi từ các ngả đường, cách xa cả trăm cây số đã lần lượt đến để

“thưởng quà”. Những món đồ khô có
thể kiếm được, dù không hoàn toàn
đúng như mong đợi, còn na dai, nhãn
lồng, bưởi, hồng xiêm… những loại
hoa quả tươi ngon vừa mới hái từ cây
trong vườn nhà có vài ba hôm thì chỉ
theo chân người mới có. Nhìn thấy nó
là thấy cả quê hương, cả tuổi thơ nhọc
nhằn và những niềm ao ước nhỏ nhoi.
Quà xách tay từ Việt Nam! Mấy thập kỷ
trước thì người Việt mong ngóng quà
xách tay, hàng bưu kiện từ “bển” về.
Nay, nhiều người nhận quà “xách tay”
từ quê nhà mà “chợt thấy vui như trẻ
thơ”. Ngoài đồ ăn, nguyên liệu, gia vị
Việt thuần khiết khác hẳn những món
đồ trong siêu thị còn cả chăn, ga gối,
quần áo, giày dép, túi xách… made in
Vietnam cũng theo chân người sang
đến Bắc Mỹ - vì giá rẻ, chất lượng cao,
mẫu mã đẹp.
Quà xách tay từ Việt Nam. Quà xách
tay từ “bển”. Không chỉ với những
người mới sang đến bên này địa cầu
mà cả với những bà con đã xa nhà
gần nửa thế kỷ, mấy từ đó như một
thông điệp chắc chắn: Quê hương ở
đâu đây. Rất gần!
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Nữ hoàng Elizabeth II
tham dự tiệc tại Đại sứ
quán Áo ở London

DI SẢN THỜI TRANG
CỦA NỮ HOÀNG
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Nữ hoàng Elizabeth tại sân
bay Aberdeen trước kỳ nghỉ
ở Balmoral, Scotland vào
năm 1974

Trong suốt 70 năm trị vì
của mình, vị quốc vương
tại vị lâu nhất nước Anh
đã để lại dấu ấn rất riêng
về sự tinh tế và khéo léo
trong việc thể hiện một
hình ảnh thương hiệu
mang tên mình.

DIỆU HẰNG

G

iá trị của thời trang và việc xây
dựng hình ảnh trước đây đã
được cha của Elizabeth, Vua
George VI, khám phá và thực hiện
với những kết quả tích cực: Trong sứ
mệnh lấy lại lòng tin của công chúng
sau khi anh trai Edward VIII thoái vị để
kết hôn với một công dân người Mỹ,
Vua Geroge VI đã mời nhà thiết kế
Norman Hartnell tới thưởng thức bộ
sưu tập nghệ thuật của Cung điện
Buckingham để tìm cảm hứng thiết kế
nên những bộ trang phục hoàng gia.
Và trong khi người vợ mới của anh trai,
bà Wallis Simpson thường diện những
bộ đồ thời trang mới nhất, thì Nhà vua
lại đặt những chiếc áo choàng thanh
nhã cho vợ và con gái để nhấn mạnh
nét truyền thống - và do đó, đã duy trì
sự ổn định - của thời đại Victoria.
Sau cái chết của Vua George VI vào
năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth II lên
ngôi đi kèm sự cấp thiết trong việc

trấn an người dân nước Anh một lần nữa. Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth, một
thành viên hoàng gia quyến rũ và lôi cuốn, cần được củng cố bằng uy quyền và
sự tinh tế để đảm bảo lòng tin từ giới chính trị gia, các nguyên thủ quốc gia và
những đối tượng có tầm ảnh hưởng.
Ghi chú từ Royal Collection Trust tiết lộ rằng nhà thiết kế Hartnell đã đệ trình chín
mẫu thiết kế khác nhau cho lễ phục đăng quang, và Nữ hoàng đã chọn mẫu thứ
tám, với đường diềm scallop nữ tính và trang trí bằng ngọc trai, diamanté và hạt
cườm vàng.
Trong một loạt các bí quyết chính trị, và cả sự chú ý của báo giới toàn cầu, Nữ
hoàng Elizabeth đã tạo nên một khoảnh khắc thảm đỏ vĩ đại nhất. Dân chúng
nước Anh khi đó đã dành riêng từ “Glorious” (rực rỡ, huy hoàng) để ca ngợi về bộ
váy, về khoảnh khắc đăng quang của Nữ hoàng trẻ tuổi.
Đó chính là sức mạnh của thời trang – điều mà Nữ hoàng đã nhanh chóng hiểu
được rằng sự truyền thống, nét thanh lịch cổ điển sẽ luôn tạo ra được điểm nhấn
và tính thuyết phục hơn rất nhiều so với các xu hướng “sớm nở chóng tàn”.
Vì vậy, Nữ hoàng Elizabeth không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để truyền tải thông
điệp về sự tin cậy, ổn định và kiên định tới những khán giả của mình.
Tất nhiên, có những lưu ý thời trang nghiêm ngặt cho những bộ trang phục
hàng ngày của Nữ hoàng, nhưng nó cũng phải mang lại sắc màu riêng. Nhìn
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GĂNG TAY TRẮNG,
LUÔN LUÔN LÀ
CỦA CORNELIA
JAMES, ĐÔI KHI
ĐƯỢC THAY VÀI
LẦN TRONG NGÀY,
VÀ NHỮNG CHIẾC
MŨ LUÔN PHẢI CÓ
TÔNG MÀU PHÙ
HỢP VỚI ĐÔI GIÀY
CỦA RAYNE HOẶC
ANELLO & DAVIDE
RẤT ĐƯỢC NỮ
HOÀNG YÊU THÍCH.
Nữ hoàng Elizabeth II thăm Lữ đoàn 5 Airbourne vào năm 1970

