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Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các Phó Thủ tướng về công tác quy hoạch
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đạo quyết liệt nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so
với yêu cầu trong các nghị quyết của Quốc hội,
Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu, với quyết tâm cao,
phải rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đề xuất các cấp có
thẩm quyền trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ
sở khoa học, cơ sở thực tiễn.

Vì vậy, kiến nghị Quốc hội cho phép lập đồng
thời các quy hoạch và việc điều chỉnh quy hoạch
không cần thực hiện thủ tục lập nhiệm vụ quy
hoạch; cho phép các quy hoạch đã phê duyệt
trước ngày 1/1/2019 được tiếp tục thực hiện và
điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật
có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu
lực thi hành, cho đến khi quy hoạch quốc gia, quy
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định
hoặc phê duyệt.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn
phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát,
triển khai các công việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp
của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ban Cán sự
Đảng Chính phủ sẽ đề xuất, trao đổi, thống nhất
với Đảng đoàn Quốc hội trước khi Chính phủ
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo
quy định, trên tinh thần bảo đảm tiến độ kịp thời
nhưng nâng cao chất lượng, có tính khả thi.m

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên
họp Chính phủ chuyên đề nhằm rà soát lại

công việc liên quan đến Luật Quy hoạch và hoạt
động giám sát tối cao của Quốc hội về "Việc thực
hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Thực tế từ năm 2011-2021, chỉ có 31 quy
hoạch ngành quốc gia được phê duyệt (trừ các
quy hoạch xây dựng và đô thị thực hiện theo Luật
Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị). Còn theo
Luật Quy hoạch, số lượng quy hoạch phải lập với
khối lượng công việc rất lớn (111 quy hoạch),
trong khi từ nay đến cuối năm 2022 chỉ còn 8
tháng với rất nhiều công việc cần giải quyết (công
việc thường xuyên, các công việc tồn đọng, các
công việc phát sinh để xử lý các vấn đề mới, đột
xuất…). Tất cả các quy hoạch đang được triển
khai tích cực, song số lượng cần phê duyệt còn lại
là rất lớn.

Thủ tướng nêu rõ, công tác quy hoạch có vị
trí, vai trò rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước,
Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm. Quốc hội đã
ban hành Luật Quy hoạch sau quá trình thảo
luận, lấy ý kiến kỹ lưỡng, lắng nghe các ý kiến của
người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà
khoa học. Việc lập các quy hoạch tuy đã được chỉ

ĐỀ XUẤT QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THÁO GỠ KHÓ KHĂN,
VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH
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làm thay đổi thị trường, hay khiến thị trường “lũ
lụt” hàng hóa thì chưa hẳn chính xác. 

Thứ nhất, trong RCEP thì các nhà đàm phán
Việt Nam đã đạt được những kết quả tương đối
phù hợp với trong nước, các cam kết ưu đãi thuế
quan của RCEP cũng tương tự như các hiệp định
đã có từ trước. 

Thứ hai, là lộ trình của quá trình này cũng
tương đối dài, không phải trong một hai năm mà
có thể lên đến 10-20 năm, điều này sẽ giúp doanh
nghiệp thích ứng với sự thay đổi dần dần. Thứ ba,
trong một số trường hợp nhất định, việc nhập
khẩu từ các nước RCEP cũng là cơ hội để chúng
ta gia tăng sản xuất xuất khẩu. Không phải trong
mọi trường hợp tăng nhập khẩu đều có tác động
xấu cho nền kinh tế, mà cần có cái nhìn đặt trong
bối cảnh cụ thể, bám sát các ngành hàng để có
phản ứng về chính sách phù hợp cũng như chuẩn
bị chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp”. – Bà
Trang nói.m

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc Trung
tâm WTO và Hội nhập, VCCI nhận định khi

trả lời báo chí hôm 19/4, tại hội nghị tập huấn chủ
đề về tác động của RCEP đối với kinh tế Việt Nam
và những điều doanh nghiệp cần biết.

Bà Trang cho biết, nhìn từ ưu đãi thuế quan thì
RCEP chưa hẳn đã tốt hơn so với các hiệp định đã
có. Tuy nhiên với RCEP, các doanh nghiệp có điều
kiện hưởng ưu đãi thuế quan với quy tắc xuất xứ
hàng hóa hài hòa và dễ tận dụng hơn. Như vậy
tùy thuộc vào mức độ, hiện trạng nguồn cung
cũng như cách thức sản xuất của mình, các doanh
nghiệp có thể tận dụng RCEP để hưởng ưu đãi
thuế quan theo hướng có lợi nhất.

Ngoài ra, các nước trong RCEP là những thị
trường đang ở các trình độ phát triển khác nhau
và có cơ chế quản lý khác nhau trong xuất nhập
khẩu và giao dịch quốc tế. Nhờ RCEP, các doanh
nghiệp và cơ quan có thể yên tâm phần nào vì
hiệp định góp phần đặt ra những tiêu chuẩn tối
thiểu đối với những tiêu chí có thể ảnh hưởng đến
dòng lưu chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến việc
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Theo bà Trang, cùng với các hiệp định khác,
với RCEP, Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường
của mình cho các đối tác thông qua việc loại bỏ
các hàng rào thuế quan theo lộ trình nhất định.
Điều này tạo cơ hội cho hàng hóa các nước RCEP
vào Việt nam.

