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Nhân dịp năm mới 2012, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tôi xin gửi tới các đồng chí là người đại 
diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất.

Năm 2011 đánh dấu chặng đường 5 năm đầu hoạt động Tổng công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước. Nhân dịp  này, Tổng công ty đã  vinh dự được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc 
trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. Những kết quả của Tổng công ty cũng được Bộ Chính trị ghi nhận và khẳng 
định mô hình SCIC là chủ trương đúng đắn của Đảng trong quá trình đẩy mạnh 
sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

Năm qua, mặc dù nền kinh tế còn gặp không ít khó khăn nhưng Tổng công 
ty đã đạt tốc độ tăng trưởng khá, các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch; giá trị phần 
vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Những thành tích 5 năm nói chung và năm 2011 nói riêng của SCIC luôn có 
sự đóng góp rất lớn của hệ thống Người đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty 
tại các doanh nghiệp. Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, tôi trân trọng cảm ơn 
sự phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách nhiệm của các đồng chí.

Năm 2012 tới đây, nền kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì 
vậy, nhiệm vụ công tác năm 2012 của SCIC và các đồng chí Người đại diện là rất 
nặng nề: một mặt đồng hành, gắn bó với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mặt 
khác cùng với SCIC tiếp tục tái cơ cấu và phát triển phần vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí Người đại diện vốn sẽ tiếp 
tục chung sức, cộng đồng trách nhiệm với SCIC thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thân ái chúc các đồng chí và gia đình Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Trân trọng,          

Lại Văn Đạo
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc

Thư cảm ơn 

Chúc mừng năm mới 
2012
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Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch
Trong 5 năm (từ 2006 đến 2010) các 

chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, 
tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của Tổng công 
ty đều tăng với tốc độ khá. Tổng tài sản của 
Tổng công ty tăng trên 8,8 lần (từ 5.924 tỉ 
đồng lên 52.603 tỉ đồng); tổng nguồn vốn 
chủ sở hữu tăng gấp 6 lần (từ 3.657 tỉ đồng 
lên 21.715 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế năm 
2010 đạt 2.282 tỷ đồng, tăng trên 20 lần so 
với năm 2006.

Năm 2011, trong bối cảnh 
kinh tế thế giới suy thoái với 
nhiều biến động tại hầu hết các 
khu vực kinh tế quan trọng như 
Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… Kinh 
tế trong nước cũng gặp không ít 
khó khăn với chỉ số lạm phát và 
lãi suất ngân hàng tăng cao; thị 
trường bất động sản và thị trường 
chứng khoán sụt giảm nghiêm 
trọng,… đã ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nói 
chung của doanh nghiệp, trong 
đó có các doanh nghiệp thuộc 
danh mục đầu tư của SCIC. Mặc 
dù vậy, với sự nỗ lực của mình, 
năm 2011, Tổng công ty vẫn hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.

Năm 2011, tổng doanh thu của TCT đạt 
3.711 tỷ đồng, tăng 22,7% so với kế hoạch và 
tăng 32,1% so với năm 2010; lợi nhuận sau 
thuế là 2.880 tỷ đồng, tăng 11,4% so với kế 
hoạch và tăng 22,2% so với năm 2010; tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 11,8% và 
tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước (theo 
hướng dẫn tại Quyết định 224 của Thủ tướng 
Chính phủ và Thông tư 145 của Bộ Tài chính 
về đánh giá xếp loại DN) đạt 16,4%. Với kết 
quả như trên, Tổng công ty năm 2011 tiếp 
tục được xếp loại doanh nghiệp loại A.

Về công tác bán vốn nhà nước, trong năm 
2011, Tổng công ty đã có nhiều quyết định 
liên quan đến công tác bán vốn. Cụ thể: 
Hội đồng Thành viên ban hành các Quyết 
định số 15/QĐ- ĐTKDV.HĐTV ngày 
17/02/2011 phê duyệt Kế hoạch bán vốn 

nhà nước năm 2011 và 2012; Quyết định 
số 40/ĐTKDV-HĐTV ngày 21/7/2011 
điều chỉnh kế hoạch bán vốn đến năm 2012 
của Tổng công ty; Nghị quyết số 05/NQ-
ĐTKDV.HĐTV ngày 24/10/2011 trong 
đó quy định về cơ chế hạ giá khởi điểm và 
bán vốn tại doanh nghiệp có đất. Dựa trên 
các căn cứ trên, Tổng Giám đốc đã ban hành 
Quyết định số 317/QĐ-ĐTKDV ngày 
27/7/2011 phân bổ chỉ tiêu bán vốn năm 
2011 cho các đơn vị trong Tổng công ty. 
Theo các quyết định trên, tổng số DN thuộc 
danh mục bán vốn năm 2011 là 304 DN.