vào các bức ảnh lưu trữ từ thời trị
vì của bà, chúng ta sẽ thấy cách
tiếp cận khéo léo với xu hướng của
nhiều thập kỷ, chẳng hạn như kiểu
dáng thắt eo thon gọn của những
năm 50; váy không tay và mũ hộp
của những năm 60; và những mẫu
in đậm nét của năm 70. Và ai có thể
quên được Nữ hoàng trong bộ suit
quyền lực trong những năm 80?
Sau này, Nữ hoàng Elizabeth đã tự
khẳng định mình là một bậc thầy
về kiểu trang phục ton-sur-ton với
các gam màu nổi bật và tươi tắn
như tím, cam, đỏ và hồng fuchsia.
Mục tiêu tạo ra cảm giác ấm áp
và dễ gần - cũng như nhu cầu dễ
dàng để thấy trong đám đông để
bù trừ cho chiều cao khiêm tốn của
bà - có nghĩa là màu be sẽ hiếm khi
được Nữ hoàng lựa chọn khi xuất
hiện trước công chúng.
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Trong hồi ký của mình, Hardy Amies, một thợ may trang phục hoàng gia, đã
tóm tắt một yếu tố vượt thời gian đối với quy tắc thời trang cho các thành viên
hoàng gia với câu nói, “Phong cách hoàn toàn vượt trội so với tính thời thượng.
Phong cách có trái tim và tôn trọng quá khứ; mặt khác, thời thượng là tàn nhẫn
và chỉ sống hoàn toàn cho hiện tại.”
Tuy nhiên, phong cách cần tới rất nhiều sự chuẩn bị và tính toán hợp lý. Khi làm
việc cùng Angela Kelly, trợ lý cá nhân và người phụ trách thời trang cho bà, Nữ
hoàng Elizabeth đã tạo nên một bản tuyên ngôn về những đóng góp thành
công của thời trang đối với sự nghiệp. Các loại vải dành cho từng bộ trang phục
đều được thử nghiệm để hạn chế sự sột soạt và chống nhàu, đồng thời khéo
léo xử lý đường viền để ngăn những cơn gió thổi mạnh. Các bản in tinh tế đã
được sử dụng để ngăn các vết hằn lộ ra và thậm chí còn có miếng lót dưới cánh
tay để che đi vết mồ hôi. Đối với các chuyến đi nước ngoài, trang phục được
thiết kế để tôn lên phong tục và văn hóa của quốc gia sở tại một cách tinh tế.
Găng tay trắng, luôn luôn là của Cornelia James, đôi khi được thay vài lần trong
ngày, và những chiếc mũ luôn phải có tông màu phù hợp với đôi giày của
Rayne hoặc Anello & Davide rất được Nữ hoàng yêu thích. Tổng thể bộ trang
phục sẽ được hoàn thiện bằng một chiếc túi da nhỏ của Launer.
Tuy nhiên, cũng sẽ có trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn, tại buổi trình diễn Royal
Variety vào tháng 11/1999, Nữ hoàng Elizabeth đã mặc một chiếc áo ôm đường

Nữ hoàng Elizabeth và TBT Vogue Mỹ Anna Wintour trên hàng
ghế đầu trong buổi trình diễn thời trang của Richard Quinn
trong Tuần lễ thời trang London năm 2018

cong đính cườm sặc sỡ cùng chân váy màu vàng
đậm, khiến các tay săn ảnh kinh ngạc. Và từng
có lần, Nữ hoàng diện bộ trang phục màu xanh
lá cây bắt mắt tại cuộc diễu hành Trooping the
Colour để đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 của bà.
Chia sẻ với tờ Times vào năm 2012, Stewart
Parvin, người đã tham gia đội ngũ thiết kế cho
Nữ hoàng từ năm 2000, tiết lộ rằng những bộ
trang phục được xếp theo tên và được phân loại
theo nơi bà đã mặc và người bà đã gặp. “Đó là lý
do tại sao mọi người sẽ nghĩ rằng Nữ hoàng chỉ
mặc mỗi bộ đồ một lần, bởi vì có một hệ thống
chi tiết đến như vậy đó. Nếu bà ấy định gặp Tổng
thống Obama, thì chắc chắn bà sẽ không mặc
cùng một chiếc váy như lần trước.”
Trong cuộc sống cá nhân hàng ngày, Nữ hoàng
Elizabeth, một người yêu thích đua ngựa, lại
chọn cho mình những màu sắc trung tính. Vải dạ
tweeds, bốt da và đồ chống thấm nước sẽ được
kết hợp với chiếc khăn lụa tam giác đặc trưng.
Khi đến Lâu đài Balmoral ở Scotland cho các kỳ