Về lý thuyết chúng ta cần sẵn sàng cho tình
huống nhập khẩu từ các nước tăng lên. Đối với
Việt Nam điều này có thể tạo ra ảnh hưởng lớn
khi trong bối cảnh hiện nay, các nước RCEP
chiếm ước tính khoảng 70% tổng nhập khẩu của
Việt Nam từ toàn thế giới. Và mỗi một thay đổi dù
nhỏ nhập khẩu từ các thị trường này vào Việt
Nam cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, xem xét các cam kết của RCEP thì
chúng tôi thấy rằng, dù nhập khẩu từ các nước có
thể tăng lên, quan ngại nó trở thành cú sốc lớn và

HIỆP ĐỊNH RCEP - CƠ HỘI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỚI CHO VIỆT NAM
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sung thủ tục pháp lý, đồng thời thực hiện thanh
toán tiền điện cho hàng trăm doanh nghiệp điện
áp mái đã ký kết hợp đồng mua bán điện trước
đó.

Trong đơn kiến nghị các doanh nghiệp cho
biết: “Quá trình triển khai đầu tư dự án, với tinh
thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi đã liên hệ
với đầu mối là các Điện lực địa phương theo đúng
quy định tại Thông tư 18 và được hướng dẫn làm
đầy đủ các thủ tục hồ sơ và đã hoàn thành đóng
điện, ký HĐMB điện với EVN trước 31/12/2020”.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm khi công trình điện
mặt trời mái nhà đã đi vào vận hành thương mại,
trung tuần tháng 3/2022 các doanh nghiệp điện
mái nhà nhận được văn bản của các công ty Điện
lực địa phương tỉnh Bình Dương yêu cầu bổ sung
ngay hồ sơ an toàn công trình xây dựng và hồ sơ
an toàn PCCC liên quan đến hệ thống điện mặt
trời mái nhà. Nếu không đủ hồ sơ trên, công ty
Điện lực Bình Dương sẽ tạm dừng thanh toán
tiền điện cho các doanh nghiệp điện áp mái, đối
với sản lượng phát sinh kể từ ngày 01/3/2022 trở
đi, đồng thời báo cáo UBND Tỉnh Bình Dương
dự kiến sẽ dừng HĐMB điện nếu không cung cấp
đủ hồ sơ pháp lý.

Theo các doanh nghiệp, việc ban hành thông
báo bổ sung thủ tục quá gấp gáp, việc dừng thanh
toán tiền điện còn dẫn đến nguy cơ nợ xấu mất
khả năng chi trả cả lãi lẫn gốc. Ngoài hàng trăm
doanh nghiệp tỉnh Bình Dương còn hàng nghìn
doanh nghiệp điện áp mái tại các tỉnh thành khác
cũng sẽ có nguy cơ không thể tồn tại được vì
vướng mắc này…

Trong đơn kiến nghị các doanh nghiệp cũng
mong muốn Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), nghiên cứu thực tế
những khó khăn, vướng mắc của các doanh
nghiệp để sớm làm việc với các Bộ liên quan tháo
gỡ giúp các chủ đầu tư trong hoàn cảnh hết sức
khó khăn này.m

Đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp, các
nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà Bình

Dương tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng
Chính phủ, VCCI xin hỗ trợ.

Cuối tháng 3/2022 các doanh nghiệp tỉnh
Bình Dương có gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công
Thương và các cơ quan liên quan kiến nghị xin
hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp điện áp mái do thông báo tạm
dừng thanh toán tiền điện từ tháng 3/2022 nếu
không kịp bổ sung thủ tục. Song, đến nay hàng
trăm doanh nghiệp tỉnh Bình Dương vẫn chưa
nhận được bất cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào
từ Bộ Công Thương, nên các doanh nghiệp ở địa
phương này tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Thủ
tướng Chính phủ và các Bộ, ngành "cầu cứu".

Trước đó, DĐDN đã có bài viết về “Doanh
nghiệp điện áp mái cầu cứu”, mới đây đại diện các
doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tiếp tục gửi đơn
kiến nghị mong Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,
ngành quan tâm xem xét, có ý kiến chỉ đạo các cơ
quan liên quan, nghiên cứu từ tình hình thực tế
để có giải pháp tháo gỡ khó khăn về yêu cầu bổ

CHỦ ĐẦU TƯ ĐIỆN ÁP MÁI KIẾN NGHỊ VCCI HỖ TRỢ THÁO GỠ KHÓ KHĂN 
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GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 10/2018/NĐ-CP 
VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết
một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và
lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy
định về kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương; tiêu
chuẩn cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Dự
kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh theo
phương thức đa cấp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và
lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp
hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/5/2022 để kịp tổng hợp gửi
Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI NĂM 2021
Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm thường niên năm thứ 17 liên tiếp do VCCI xây dựng và phát triển với sự

hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm đánh giá môi trường kinh doanh và chất
lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Cùng với kết quả chỉ số xếp hạng các tỉnh,
thành phố thường niên, báo cáo phân tích những chuyển động của môi trường kinh doanh Việt Nam năm
2021, các lĩnh vực cải thiện và những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp
nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi.