Trên cơ sở các văn bản trên, công tác bán 
vốn được triển khai đảm bảo nguyên tắc 
thận trọng, đúng quy định của pháp luật và 
theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên lưu ý 
hiệu quả bán vốn trong bối cảnh thị trường 
diễn biến bất lợi.

Những biến động về lãi suất, tỷ 
giá, lạm phát và sự suy giảm của thị 
trường chứng khoán đã làm nhiều 
doanh nghiệp SCIC thực hiện 
bán vốn gặp nhiều khó khăn trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi 
nhuận giảm mạnh, đồng thời sức 
mua của nhà đầu tư giảm sút, ảnh 
hưởng đến việc bán vốn. Thêm 
vào đó, danh mục bán vốn của 
Tổng công ty gồm nhiều doanh 
nghiệp nhỏ, hoạt động kém hiệu 
quả, tình hình phức tạp. Mặt khác, 
cơ chế định giá đất đã đẩy giá trị 
một số DN lên cao hơn nhiều so 
với mức giá mà thị trường có thể 

chấp nhận. Những nguyên nhân 
trên đã làm cho một số DN bán vốn nhiều 
lần không thành công. Một số doanh nghiệp 
trong danh sách bán vốn có tiềm năng về 
bất động sản. Tuy nhiên trong bối cảnh thị 
trường bất động sản năm 2011 suy giảm 
mạnh nên đình hoãn bán vốn để chọn lựa 
thời điểm hiệu quả hơn;...

Trước những diễn biến trên, Tổng công 
ty đã chủ động xây dựng các cơ chế bảo 
đảm tính thống nhất trong triển khai bán 
vốn; chủ động hơn trong công tác phối hợp 
với các công ty chứng khoán để tìm ra giải 
pháp đẩy mạnh công tác bán vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp; tổ chức hội thảo giới thiệu 
cơ hội cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp 
trong danh sách bán vốn; xử lý kịp thời một 
số trường hợp công ty chứng khoán rơi vào 
tình trạng mất tính thanh khoản nhằm bảo 
toàn tiền bán vốn cho Nhà nước.

Năm 2011 - Mốc son đáng nhớ 
của Tổng công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn Nhà nước 

Năm 2011 đánh dấu mốc son quan trọng trong giai đoạn đầu hoạt động 
của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. Tổng công ty vinh dự 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì những 
thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả của Tổng công ty cũng được 
Bộ Chính trị ghi nhận và khẳng định mô hình SCIC là chủ trương đúng đắn 
của Đảng trong quá trình đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
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Tính đến 31/12/2011, Tổng công ty bán 
vốn thành công tại 95 doanh nghiệp (trong 
đó bán hết vốn tại 88 doanh nghiệp), thu 
về  760 tỷ đồng trên giá trị mệnh giá 404 tỷ 
đồng, đạt tỷ lệ 1,9 lần. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp
Nền kinh tế Việt Nam năm 2011 không 

nằm ngoài những khó khăn chung của kinh 
tế thế giới với chỉ số lạm phát và lãi suất ngân 
hàng tăng cao. Cắt giảm tăng trưởng tín dụng 
là cần thiết để chống lạm phát, nhưng hậu 
quả của nó là ách tắc tín dụng lại gây nhiều 
khó khăn cho doanh nghiệp và ngân hàng. 
Đối với các doanh nghiệp, chính sách thắt 
chặt chi tiêu công và tín dụng đã làm cho 
việc tiếp cận nguồn vốn nói riêng và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nói chung của 
doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, trong 
đó có các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu 
tư của SCIC. 

Ngay từ đầu năm, Tổng công đã chủ động 
có kế hoạch tham dự; đôn đốc, hướng dẫn 
các DN tổ chức ĐHCĐ năm 2011; chủ động 
chuẩn bị ý kiến tham gia  đại hội. Trong đó, 
đặc biệt tập trung vào các DN thuộc nhóm 
A, nhóm B quy mô lớn, DN có vốn chi phối, 
DN có nhiều tồn tại, DN tổ chức ĐH hết 
nhiệm kỳ và bầu lại nhân sự chủ chốt. 