Vua George VI, Nữ hoàng Elizabeth
(Thái hậu) và Công chúa Elizabeth khi
đó, vào khoảng cuối những năm 1930

Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mexico năm 1975

nghỉ của gia đình và các sự kiện chính thức, Nữ hoàng sẽ tự hào
mặc chiếc áo dài tartan Balmoral do Hoàng tử Albert, ông cố của
bà thiết kế.
Những thông điệp thời trang có mục đích kể về những lợi ích của
một triều đại được sinh ra từ sự tiến bộ tinh tế, không phải thay
đổi mạnh mẽ để gây sốc hoặc gây bất ổn, có thể được coi là một
màn trình diễn điêu luyện trước công chúng – điều mà Nữ hoàng
đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cá nhân để truyền lại cho con
cháu đời sau.

http://thuonggiaonline.vn

83

THƯỞNG THỨC

LỚP HỌC HÁT ONLINE
VỚI NHỮNG MỐI THÂM TÌNH

KHÔNG… ẢO
NGUYỄN KIM KHÁNH

Cả thế giới chìm trong khủng
hoảng bởi đại dịch SARS-CoV 2.
Tiếng còi xe cứu thương rú lên ở
các thành phố lớn trên khắp địa
cầu… Trong nhiều khoảng thời
gian, mọi hoạt động của con
người gần như ngưng đọng.

G

iữa lúc này, nên cất tiếng hát hay
khóc vì tuyệt vọng? Hay chìm vào
những nỗi sợ vì không biết lúc nào
“thần chết” điểm tên? Và, có những người
Việt ở 15 quốc gia trên thế giới đã đến với
lớp học hát online của NSƯT Kim Tiến, chọn
tiếng hát làm điểm tựa để tự cứu mình.

NGỌN LỬA ĐAM MÊ THIÊU
CHÁY NỖI SỢ HÃI

NSƯT Kim Tiến

84

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

Tôi biết nên gọi chị là gì? “Người đàn bà của
4 trọng trách” như chị thường tự nhận: Làm
dâu, làm vợ, làm mẹ và hát. “Nghề” nào thì
cũng phải nỗ lực tự thân, suốt đời. “Tiến
không muốn nhận danh xưng “Người đàn
bà hát” vì Tiến không chỉ có hát, Tiến còn
đam mê và tận tâm với cả 3 trọng trách còn
lại”. Chị hồn nhiên kể.

Gương mặt rạng rỡ, cặp mắt chưa hề biết đến mệt mỏi của tuổi tác, nụ cười tươi
và đặc biệt là giọng nói – vang, ấm, tròn đầy. Người đàn bà của những đam mê
nồng nàn đấy! Một cô giáo tận tình, kiên nhẫn uốn nắn các học viên cách thở,
lấy hơi, nhả lời sao cho tròn vành rõ tiếng. Trong số các học viên của Kim Tiến, có
người bộc lộ năng khiếu “sinh ra là để hát” nhưng lại chưa tự tin với giọng hát của
mình; người khác thì lần đầu rụt rè học hát, cũng chưa phải người “có giọng”. Kim
Tiến nhẫn nại với tất cả, động viên tất cả, thổi bùng vào bên trong họ một ngọn
lửa đam mê, khao khát được hát chưa từng có.
Chị say sưa kể về nghề, từ khi còn nhỏ, được sống trong một không gian nghệ
thuật – tiếng đàn, hát vang rộn ràng từ trong nhà đến lối xóm. Người thầy dạy
nhạc đầu tiên chính là cha của chị. 14 tuổi, chị đoạt giải nhất giọng hát phổ
thông trung học toàn tỉnh Tuyên Quang. Sau mốc son đầu tiên ấy, dưới sự dìu
dắt, chỉ bảo của cha, chị khăn gói lên đường, gia nhập đoàn nghệ thuật Tuyên
Quang. Được 2 năm thì chị cùng cô bạn thân (sau này trở thành ngọc nữ của
màn ảnh Việt - NSND Thu Hà) đã dũng cảm đèo nhau trên chiếc xe đạp, từ Tuyên
Quang “tiến” về đất Thủ đô, thi và trúng tuyển vào đoàn nghệ thuật Quân khu 2.
Thu Hà thành diễn viên kịch - điện ảnh còn Kim Tiến thì gắn với danh xưng ca sĩ.
“Phát triển sự nghiệp ở độ tuổi mười tám đôi mươi, khát vọng của Tiến lúc đó
là gì?”. Tôi hỏi. Không ngần ngại, Kim Tiến cười vang giòn: “Tiến rất khác các bạn
cùng lứa. Ngay từ hồi mới đặt chân từ Tuyên Quang về Thủ đô, Tiến đã đặt mục
tiêu đưa cả bố mẹ và các em về Hà Nội. Thế là vừa đi hát, vừa tập kinh doanh, xác
định cho mình trọng trách của một người con cả trong gia đình. Nhiều năm sau
Tiến cũng hoàn thành mục tiêu đó”.