Báo cáo PCI năm nay diễn ra từ 09h00-11h0 ngày 27/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC),
11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, dành một chương trình riêng để phân tích về tác động của đại dịch COVID-19
trong năm thứ hai đối với hoạt động doanh nghiệp và đánh giá triển vọng phục hồi trong bối cảnh bình
thường mới của Việt Nam trong thời gian tới.

Liên hệ: Chị Lưu Ngọc Ánh (024.33863006) hoặc chị Ngô Khánh Huyền (024.66838645); Dự án PCI,
Ban Pháp chế VCCI

Email: pci@vcci.com.vn /  vcci.pci@gmail.com
Quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự sự kiện tại https://by.com.vn/dangkythamdu
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TỪ BỘ NGÀNH: 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa
ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm
2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ
2021 - 2030.

Chiến lược đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025
tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8 - 9%/năm; giai
đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 5 -
6%/năm.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình
quân 5 - 6%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong
đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng nhập khẩu
bình quân 7 - 8%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng
trưởng bình quân 4 - 5%/năm.

Cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn
2021 - 2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại
bền vững giai đoạn 2026 - 2030; hướng đến cán
cân thương mại lành mạnh, hợp lý với các đối tác
thương mại chủ chốt.

Tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế
tạo xuất khẩu lên 88% tổng kim ngạch xuất khẩu
vào 2025 và 90% vào năm 2030; trong đó, tỷ trọng
xuất khẩu hàng công nghệ trung bình và cao đạt
khoảng 65% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Tăng tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực
châu Âu lên 16-17% tổng kim ngạch xuất khẩu
vào năm 2025 và 18 - 19% vào năm 2030; khu vực
châu Mỹ lên 32 - 33% tổng kim ngạch xuất khẩu
vào năm 2025 và 33 - 34% vào năm 2030; tỷ trọng
thị trường xuất khẩu khu vực châu Á vào khoảng
49 - 50% vào năm 2025 và 46 - 47% vào năm 2030.

Về định hướng xuất khẩu hàng hoá, phát triển
xuất khẩu bền vững, phát huy lợi thế so sánh và
chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý theo
chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ
môi trường sinh thái và giải quyết tốt các vấn đề
xã hội.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu theo chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa; tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất
khẩu có giá trị gia tăng, có hàm lượng khoa học -
công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, các
sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản
phẩm thân thiện với môi trường.

Khai thác hiệu quả các cơ hội mở cửa thị
trường từ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
trong các Hiệp định thương mại tự do để đẩy
mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn như EU,
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN...m

PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BÌNH QUÂN 6 - 7%/NĂM
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Theo Bộ Công Thương, đến nay, các nước
thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn

diện khu vực (RCEP) đã thực hiện 93 biện pháp
phòng vệ thương mại với các ngành hàng như
thép, sợi, gỗ… của Việt Nam. Ở chiều ngược lại,
Việt Nam cũng đã điều tra 23 vụ việc phòng vệ
thương mại đối với hàng hóa của các nước RCEP,
chủ yếu trong ngành kim loại, sợi, chất tạo ngọt...

Để triển khai các quy định về phòng vệ
thương mại trong hiệp định RCEP, hỗ trợ doanh
nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi của RCEP
cũng như chủ động bảo vệ sản xuất trong nước,
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số
07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện
pháp phòng vệ thương mại trong RCEP. 

Trong thời gian tới, Cục Phòng vệ thương mại
(Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với các hiệp hội
và địa phương phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ các
doanh nghiệp hiểu rõ các quy định về phòng vệ
thương mại trong RCEP và Thông tư số
07/2022/TT-BCT nhằm chủ động bảo vệ lợi ích
chính đáng của mình trong quá trình tham gia
hiệp định.

RCEP - được 10 quốc gia thành viên ASEAN
và 5 đối tác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc và New Zealand ký kết - có hiệu lực từ

ngày 1-1-2022. RCEP tạo ra một thị trường rộng
lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm
khoảng 30% dân số thế giới và Tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) lên tới 26.200 tỷ USD - tương
đương 30% GDP toàn cầu.

Hiệp định RCEP giúp tạo lập một thị trường
xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN
nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần thúc
đẩy việc thực hiện chính sách xây dựng nền sản
xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam.

RCEP sẽ tiến tới loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế
nhập khẩu giữa các quốc gia ký kết trong vòng 20
năm, thiết lập các quy tắc chung cho thương mại
điện tử, thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.
RCEP được thiết kế nhằm cắt giảm chi phí và thời
gian cho các thương nhân khi cho phép họ xuất
khẩu hàng hóa sang bất kỳ quốc gia ký kết thỏa
thuận nào mà không cần đáp ứng các yêu cầu
riêng biệt của từng quốc gia.