Tổng công ty đã tham gia ý kiến tại 407 
DN (92,08% tổng số CTCP), nhiều vấn đề 
có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp 
biểu quyết tại ĐHCĐ đã được Tổng công ty 
tham gia đạt kết quả với tư cách là cổ đông 
lớn, có trách nhiệm. Trong đó ĐHCĐ tại 
một số doanh nghiệp lớn đã diễn ra thành 
công (Vinaconex, Vinamilk, Domesco, Vi-
nare, BMI, TCT Điện tử Tin học VEIC…) 
nhờ công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ 

lưỡng, đạt được sự đồng thuận cao của ban 
lãnh đạo và các cổ đông của DN.

Nhìn chung, nhờ chuẩn bị chủ động và 
chu đáo hơn nên hầu hết các đại hội cổ đông 
năm 2011 đều thành công, nội dung tổ chức, 
thông tin đến các cổ đông rõ ràng, đầy đủ 
hơn, tạo thuận lợi cho các cổ đông tham gia 
ý kiến và biểu quyết tại ĐHCĐ. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số tồn tại là: nhiều DN (chủ 
yếu ở nhóm C) do quy mô nhỏ, cổ đông 
phần lớn là người lao động trong DN nên 
nội dung ĐHCĐ còn mang tính hình thức; 
vẫn còn 23 doanh nghiệp chưa có kế hoạch 
tổ chức ĐHCĐ; sau ĐHCĐ, DN chậm gửi 
Biên bản/Nghị quyết về SCIC để hạch toán 
cổ tức. Hiện tại, Tổng công ty mới chỉ nhận 
được 387 Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ.

Trong năm 2011, Tổng công ty cũng đã 
nỗ lực tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại 
của một số doanh nghiệp thuộc diện giám 
sát đặc biệt theo quy định tại Quy chế quản 
trị vốn đầu tư của SCIC tại doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, SCIC cũng không ngừng 
kiện toàn hệ thống người đại diện. Tính 
đến tháng 12/2011, Tổng công ty hiện có 
522 Người đại diện, trong đó 469 Người 
đại diện chuyên trách công tác tại doanh 
nghiệp, giữ các chức danh lãnh đạo, điều 
hành doanh nghiệp, chiếm 90%; 22 Người 
đại diện kiêm nhiệm là cán bộ các đơn vị 
thuộc các Bộ, ngành, địa phương, chiếm 
4%. Đối với một số doanh nghiệp quan 
trọng hoặc đang có nhiều tồn tại, Tổng 
công ty trực tiếp cử cán bộ của Tổng công 
ty làm Người đại diện và tham gia quản lý 
doanh nghiệp (31 Người đại diện chiếm 
6%); từng bước thực hiện tách bạch chức 
danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, 
đặc biệt ở những DN nhóm A.

Để từng bước kiện toàn Người đại diện 
vốn nhà nước tại DN, Tổng công ty đã triển 
khai đồng bộ một số công việc, như: tập 
trung rà soát tại các doanh nghiệp tổ chức 
ĐHCĐ hết nhiệm kỳ; rà soát, tổng hợp báo 
cáo HĐTV tình hình cán bộ Tổng công ty 
được cử làm Người đại diện vốn hoặc tham 
gia kiêm nhiệm HĐQT, BKS tại các DN; 
rà soát, tổng hợp và có phương án đối với 
NĐD là công chức kiêm nhiệm tại các Bộ, 
Sở, ngành địa phương; đối với các DN có 
Người đại diện đến tuổi/quá tuổi nghỉ hưu, 
có phương án tách các chức danh Người 
đại diện đang kiêm nhiệm (ví dụ Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,…), chuẩn bị 
phương án nhân sự kế cận. 

Năm 2011, Tổng công ty đã quyết định 
cử 67 Người đại diện; chấm dứt đại diện vốn 
của 55 Người đại diện.

Tháng 11/2011, Tổng công ty đã tổ chức 
Hội nghị Người đại diện tại 02 khu vực miền 
Bắc và miền Nam với sự tham dự đông đảo 
của hệ thống Người đại diện. Trong khuôn 
khổ Hội nghị, Tổng công ty cũng đã tổ chức 
đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho đối 
tượng Người đại diện.