Tôi hơi bất ngờ khi nghe Kim Tiến chia
sẻ về việc đã từng kinh doanh để lấy
tiền nuôi mình và giúp đỡ gia đình.
Nhìn đôi bàn tay có lẽ chỉ để cầm
mic, nuột nà nhường ấy, tôi cứ tưởng
tượng “cái lò lửa” này chỉ ngùn ngụt
cháy trong không gian âm nhạc, bước
ra khỏi nơi đây là thành con gà con
ngơ ngác. Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên,
Tiến hạ giọng: “Người xưa nói “Ở bầu
thì tròn, ở ống thì dài” chị ạ. Nhưng, rốt
cục, chỉ có kiếm sống bằng nghề hát
là bền bỉ và ý nghĩa nhất với Tiến”.
Đời nghệ sĩ có vui có buồn. Khi vui thì
khỏi nói - cười hỉ hả, hát tưng bừng,
vui hơn người… Còn khi buồn – cái
nỗi buồn ấy nó thấm sâu, da diết và
cũng đau đớn hơn người.
Tiến có sự may mắn, hạnh phúc vô bờ
khi có được gia đình chồng là điểm
tựa vững chắc cho sự nghiệp của
mình. Bố chồng chị là biên đạo múa,
NSND, Đoàn trưởng Đoàn Ca múa
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Tổng cục Chính trị, mẹ là diễn viên
múa và chồng Tiến là nghệ sĩ chơi ghi
ta trong đoàn. Cả gia đình nghệ sĩ có
cuộc sống thật nhẹ nhàng, vui vẻ, là
niềm mơ ước của bao người. Ấy vậy
mà, đùng cái, chồng chị đột ngột ra đi
sau một cơn bạo bệnh. Chị như người
rơi tự do từ trên tầng cao xuống đất
bởi nỗi đau quá lớn với một người
phụ nữ quen được bao bọc, yêu chiều.
“Nhìn hai con thơ dại, đứa 10 tuổi, đứa
5 tuổi, Tiến vừa xót con, vừa thấy sợ
hãi khi nhìn về chặng đường phía
trước. Nhưng rồi có gia đình, người
thân giúp đỡ, động viên, sự tin cậy của
hai đứa con, có niềm đam mê hát…
tất cả đã giúp Tiến vượt lên, mạnh mẽ
hơn”. Kể về nỗi đau đã lặn sâu vào bên
trong gần hai chục năm mà ánh mắt
của Kim Tiến vẫn như bầm lại những
giọt buồn, tím ngắt.

NSƯT Đức Long, NSƯT Kim Tiến với các học viên trở về từ nhiều nước trên thế giới

NGƯỜI ĐÀN BÀ “KHÔNG PHẢI CỦA NHỮNG
THỞ THAN”
Sau biến cố gia đình, Tiến buộc phải tạm ngưng sự nghiệp hát solo vì
không thể đi lưu diễn xa nhà. Chị hát trong dàn hợp xướng suốt 10 năm để dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ và bố mẹ hai bên. 10 năm ấy
- với hàng trăm giờ luyện tập cực kỳ khắt khe, chuẩn quốc tế từ các chuyên
gia và chỉ huy nước ngoài đã giúp Tiến mở mang thật nhiều kiến thức. Có
thể nói, kỹ năng sư phạm của Tiến được kết tinh từ đó.
Giữa năm 2019, Trung tâm Đào tạo tài năng Nhật Bản đầu tiên tại Hà Nội
- do hai Nghệ sỹ Nhật Bản thành lập đã thông qua một quản lý người Việt
tìm đến Kim Tiến để mời chị tham gia giảng dạy bộ môn thanh nhạc tại
trung tâm. Dù không có nghề sư phạm nhưng bằng kinh nghiệm của
mình, Tiến có thể huấn luyện một người chưa biết hát, sau 10 buổi là có
thể tự tin cầm mic. “Ấy vậy mà trước ngày lên lớp, đầu Tiến muốn bốc khói
luôn. Không có một tài liệu hay giáo án nào chỉ dẫn. Yêu cầu đặt ra là dạy
hát không cần đàn, 90 phút huấn luyện trên dưới 20 học viên từ 10 đến 65
tuổi. Đó là một thách thức quá lớn”. Chị chia sẻ.

Chương trình Kết nối giọng hát Việt toàn cầu của lớp
học hát Online Kim Tiến được tổ chức tại Hà Nội
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4 buổi đầu tiên, Tiến lên lớp với sự giám sát của 2 máy quay, cuối lớp là hai
chuyên gia Nhật: một là nhạc sỹ - một là nhà sản xuất chương trình. Ơn trời!
Tiến nhận được từ họ những lời khen tặng và bản hợp đồng chính thức
đã được ký kết. Rồi sự kiện báo cáo giữa kỳ được tổ chức với một show
diễn đình đám của cả thầy và trò. Trong thời gian này, một số học viên từ
Mỹ và một vài điểm tại Việt Nam đề nghị Tiến dạy hát qua facebook. Thế là