Bên cạnh đó, RCEP cũng mở thêm cơ hội cho
doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu,
tham gia các chuỗi giá trị mới trong khu vực, tăng
cường thu hút đầu tư nước ngoài. Thậm chí, với
hiệp định này, Việt Nam và các nước ASEAN
hoàn toàn có cơ hội để trở thành trung tâm thu
hút đầu tư nước ngoài.m

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI KHI THAM GIA RCEP
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Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm
kỳ 2021-2026 đã thông qua tờ trình của

UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, với mục đích của chính sách nhằm
thể chế hóa chủ truơng, định huớng, mục tiêu,
giải pháp phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh
Hóa. Qua đó, tạo phong trào khởi nghiệp, góp
phần cải thiện môi truờng đầu tư kinh doanh,
thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và
phát triển doanh nghiệp cả về số luợng, chất
luợng, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh
doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
theo huớng bền vững, nhất là trong bối cảnh ảnh
huởng của đại dịch COVID-19, góp phần thực
hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển doanh
nghiệp và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nội dung chính sách là: Hỗ trợ kinh phí bồi
dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và
quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí chuyển
phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về
đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí sử dụng
chữ ký số; hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng

bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên
nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nước
tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển
đổi số và áp dụng công nghệ số; hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ
trợ tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp xuất
khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính
sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 khoảng
150,12 tỷ đồng, trong đó: Kinh phí hỗ trợ bồi
dưỡng khởi sự kinh doanh: Mỗi năm tổ chức
khoảng 80 lớp bồi dưỡng cho khoảng 4.000 học
viên; kinh phí tổ chức một lớp bồi dưỡng khoản
35 triệu đồng (vận dụng theo nội dung chi và đơn
giá trong dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo khởi sự
kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm
2021 của tỉnh). 

Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng quản trị kinh
doanh: Mỗi năm tổ chức khoảng 80 lớp bồi
dưỡng cho khoảng 4.000 học viên, kinh phí tổ
chức một lớp bồi dưỡng khoảng 38 triệu đồng
(vận dụng theo đơn giá trong dự toán kinh phí hỗ
trợ đào tạo quản trị kinh doanh cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của tỉnh)...m

TỪ ĐỊA PHƯƠNG: 
THANH HÓA BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
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UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản phê
duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ

lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng Than, huyện Yên
Mỹ với ngành nghề chính là lĩnh vực sản xuất
công nghiệp hỗ trợ các ngành: Điện tử, ô tô, cơ
khí, công nghiệp, công nghệ cao, các dự án sử
dụng tiết kiệm năng lượng công nghệ sạch, không
gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây
dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng Than
được thực hiện trên khu đất diện tích 75 ha thuộc
địa bàn xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Trong số
đó, khoảng 75% quỹ đất được sử dụng để xây
dựng nhà máy, khoảng 10% là diện tích cây xanh,
mặt nước; phần còn lại là khu điều hành, dịch vụ,
bãi đỗ xe, đất giao thông.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển MITRI (chủ đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Than)
phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh, UBND các huyện
Ân Thi, Khoái Châu, Yên Mỹ và các đơn vị liên
quan triển khai công bố quy hoạch; làm căn cứ

lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản
lý và xây dựng theo quy hoạch được duyệt, có
phương án phân kỳ đầu tư cụ thể, chi tiết, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận các dự án
thành phần, đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng
đất và các quy hoạch về quản lý đất đai theo quy
định hiện hành.

Cụm công nghiệp Đồng Than được thành lập
vào tháng 12/2021, ngành nghề chính là lĩnh vực
sản xuất công nghiệp hỗ trợ các ngành: Điện tử, ô
tô, cơ khí, công nghiệp, công nghệ cao, các dự án
sử dụng tiết kiệm năng lượng công nghệ sạch,
không gây ô nhiễm môi trường.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng
trên 500 tỷ đồng; trong đó vốn nhà đầu tư tự có
chiếm khoảng 15%, còn lại là vốn vay, vốn huy
động từ các nguồn hợp pháp khác.

Hưng Yên đặt mục tiêu quy hoạch, xây dựng
Cụm công nghiệp Đồng Than có kết cấu hạ tầng
kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản
xuất của các doanh nghiệp, đảm bảo các yêu cầu
về hạ tầng kỹ thuật và môi trường.m

HƯNG YÊN DUYỆT QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
HƠN 500 TỶ ĐỒNG
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Logic hợp lý để lý giải cho đà tăng giá của bất
động sản đó là sự đi lên của nền kinh tế. Điều

này có nghĩa là khi các doanh nghiệp, người lao
động tạo ra lợi nhuận, phần giá trị gia tăng đó
được sử dụng để mua nhà đất làm tích sản. Bên
cạnh đó kết hợp với quy luật cung cầu nhiều
người mua thì kéo theo đó giá sẽ tăng.

Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2021, điều đó lại
không xảy ra. Bất động sản vẫn cứ tăng, bất chấp
việc Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng, doanh
nghiệp và người lao động gặp khó khăn. Ban đầu,
có luồng ý kiến cho rằng do tín dụng từ các nhà
băng mà tiền vào bất động sản dồi dào, nhưng
thực tế tăng trưởng tín dụng dành cho bất động
sản cũng đã giảm từ 18% xuống 11%. Vậy thì câu
hỏi đặt ra là tiền từ đâu mà đổ vào bất động sản?