Ngày 01/8/2011, Chính phủ đã ký ban 
hành Nghị định số 66/2011/NĐ-CP quy 
định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức 
đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công 
ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm 
chủ sở hữu và người được cử làm đại diện 
chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Tổng công 
ty đã phối hợp, làm việc với Bộ Nội vụ trong 
quá trình dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị 
định 66 để quy định phù hợp với thực tế 
hoạt động và đặc thù của hệ thống người đại 
diện vốn của SCIC.  n
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Ông Nguyễn 
Thành Phương, 
Tổng giám đốc Tổng 
công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu và xây dựng 
Việt Nam (VINACONEX):

VINACONEX 
cổ phần hóa từ 
năm 2006, đến nay, 
sau 5 năm, các vấn 
đề tài chính của TCT đã minh bạch hơn. 
Từ khi phần vốn nhà nước được chuyển 
giao về SCIC, chúng tôi nhận được sự 
tư vấn nhiệt tình của SCIC và Tập đoàn 
Swiss Re (Thụy Sỹ).

Năm 2011 là năm mà doanh nghiệp gặp 
rất nhiều khó khăn, song chúng tôi nhận 
được sự ủng hộ của các cổ đông lớn, đặc biệt 
là SCIC, nên chúng tôi vẫn giữ vững được tốc 
độ tăng trưởng. Dự kiến năm nay, TCT cũng 
nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng… 

Năm 2012, chúng tôi cũng đề xuất SCIC 
tăng cường mở các lớp tập huấn, nâng cao 
trình độ cho Người đại diện; tổ chức các buổi 
tọa đàm, các chương trình cống hiến, chia sẻ, 
hợp tác cùng phát triển. Ngược lại, chúng tôi 
sẽ cống hiến cho SCIC những đề xuất của 
mình, đặc biệt hợp tác tốt với các thành viên 
khác muốn hợp tác với VINACONEX…

Ông Trần Bá 
Phúc, 
Chủ tịch HĐQT 
Công ty cổ phần Nhựa 
Thiếu Niên Tiền Phong:

Từ khi SCIC 
được thành lập, 
thông qua hệ thống 
Người đại diện của 
mình đã tạo ra hiệu 
quả cao trong công tác quản lý vốn nhà nước 
tại DN. SCIC tham gia một cách tích cực vào 
quá trình hoạt động của các DN, các vấn đề 
xây dựng các kế hoạch, chiến lược, đổi mới 
phát triển DN, SCIC đều thông qua Người 
đại diện để phát huy vốn nhà nước.

Khi thực hiện cơ chế đổi mới đã tạo ra 
bước phát triển vượt bậc cho DN, mức độ 
tăng trưởng sau cổ phần hóa hàng năm đều 
đạt từ 10-30%, đặc biệt từ khi chuyển giao 
phần vốn nhà nước từ Bộ Công thương sang 
SCIC: vốn điều lệ tăng từ 90 tỷ lên 433 tỷ 
(tăng 380%), vốn nhà nước từ 46 tỷ đã tăng 

lên 160 tỷ (tăng 250%), doanh thu tăng từ 
700 tỷ đồng lên 2200 tỷ đồng (tăng hơn 
200%), nộp ngân sách tăng từ 40 tỷ lên 290 
tỷ (tăng hơn 600%)

Có được kết quả trên, do tác động của rất 
nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất 
tạo nên thành công của chúng tôi trong 5 
năm qua, đó là sự phối kết hợp giữa Người 
đại diện với SCIC và sự liên kết giữa SCIC 
với DN.

Với vai trò là một cổ đông lớn, SCIC 
đã quan tâm sâu sát tới mọi hoạt động của 
DN. Ngoài việc SCIC giới thiệu Người đại 
diện tham gia vào HĐQT và Ban Lãnh 
đạo công ty, SCIC còn cử cán bộ có trình 
độ chuyên môn, có năng lực quản lý để 
tham gia quá trình quản lý và chính vì vậy 
đã giúp SCIC với DN ngày càng gắn bó. 
Chúng tôi mong rằng, thời gian tới nhận 
được sự góp ý quý báu vào đường lối chiến 
lược của DN, giúp công ty chúng tôi hoàn 
thiện các quy chế hoạt động, quy chế quản 
trị DN… và tạo ra hiệu quả cao trong công 
tác quản lý.