ý tưởng dạy hát online ra đời. “Nó rất phù hợp với một người không biết lái xe như
Tiến, đi đâu cũng bị phụ thuộc vào taxi, xe ôm hay bạn bè”. Chị khẳng định.
Công việc giảng dạy tại Trung tâm Đào tạo tài năng Nhật Bản mang lại cho Tiến
không chỉ tiền bạc mà cả nguồn năng lượng mới đầy hứng khởi. Đùng cái, đại dịch
ào tới. Các chuyên gia Nhật về nước, công việc bị đình trệ hoàn toàn. Thương các
học viên đang học dở dang, Tiến tiếp tục hướng dẫn họ qua video call. Dần dà, vài
chục rồi vài trăm học viên từ 15 quốc gia đã tham gia vào lớp học online của chị.
“Là người theo dõi các kênh của NSUT Kim Tiến trên Youtube như Music home,
Luyện giọng online cùng Kim Tiến, Liên hoan giọng hát Việt toàn cầu… tôi mường
tượng ra một không khí luyện thanh thật sôi nổi trên các châu lục, ở những múi giờ
khác nhau. Chị lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế để thực hiện cái mà chị gọi là đam
mê?”. Tôi hỏi. “Khi công việc bắt đầu vào guồng thì dịch bệnh toàn cầu càng lúc
càng phức tạp. Thời gian đầu, Việt Nam vẫn bình yên trong khi ở Mỹ, EU… liên tục
lockdown. Các học viên ở các nước tự kết nối thành từng nhóm, có trưởng nhóm
quản lý, đặt lịch học với cô giáo. Lúc đầu Tiến chỉ nghĩ là hút mọi người vào niềm
đam mê hát để quên đi những hiểm nguy bủa vây xung quanh bởi dịch bệnh,
không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm học viên đăng ký học. Mọi
người đua nhau hát, thậm chí còn tự tổ chức các show diễn trực tuyến tại gia – mỗi
gia đình là một đội văn nghệ, có trang bị dàn âm thanh, đèn màu, trang phục biểu
diễn. Tiến vẫn nhớ như in những lần hội ngộ trên sóng live tream Fb của Tiến, mọi
người từ khắp thế giới vui vẻ chào nhau, thăm hỏi, động viên nhau vượt qua đại
dịch. Cảm động vô cùng”. Kim Tiến chia sẻ.

Ngoài những giọng hát như
Hoàng Lan (CHLB Đức), Tố Cầu
(Hà Lan), Marcela Nguyễn (CH
Séc), Louis Võ, Henrry Nguyễn
(Mỹ), Ngọc Anh (Hà Nội)… có
chất giọng bẩm sinh, sau một
thời gian luyện giọng đã có thể
tự tin bước ra sân khấu biểu diễn,
trong lớp của Kim Tiến còn có
một số người chưa từng biết hát.
Chị nhẫn nại dạy họ đọc từng câu
sao cho tròn vành rõ tiếng, có
cảm xúc, sau đó mới bắt đầu vào
giai điệu… Thế mà qua mấy buổi
học, họ đã tự tin hát cho bạn bè
nghe trong những buổi giao lưu
âm nhạc toàn cầu của lớp học
Kim Tiến.
Gần 20 năm vắng chồng, Kim
Tiến một mình nuôi dạy con nên
người. Cả hai con chị đều đi du
học và đã có công việc ổn định ở
một quốc gia cách Việt Nam nửa
vòng trái đất. Dẫu cuộc đời đã
qua những bể dâu, chị vẫn thấy
mình là người đàn bà hạnh phúc
bởi hai con chị không chỉ trưởng
thành, giỏi giang mà còn giàu
tình thương, lòng tự trọng. Chị có
hàng trăm học viên yêu mến lớp
học online của chị. Họ gọi lớp học
này là “Nhà luyện”. Sau thời dịch
giã, từ Châu Âu, Mỹ, Canada…
họ lần lượt bay về thăm gia đình,
thăm cô giáo, gặp gỡ “bạn hát”.
Không ít người chỉ biết cô giáo,
biết nhau qua không gian mạng,
nay được gặp trực tiếp trong
những buổi họp mặt vui vẻ. Một
vòng tay ôm, hai bàn tay nắm
chặt… họ đã đứng hát chung với
nhau trên những sân khấu nhỏ và
ấm áp tình bạn bè.
Với một người đàn bà luôn nén
lại những nỗi buồn để nhìn về
phía trước, còn gì hạnh phúc
hơn thế?!

http://thuonggiaonline.vn

87

THƯỞNG THỨC

“TÌNH
BIÊN
VIỄN”
VÀ CHỦ Ý CỦA

ĐỖ QUYÊN HOA
Nổi tiếng trong làng thiết
kế với thương hiệu thời
trang thêu tay, nhiều
năm rong ruổi cùng đam
mê nhiếp ảnh, tự nhận
mình chỉ học “mỹ thuật
bụi” nhưng lại đủ sức gây
bất ngờ trong làng hội
họa; dù ở lĩnh vực nào, nữ
doanh nhân Đỗ Quyên
Hoa luôn tâm niệm mang
sự quyết liệt cùng nét tính
nữ riêng biệt vào trong
công việc đó.