Theo các số liệu từ Bộ Tài chính giai đoạn
2020-2021, lượng phát hành trái phiếu là cao nhất
trong các năm, với 60-70% từ các công ty bất
động sản.

Bóc tách dòng tiền đổ vào trái phiếu cũng lại
cho thấy phần lớn vẫn là từ ngân hàng, một phần
nhỏ là từ các nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù mang
tiếng là tiền của nhà đầu tư cá nhân nhưng các
nhà đầu tư thiểu số này đã đi vay ngân hàng ở

mức lãi suất khoảng 8% sau đó dùng nó để mua
trái phiếu với mức lãi suất 12-14%.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, trái phiếu được
các nhà băng phát hành hướng tới các định chế
lớn với mục đích tăng vốn dài hạn để đáp ứng hệ
số an toàn vốn CAR của Ngân hàng Nhà nước.
Vấn đề trái phiếu ngân hàng phát hành không quá
đáng lo ngại bởi vì tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân tham
gia loại hình này là rất thấp chỉ dưới 5%.

Tuy nhiên, đối với trái phiếu phát hành từ
doanh nghiệp ra công chúng, đặc biệt là doanh
nghiệp kinh doanh bất động sản thì rất cần phải
có cơ chế kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục
đích nghiêm ngặt và sát sao hơn nữa. 

Năm 2021 thị trường trái phiếu doanh nghiệp
đã đạt mốc 27,3 tỷ USD, tăng trưởng 22,7%.
Trong nhiều năm liền thị trường cũng đã chứng
kiến sự tham gia mạnh mẽ của các nhà băng với
vị thế là trái chủ hàng đầu của các doanh nghiệp
phát hành.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước
cũng đã có động thái chấn chỉnh thị trường. Cụ
thể với việc ban hành Thông tư 16/2021/TT-
NHNN siết chặt quy định việc tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu
doanh nghiệp.

Theo khảo sát tại nhiều ngân hàng lớn, với các
quy định cũ trước đây, ngành ngân hàng đã áp
dụng các biện pháp chặt chẽ về việc mua trái
phiếu cũng không khác khi thẩm định các khoản
tài trợ tín dụng trung dài hạn.

Vì thế thời gian tới, với định hướng rõ ràng và
mạnh mẽ hơn từ cấp điều hành chính sách qua
Thông tư 16, các Ngân hàng có thể "lùi thêm" một
bước trong việc cân nhắc tham gia vào các sản
phẩm trái phiếu doanh nghiệp, cũng như khẩu vị
rủi ro sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn.m

KHUYẾN NGHỊ TỪ CHUYÊN GIA: 
TS. ĐINH THẾ HIỂN - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng:
CÁC NGÂN HÀNG CÓ THỂ “LÙI THÊM MỘT BƯỚC” KHI THAM GIA TRÁI PHIẾU
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Dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua đã
tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời sống

xã hội, trong đó vận tải đường bộ chịu tác động
nặng nề, trong thời gian dài phải “đóng băng”.
Thực tế đến nay các chính sách chưa được áp
dụng với doanh nghiệp như: giảm lãi suất vay
ngân hàng, vay để trả lương cho người lao động
phải nghỉ việc do COVID- 19, lùi thời hạn nộp
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… 

Hiện tại, vận tải đường bộ đang dần phục hồi,
tuy nhiên doanh nghiệp lại gặp khó khăn khi giá
xăng liên tục tăng. Một số hiệp hội cho rằng, cần
sớm điều chỉnh giá cước vận tải để doanh nghiệp
đủ sống.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội
vận tải ô tô Việt Nam cho biết, doanh nghiệp kiến
nghị Bộ GTVT thúc đẩy chuyển đổi số trong
ngành vận tải đường bộ. Bởi đây là ngành tiềm
năng để đạt được mục tiêu kép là nâng cao hiệu
quả kinh doanh, giảm phát thải khí nhà kính,
giảm thiểu tai nạn giao thông… “Đặc biệt, doanh
nghiệp bày tỏ mong muốn Nhà nước nghiên cứu
có hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua
việc chỉ đạo các đơn vị có năng lực về công nghệ
thông tin nghiên cứu hình thành những phần
mềm hoặc nền tảng dùng chung, để chuyển giao

cho các doanh nghiệp…”, ông Quyền nói.
Ngoài ra, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt

Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm có chủ
trương và chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe chủ
động nghiên cứu hợp tác để tham gia ngày càng
sâu rộng vào chuỗi cung ứng logistics và thương
mại điện tử. 

Ông Phạm Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT CTCP
Tư vấn và chuyển giao công nghệ Sơn Phát nhìn
nhận, COVID-19 đã làm thay đổi cách tiêu dùng,
phương thức hoạt động, trao đổi thương mại. Do
không có công nghệ kết nối, doanh nghiệp phải
đối mặt với nhiều khó khăn. Đơn cử như việc
quản lý vé, nguồn thu trọng tâm của doanh
nghiệp, nhưng việc quản lý, tổ chức bán vé hiện
nay vẫn thụ động, ngẫu nhiên, chủ yếu bằng công
cụ giấy truyền thống. Phương thức này cũng là
rào cản quá trình chuyển đổi sang vé điện tử, dẫn
đến doanh nghiệp khó tiếp cận được khách hàng.

“Nếu muốn tồn tại, doanh nghiệp phải trang
bị cho mình nền tảng công nghệ để tham gia vào
chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí quản trị, quản lý
được doanh thu từ vé của hành khách, doanh thu
từ vận chuyển hàng, nâng cao năng lực cạnh
tranh, thu hút thêm nguồn lực khách hàng”, ông
Thiện nói.m

DOANH NGHIỆP VẬN TẢI CHỜ HỖ TRỢ
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Các doanh nghiệp muốn khôi phục sản xuất
kinh doanh nhanh nhất có thể để giảm thiểu

thiệt hại do COVID-19. Thế nhưng, những nỗ lực
này lại đang gặp trở ngại vì thiếu lao động.

Khó tuyển dụng lao động mới trong khi số
lượng lao động đang làm việc lại mắc COVID-19
tăng nhanh đang là khó khăn lớn đối với các
doanh nghiệp sản xuất. Theo chia sẻ của một
công ty dệt may có 4.000 lao động ở Đà Nẵng,
hơn 99% lao động trở lại sau Tết và 100% lao
động tiêm ngừa 3 mũi vaccine nhưng số F0 và F1
tăng nhanh, có xưởng 28% lao động phải nghỉ
việc vì COVID-19. Trong khi doanh nghiệp đã ký
kết đơn hàng sản xuất đến quý 3, việc thiếu hụt
lao động sản xuất ảnh hưởng nặng nề đến hoạt
động của doanh nghiệp.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ

sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Pousung Việt
Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết “Công ty tôi thiếu
6.000 lao động, đã tuyển gần 1.000 người nhưng
số còn lại rất khó tuyển dụng. Vì thế, công ty dự
định tổ chức đi xa như lên Đắk Lắk, Gia Lai...
những nơi ít việc làm để tăng thêm cơ hội tuyển
dụng được lao động,” ông Trường nói.

Do nhu cầu tuyển lao động để phục hồi sản
xuất lớn, doanh nghiệp đã “mở rộng cửa” để đón
người lao động, thế nhưng việc tuyển dụng được
lao động đảm bảo yêu cầu sản xuất cũng không
phải dễ. Bởi lẽ, việc chuyển dịch cơ cấu lao động
vốn không phải là câu chuyện xảy ra trong ngày
một, ngày hai.

Ông Trường chia sẻ, khi doanh nghiệp tuyển
lao động quá trẻ thì họ lại thường chỉ có nhu cầu
làm việc ngắn hạn và kén chọn hơn công việc.
Bên cạnh đó, tuyển lao động trình độ quá thấp thì
khi làm việc thấy máy móc hiện đại họ lại chạy
sang công ty khác có việc làm giản đơn hơn....
Điều này cho thấy không chỉ số lượng mà chất
lượng lao động cũng là vấn đề đau đầu đối với
doanh nghiệp.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp “khát” lao
động và sự thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến tốc độ phục hồi sản xuất kinh doanh thì việc
triển khai các chính sách hỗ trợ phục hồi thị
trường lao động đang cấp bách hơn bao giờ hết.
Các chính sách hỗ trợ trực tiếp thu hút người lao
động như vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ về nhà ở,
đào tạo... cần được sớm triển khai để thu hút
người lao động sớm quay lại thị trường lao động,
gỡ khó kịp thời cho doanh nghiệp. m

THỪA ĐƠN HÀNG, DOANH NGHIỆP LẠI CHỊU ÁP LỰC THIẾU LAO ĐỘNG
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tối thiểu 55.000 đồng. Trại chăn nuôi tự chủ đầu
vào từ A đến Z thì giá thành khoảng 55.000
đồng/kg heo hơi, còn với người nuôi phải mua
con giống và các thứ thì giá thành ở mức 60.000
đồng/kg.

Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng
Nai cho biết thêm, từ đầu tháng 3/2022, khi các
trận mưa đầu mùa đổ xuống dịch tả heo châu Phi
quay trở lại khiến người chăn nuôi phải đối mặt
với nhiều khó khăn như giá TACN tăng cao chưa
từng có, dịch tả heo Châu Phi và giá heo hơi trên
thị trường.

“Trước điều kiện chăn nuôi hết sức khó khăn
như vậy người chăn nuôi vẫn “bám trụ” chứ
không treo chuồng, vì nếu treo chuồng thì họ
không biết làm gì khác và họ chọn phương án an
toàn nhất là giảm đàn”, ông Đoán nói.

Theo số thống kê, trước đây các doanh nghiệp
chỉ chiếm 20% tổng đàn heo trong tỉnh còn lại
80% là của người nông dân, nhưng bây giờ 80% là
của doanh nghiệp, 20% còn lại thuộc về nông
dân. Các doanh nghiệp lớn sản xuất theo chuỗi
nên họ có thể cung ứng đầy đủ các dịch vụ từ con
giống, kỹ thuật, TACN và thuốc thú y …

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương,
giá một số nguyên liệu TACN giữ ở mức cao từ
cuối tháng trước do ảnh hưởng của thị trường
nguyên liệu TACN thế giới tăng mạnh trong bối
cảnh chiến tranh giữa Nga - Ucraina.