THÙY DUNG
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N

gười viết từng có cơ duyên gặp nhiều nữ doanh nhân, ai nấy hoặc
duyên dáng mềm mại, hoặc sắc sảo khéo léo theo cách của riêng họ.
Chỉ riêng Đỗ Quyên Hoa là một cá tính riêng, mà nếu có một từ gì để
diễn tả, đành mạn phép gọi tạm là “quyết liệt”. Đó là một người đàn bà “quyết
liệt” dốc cạn bầu nhiệt cho đam mê: Từ đam mê thiết kế với thương hiệu thời
trang thêu tay cao cấp Azelea nay đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường,

cho đến mê hội họa với triển lãm
“Tình biên viễn” nhận được nhiều lời
có cánh từ giới mộ điệu.

CHỦ ĐỀ TÂY BẮC:
KHI MIỀN ĐẤT GỌI
Trong dịp triển lãm “Tình biên viễn” hồi
tháng 7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc
gia, Đỗ Quyên Hoa trưng bày loạt 39
tác phẩm chủ đề Tây Bắc được sáng
tác và hoàn thành trong hai năm –
đúng vào thời gian cả thế giới chống
chọi với dịch bệnh COVID-19. Người
viết đến thưởng tranh, và trộm nghĩ:
rượu Tây Bắc mềm môi, tranh Tây Bắc
mềm chân. Sự níu gọi của cảnh vật,
màu sắc thật khiến người ta khó dời
chân đi, nhất là khi mọi sự được thanh
lọc qua lăng kính hội họa đầy tính nữ
và bút pháp hiện thực lãng mạn của
riêng Đỗ Quyên Hoa.
Nói về mối duyên với Tây Bắc, Đỗ
Quyên Hoa nhận định đó là một sự kỳ
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diệu, nhưng cũng thường tình. “Thời gian tôi tiếp xúc với Tây Bắc khá nhiều. Trừ
hai năm dịch COVID-19, từ năm 2012, năm nào tôi cũng lên Tây Bắc mỗi năm
3-4 lần, có những lần ở lại chỉ 4-5 ngày, có lần ở lại lâu nhất là 2 tuần, có lúc đi
cùng đoàn, cũng có lúc đi một mình. Tình yêu với Tây Bắc là một tình yêu có thật.
Không phải một mình tôi mà rất nhiều anh chị em làm nghệ thuật đều có chung
tình cảm đó, lâu không lên là nhớ, lên là không muốn về, về lại muốn lên ngay.
Điều kỳ diệu của Tây Bắc nằm ở chỗ đó, không bao giờ làm cho người ta chán.
Tây Bắc có một cái gì đó thôi thúc, giục giã, gọi mời và mong chờ mình”.
Sự thôi thúc của tình yêu và nỗi nhớ Tây Bắc trong khoảng thời gian dịch bệnh
đã chắp bút cho Đỗ Quyên Hoa, chị vẽ không ngơi tay những diện mạo Tây Bắc
mà chỉ cần nhắm mắt là hiện lên trong đầu: Dặm về, Cô bé và chim vành khuyên,
Chiều mưa biên giới, Bát cơm mùa mới, Mùa hoa chuối rừng, Cổng nhà em Tươi
ở Lô Lô Chải, Cái ngủ, Bình yên Tây Bắc, Yêu một ánh mắt…
Cùng chủ đề Tây Bắc, ở “Tình biên viễn” của Đỗ Quyên Hoa, người ta thấy núi
rừng, nhà sàn, đường về, nắng chiều, sương sớm, ngựa thồ, những đứa trẻ…
hiện lên qua những gam màu xanh - đỏ nội sinh rực rỡ xen lẫn bàng bạc chất
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biên cương, tầng tầng lớp lớp tạo độ
biến ảo cho tranh. Sắc độ tương phản
đẩy lên mạnh mẽ thông qua chất liệu
sơn dầu hay acrylic, kết hợp với bố cục
chặt chẽ và phương thức bắt khoảnh
khắc nhà nghề của những tay nhiếp
ảnh tạo thành hiệu ứng phân tách
hình họa và tĩnh động. Mạch nguồn
chất thơ tràn ra từ màu sắc tranh và
nhịp độ cuộc sống yên bình trong ấy,
sự lãng mạn được chưng cất từ chất
liệu thực tại, trong gian nan và nghèo
khó. Cảm thức biên viễn kết hợp với
phương thức xử lý hình họa, làm chủ
chất liệu thấm đượm hơi thở đương
đại, làm nổi bật lên vẻ đẹp nguyên
sơ, bình dị của một vùng đất đầy sức
sống, giàu chất thơ.

ĐỂ HỘI HỌA KHÔNG
GIẪM CHÂN NHIẾP ẢNH
Tranh của Đỗ Quyên Hoa phảng phất
góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, nhưng
nếu nói Đỗ Quyên Hoa vẽ - trong mắt
nhìn một nhiếp ảnh gia thì không hẳn
thế. Cái đẹp của nhiếp ảnh khác hội họa,
bởi nhiếp ảnh là khoảnh khắc, nhưng
trong khoảnh khắc của nhiếp ảnh có
thể thiếu nhiều thứ mà hội họa đòi hỏi.
“Ngay khi bắt đầu nghiên cứu tư liệu
chụp trước đây, tôi đã từng hỏi một họa
sĩ có tuổi và có tiếng, rằng làm thế nào
để hội họa không giẫm chân lên nhiếp
ảnh. Tôi nhận được một câu trả lời rất
đơn giản: Hội họa phải ăn nhiếp ảnh.
Tức là nếu nhiếp ảnh chỉ là tư liệu để ta
chế biến một món ăn, thì hội họa cần
nhiều hơn cái khâu chế biến đó, ta phải
xào nấu lên để nó có hương vị, biến nó
thành cái của mình, một cách chủ quan.