Các nhà máy sản xuất TACN đang đứng trước
áp lực rất lớn, khi thời gian chốt giá các hợp đồng
nhập khẩu đã đến gần, nhưng giá thế giới vẫn ở
mức cao và các sản phẩm đầu ra như giá heo, gà
vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.m

Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ
nhiệt, đẩy giá thức ăn chăn nuôi (TACN) ở

mức cao chưa từng có, trong khi đó dịch tả heo
châu Phi đang xảy ra tại một số địa phương và có
nguy cơ tái phát trên diện rộng.

Trong quý I/2022, chăn nuôi cả nước vẫn gặp
nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào ở mức cao,
giá TACN biến động mạnh, thêm vào đó là giá
xăng dầu tăng cao đã gây áp lực đến các hoạt
động chăn nuôi cả nước.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp
hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai - thủ phủ chăn nuôi
heo của cả nước cho biết từ đầu tháng 2/2022, giá
TACN tăng lên 3 lần và người chăn nuôi phải trả
thêm 30.000 đồng/bao cám.

Trong khi 01 con heo từ cai sữa đến xuất
chuồng ăn trung bình 10 bao cám, như vậy giá
thành đội lên 300.000 đồng, các dịch vụ khác tăng

DOANH NGHIỆP GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN DO GIÁ THỨC ĂN CHĂN
NUÔI TĂNG CAO
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TRUNG QUỐC VẪN DUY TRÌ
CHÍNH SÁCH "ZERO COVID"

Ngày 19/4, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc
gia Trung Quốc Mi Feng cho biết, WHO vẫn coi
COVID-19 là vấn đề y tế khẩn cấp, mối nguy lớn
đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, Trung Quốc
sẽ tiếp tục gia hạn các biện pháp chống dịch
nhằm giảm các ca lây nhiễm trong cộng động và
các ca nhập cảnh.  Chiến lược “Zero COVID” của
Trung Quốc bao gồm việc tiến hành xét nghiệm,
truy vết và cách ly tập trung các ca dương tính với
virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, thành phố Thượng Hải đã yêu cầu
người dân tăng cường phối hợp với các cơ quan
chức năng trong chiến dịch xét nghiệm COVID-
19 trên diện rộng. 

Giới chức thành phố Thượng Hải đã nới lỏng
biện pháp chống dịch tại một số khu vực nguy cơ
thấp, song phần lớn dân cư tại thành phố 25 triệu
dân này vẫn phải tuân thủ biện pháp giãn cách
nghiêm ngặt.

INDONESIA VIỆN TRỢ VACCINE
COVID-19 TỰ SẢN XUẤT CHO
NƯỚC CÓ NHU CẦU

Indonesia sẽ sử dụng vaccine ngừa COVID-19
“Đỏ-Trắng” do nước này tự sản xuất cho mũi
tiêm tăng cường và cung cấp cho quốc gia khác
có nhu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/4, Bộ
trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho
biết vaccine “Đỏ-Trắng” sẽ được ưu tiên sử dụng
tiêm phòng ngừa COVID-19 để tiêm mũi thứ 3.
Vaccine do quốc gia này tự nghiên cứu và sản
xuất có thể được sử dụng cho trẻ em chưa tiêm
phòng. Bộ trưởng Sadikin cho biết thêm Tổng
thống Joko Widodo đã chỉ đạo sản xuất vaccine
Đỏ-Trắng để viện trợ cho các quốc gia có nhu cầu
cung cấp vaccine sẵn có.

Vaccine Đỏ-Trắng có thể được đưa vào sản
xuất trong thời gian từ tháng 8-9/2022. Chế phẩm
này do Đại học Airlangga phối hợp cùng Công ty
dược phẩm PT Biotis sản xuất.

Tính đến ngày 18/4, thế giới ghi nhận trên
550.000 ca mắc COVID-19 và gần 1.900 ca tử
vong.

l Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm
trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến
nay là 82.397.021 người, trong đó có 1.016.015 ca
tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận
tổng cộng 43.046.977 ca nhiễm, bao gồm 522.001
ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với
30.275.219 ca bệnh và 662.151 ca tử vong. 

l Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm
mới với 130.759 ca; Đức đứng thứ hai với 118.445
ca; tiếp theo là Australia (39.091 ca). Nga đứng
đầu về số ca tử vong mới, với 235 người chết
trong ngày; tiếp theo là Mỹ 195 ca và Pháp với
182 ca.

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN COVID-19 TOÀN CẦU 

l Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng
nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên
187 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên
146 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 97,5
triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 56,57 triệu ca,
tiếp đến là châu Phi trên 11,82 triệu ca và châu
Đại Dương 6,58 triệu ca nhiễm.
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Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh
COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được
hưởng BHXH trong đó đề xuất 6 nhóm ngành có
nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo dự thảo thông tư do Bộ Y tế xây dựng,
bệnh COVID-19 được định nghĩa là bệnh phát
sinh trong quá trình lao động do người lao động
phải tiếp xúc với COVID-19.

Các nghề nằm trong danh mục được xếp vào
nhóm có nguy cơ cao và được hưởng chính sách
trên gồm: Người làm việc tại cơ sở y tế; người làm
trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển
mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu virus SARS-
CoV-2; người làm công việc trong khu cách ly tập
trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có
dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại
nhà; người làm công việc vận chuyển, phục vụ
người bệnh COVID-19; người làm công việc vận
chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng
thi hài người bệnh COVID-19; người làm nghề,
công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ
người nhiễm COVID-19.

Hồ sơ hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp với
chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 phải kèm theo
giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận
bị mắc bệnh COVID-19, hoặc kết quả xét nghiệm
dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật
RT-PCR hoặc xét nghiệm tương đương theo quy
định của Bộ Y tế.

BHXH Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu bổ
sung cơ chế quản lý, để nếu chính sách được ban
hành thì đồng thời đạt được hai yêu cầu đó là
đảm bảo quyền lợi chính đáng và xác định đúng
người được hưởng chế độ.

Cạnh đó, người bệnh cần kèm theo biên bản
xác định tiếp xúc nghề nghiệp với virus SARS-
CoV-2, hoặc văn bản cử đi tham gia phòng chống
dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-
CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và đóng
dấu. Các văn bản này thay thế kết quả quan trắc
môi trường lao động hoặc biên bản xác nhận tiếp
xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp
tính.

Chiều ngày 20/4, Việt Nam ghi nhận 13.271
ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.271
ca ghi nhận trong nước .

l Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi
nhận trong 07 ngày qua: 16.429 ca/ngày.

l Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có
10.502.590 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và
vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1
triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia
và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có
106.186 ca nhiễm).

l Trong ngày, nước ta có 2.540 bệnh nhân
được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi
bệnh lên 9.068.234 ca.

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN COVID-19 TẠI VIỆT NAM

l Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07
ngày qua: 15 ca.

l Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt
Nam tính đến nay là 42.982 ca, chiếm tỷ lệ 0,4%
so với tổng số ca nhiễm.

COVID-19 SẼ ĐƯỢC COI LÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP, ĐƯỢC HƯỞNG BHXH
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CÔNG NGHỆ

BẢN TIN TỔNG HỢP 16

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNG
PHÒNG BẰNG ĐÈN UV BƯỚC
SÓNG 222 NM

Dr.Air vừa giới thiệu đèn FELIX-222, đèn UV
diệt khuẩn khử trùng sử dụng ánh sáng UV-
222nm. Đảm bảo đồng thời hiệu quả khử trùng
không khí cũng như sự an toàn tuyệt đối cho
người sử dụng. Với thiết kế nhỏ nhắn cũng ưu
điểm nổi bật về công nghệ, đèn UV-222nm hứa
hẹn trở thành người bạn đồng hành không thể
thiếu trong từng gia đình.

Khi đại dịch COVID-19 lây lan mạnh, các nhà
khoa học đã không ngừng nghiên cứu sâu, rộng
hơn về thiết bị khử trùng UV. Kết quả cho thấy,
trong các dải bước sóng của ánh sáng cực tím,
ánh sáng có bước sóng 222nm vẫn đảm bảo được
hiệu quả khử trùng nhưng sự tác động đến con
người gần như bằng 0.

Sự ra đời của đèn khử trùng UVC-222nm đã
mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực ứng dụng đèn
khử trùng UV. Thiết bị đảm bảo đồng thời 2 yếu
tố: Khử trùng hiệu quả và an toàn cho người sử
dụng. Công nghệ mới này khắc phục được nhiều
lo ngại khi sử dụng tia sáng UV thường 254nm để
khử trùng trong môi trường có người. 

INSPECTIR COVID-19
BREATHALYZER VỪA ĐƯỢC FDA
PHÊ DUYỆT

FDA Mỹ gần đây đã phê duyệt khẩn cấp cho 1
dạng xét nghiệm mới, nhanh hơn, đơn giản hơn
đó là chỉ cần thở vào 1 bong bóng, chỉ sau 3 phút
đã có kết quả.

Sản phẩm có tên InspectIR Covid-19
Breathalyzer, hiểu đơn giản là xét nghiệm bằng
hơi thở được FDA khẳng định cho kết quả có độ
chính xác cao và được đánh giá là 1 sản phẩm đầy
tính sáng tạo trong viêc đem lại sự thoải mái cho
mọi người khi làm xét nghiệm. Theo công suất
hoạt động của chiếc máy này thì 1 máy có thể
phân tích khoảng 160 mẫu mỗi ngày, một tốc độ
chấp nhận được trong bối cảnh số người làm xét
nghiệm đang giảm dần vì đại dịch đang dần
chuyển thành bệnh đặc hữu.

Các nhà khoa học đã dùng công nghệ sắc ký
khí (Gas Chromatography) và khí khối phổ (Gas
Mass-spectrometry) để tách và phân tích 5 dạng
hợp chất có liên quan đến virus SARS-CoV-2
trong hơi thở.  InspectIR được thử nghiệm trên
hơn 2,400 người có và không có triệu chứng. Kết
quả là có 91% số ca dương tính và 99% số ca âm
tính được xác định. Công ty cho biết sau khi được
phê duyệt họ có khả năng sản xuất 100 máy 1
tuần để bán ra thị trường trong thời gian tới.
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