Tất nhiên nhiếp ảnh cũng có yếu tố chủ quan trong đó, chẳng
hạn cách chọn góc, làm ánh sáng… Cái khác là cách đặt vấn đề
của mình, cũng con người đấy, đất đai đấy, căn nhà đấy nhưng
cách đặt vấn đề phải toát lên sự có chủ ý, phải làm sao cho mỗi
tác phẩm là một câu chuyện, hướng tới sự tích cực, thích ứng với
hoàn cảnh và vượt lên trên hoàn cảnh, có thế nào phải sống thế
ấy, sống hồn nhiên và lạc quan”, nữ họa sĩ chia sẻ.
Và vì thế, chủ ý của Đỗ Quyên Hoa trong chùm tranh về Tây Bắc là
để mỗi nhân vật trong tác phẩm như tồn tại trong một vầng sáng,
với gam màu tươi sáng, lung linh, nghèo khó nhưng không bi lụy.
Và hơn thế nữa, Đỗ Quyên Hoa muốn ngòi bút của mình phải lột
tả được toàn vẹn cái đẹp thánh thiện, hồn nhiên, trong veo của
miền đất này, khi một vẻ đẹp miền xuôi bây giờ đã hiếm hoi lắm.
“Đến một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng nghệ thuật
về bản chất chỉ là một phương thuốc chữa lành”, trích lời nhà văn
J. M. G. Le Clézio. Và Đỗ Quyên Hoa, có lẽ trong hành trình kiếm
tìm và “chữa lành” thế giới hồn nhiên của bản thân chị, đã “tìm
thấy” một Tây Bắc kỳ diệu đến vậy.
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Tranh Nguyễn Thị Hoàng Minh
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Trên thế giới, từ hàng trăm năm nay, giới doanh nhân và thượng lưu có đam
mê đầu tư cho các hoạt động nghệ thuật hay xây dựng các bảo tàng tư nhân…
Tại Việt Nam, điều đó cũng bắt đầu manh nha ở nhiều DN, doanh nhân mà
công ty cổ phần đầu tư Him Lam là một ví dụ.

THẢO NGUYÊN

Tranh của Vũ Đình Tuấn

Ô

ng Dương Công Minh - cố vấn cao cấp của Him Lam chia sẻ: “ Xây dựng
thành phố nghệ thuật Him Lam – Him Lam Art City – là khát vọng của
công ty cổ phần đầu tư Him Lam. Nó sẽ là nơi hội tụ tinh hoa để làm tỏa
sáng các giá trị tinh thần của con người Việt Nam thông qua các hình thức nghệ
thuật truyền thống và đương đại”.
Con người luôn khát khao khám phá và khẳng định bản thân thông qua các
hoạt động sáng tạo và tìm về cội nguồn của mình - “Từ chính tâm niệm ấy, Him
Lam Art City đặt sứ mệnh thúc đẩy cảm hứng sáng tạo trên cả bảy lĩnh vực nghệ
thuật: Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh”. Trong
đó không gian nghệ thuật hình tượng (tranh, điêu khắc, thiết kế mỹ thuật, nghệ
thuật sắp đặt) sẽ được xây dựng và phát triển thành Bảo tàng Nghệ thuật Ánh
Dương, giới thiệu đời sống văn hóa tinh thần của con người Việt Nam hiện đại.
Đây cũng đồng thời là địa điểm trưng bày, tôn vinh các di sản vật thể và phi vật
thể bằng các bộ sưu tập di vật, cổ vật.

một không gian nghệ thuật đặc sắc,
tạo nguồn cảm hứng sáng tác và thể
hiện qua các câu chuyện nghệ thuật.
Nói về triển lãm này, bà Phạm Thị
Thu Hằng - Giám đốc công ty TNHH
xã hội Ánh Dương cho biết: “Đường
tới Ánh Dương” là chủ đề xuyên suốt
của chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra tại
“Ánh Dương Art Space”. Đây cũng
chính là bước chân đầu tiên của các
nghệ sỹ, các nhà hoạt động văn hóa
nghệ thuật đồng hành với chúng tôi
trên con đường hướng tới “Bảo tàng
Nghệ thuật Ánh Dương” và “Him Lam
Art City”.

Vừa qua công ty Cổ phần đầu tư Him Lam phối hợp với Công ty TNHH Xã
hội Ánh Dương và Hà Nội Studio Gallery khai trương “Ánh Dương Art Space” -

Chia sẻ về việc chọn triển lãm “Lụa
2022”, Giám đốc nghệ thuật – Art
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VẺ ĐẸP, SỰ TINH TẾ, SẮC
NGỌT, CHÚT CƯỜNG ĐIỆU,
NHỮNG CÁCH ĐIỆU GIÀU
ẨN Ý CỦA CỦA NHỮNG CÂU CA
DAO, NGẠN NGỮ VỐN CỔ BAY
BỔNG TRONG KHÔNG GIAN CỦA
NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ NHẤT. Ở ĐÓ
CÓ LÀN GIÓ XUÂN, TIẾNG CHIM
HÓT SỚM MAI, VẺ DỊU DÀNG CỦA
LOÀI HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG.
TẤT CẢ ĐIỀU ĐÓ TẠO NÊN MỘT
VŨ ĐÌNH TUẤN VÀ TRANH LỤA
CỦA ANH. KHÔNG GIAN NGHỆ
THUẬT ĐỘC ĐÁO VỚI RẤT NHIỀU
CÁCH ĐIỆU, ẢO DIỆU, NHIỀU
SUY TƯỞNG, CÁC LỚP CẮT GIỮA
THỰC VÀ MƠ CỦA NHỮNG CÂU
CHUYỆN CHỢT ĐẾN VÀ CHỢT ĐI,
NHƯ GIẤC CHIÊM BAO.” (DƯƠNG
THU HẰNG)

Director Dương Thu Hằng giải thích:
“Tranh lụa có một vị thế quan trọng
trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Bề
dày lịch sử của tranh lụa Việt Nam
được ghi dấu bởi tên tuổi và sự
nghiệp của các danh họa từ thời
mỹ thuật Đông Dương như Vũ Cao
Đàm, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan
Chánh, Lê Thị Lựu, Trần Đông Lương,
rồi đến mỹ thuật kháng chiến, giai
đoạn chống Mỹ với tác phẩm của
nhiều tác giả như: Nguyễn Thụ,
Vũ Giáng Hương, Kim Bạch, Thanh
Ngọc, Mộng Bích.
Tranh lụa Việt Nam trong những
thập kỷ gần đây mang trong mình
tính tiếp nối với truyền thống và
những nét mới trong cách vẽ và tinh
thần thời đại với những lớp tầng cảm
xúc thông qua đời sống tinh thần cá
nhân các nghệ sỹ. Tranh lụa hôm nay
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tiếp tục tỏa sáng với vẻ thuần
khiết, sự mỏng manh, mềm
mại nhưng mạnh mẽ thẳm sâu
và ma mị của mình”.
Triển lãm đã giới thiệu câu
chuyện của năm họa sĩ sáng
tạo và truyền cảm hứng với
chất liệu lụa. Đó là: Bùi Tiến
Tuấn và những người nữ của
hôm nay với những vẻ đẹp trễ
nải, mơ màng nhưng đầy vẻ
tinh quái khiêu khích và đặc
biệt là ẩn giấu trong đó cả một
nhịp sống đương thời. Trong
tác phẩm của Vũ Đình Tuấn,
sự khắc khoải, sôi động thể
hiện trong mỗi gương mặt.
Tranh của Tuấn khiến người
xem cùng trăn trở, cùng suy tư
và có thể băng qua thời gian
để tìm về ký ức hay vượt trước
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đến với tương lai. Nguyễn Đức
Toàn - Người họa sĩ với những
sáng tạo khám phá, chiêm
nghiệm rất riêng: “Nhìn sự vật
tôi thấy chân dung thời gian”.
Dường như anh soi rọi cảm xúc
từ nhiều chiều và chọn một
câu chuyện về thế giới của tâm
thức lặng lẽ thả lỏng trong ta.
Lưu Chí Hiếu với câu chuyện
của những chiếc ghế quyền
lực mà giấc mơ ban ngày hay
cả ảo ảnh cuộc sống… chính
là nơi “trú ẩn” của một tâm hồn
nghệ sĩ – là sự đan xen giữa
thực tại và hư ảo… Nguyễn Thị
Hoàng Minh khiến tôi dừng
bước khá lâu bởi như vừa
chạm vào những bí mật của
một tâm hồn. Nó sâu thẳm,
nhiều sắc thái và dường như
rất mong manh…

Tranh của Vũ Đình Tuấn

CÔ GÁI ẤY MẠNH MẼ, THẤY RÕ CON ĐƯỜNG
MÌNH ĐANG BƯỚC NHỮNG BƯỚC CHẮC
CHẮN, CÁCH CÔ ẤY LẮNG NGHE, VÀ KỂ LẠI
CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH MÌNH.
LỤA VÀ MINH. SỰ MỀM MẠI CỦA LỤA, SỰ TRONG
TRẺO CỦA LỤA, SỰ MONG MANH CỦA LỤA, ĐỦ
CHO CÁC CUNG BẬC CẢM XÚC, NHỮNG MƠ MỘNG
VÀ CẢ NHỮNG NÉT DUYÊN THẬT CHÂN THÀNH
TRONG CÂU CHUYỆN KỂ CỦA NGUYỄN THỊ HOÀNG
MINH - CÔ GÁI THỜI ĐẠI.” (DƯƠNG THU HẰNG)

Tiên phong và độc quyền
ứng dụng công nghệ Plasma
tạo nên những sản phẩm trầm hương
thơm và sạch nhất thế giới.