Ngoài ra, với vai trò là cổ đông lớn của 
DN, trong năm qua, SCIC đã tổ chức nhiều 
chương trình tập huấn, đào tạo, nâng cao 
năng lực nhận thức, nâng cao kiến thức quản 
trị cho Người đại diện nói riêng và cán bộ 
lãnh đạo các DN nói chung. 

Các DN VN hiện nay đang hoạt động 
trong điều kiện hết sức khó khăn do biến 
động của nền kinh tế trong nước cũng như 
trên thế giới. Năm 2011, sự biến động của lãi 
suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ, giá cả đầu vào 
nguyên nhiên liệu… khiến nhiều DN phải 
cắt giảm sản lượng sản xuất hàng hóa. Công 
ty chúng tôi, sau khi kết thúc quý 3, đã tổng 
kết hoạt động sản xuất kinh doanh để có kế 

hoạch điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của mình.

SCIC với vai trò là nhà đầu tư chiến lược, 
một cổ đông năng động, chúng tôi cần sự hỗ 
trợ của SCIC hỗ trợ, tăng cường hỗ trợ các 
DN xây dựng chiến lược đầu tư phát triển 
sản xuất, tư vấn các DN tìm kiếm các cơ hội 
đầu tư phát triển và thường xuyên cung cấp 
thông tin quan trọng cho các DN về đường 
lối, chủ trương, chính sách của cơ quan quản 
lý Nhà nước, Chính phủ, giúp DN có những 
định hướng tốt trong kế hoạch phát triển, 
đồng thời hỗ trợ DN quảng bá giới thiệu…

Năm 2012, đề nghị SCIC mở các lớp tập 
huấn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, 
Người đại diện nói chung và đặc biệt trong 
mối quan hệ giữa các DN với nhau.

Bà Chu Thị 
Thanh Hà, 
Tổng giám đốc Công ty 
cổ phần viễn thông FPT:

Công ty cổ phần 
viễn thông FPT 
(FPT Telecom) 
chính thức thành 
lập tháng 7/2005, 
trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty truyền 
thông FPT thuộc Tập đoàn FPT hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thông, Internet. Từ một 
nhà cung cấp dịch vụ Internet, sau 6 năm 
hoạt động, đến nay Công ty đã trở thành 
một trong những DN hạ tầng mạnh và nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông chiếm thị phần 
chi phối ở Việt Nam. 

Tính đến tháng 11/2011, Công ty đã 
hiện diện ở 36 tỉnh, thành trên cả nước, dự 
kiến đến năm 2012, mở rộng thêm 8 chi 
nhánh ở các tỉnh, thành khác. Công ty FPT 

Khẳng định vai trò cầu nối 
Năm 2011 là năm nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam, trong đó có các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của 
SCIC. Trước bối cảnh đó, SCIC và doanh nghiệp luôn có những chia sẻ 
kịp thời về đường lối phát triển, xây dựng kế hoạch, chiến lược phù 
hợp. Để làm được điều đó, SCIC đều thông qua Người đại diện vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp và ngược lại, Người đại diện vốn cũng 
luôn phối hợp tốt với SCIC. Năm 2012 được dự báo là vẫn còn nhiều 
khó khăn, thách thức, vì vậy, SCIC và Người đại diện vốn cần phải 
hợp tác tốt hơn nữa để đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp 
nói chung và phát huy phần vốn nhà nước nói riêng.
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đã tạo công ăn việc làm cho hơn 3.500 nhân 
lực trong lĩnh vực công nghệ cao. Tính đến 
hết quý III/2011, chúng tôi đã đạt doanh 
thu 2.598 tỷ đồng. Với tình hình kinh tế vĩ 
mô khó khăn, nhưng FPT Telecom vẫn đạt 
tốc độ tăng trưởng doanh thu là 47% so với 
cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận là 34% so với 
cùng kỳ 2010.

Về phần vốn nhà nước đầu tư tại FPT 
Telecom, từ phần vốn nhà nước năm 2005 
là 17 tỷ, chiếm 51,52% vốn điều lệ của FPT 
Telecom. Đến nay, số vốn nhà nước đã tăng 
lên 500 tỷ đồng, tăng 29,5 lần so với 2005. 
Hàng năm mức tăng vốn này được duy trì 
tăng 50-60%/năm…

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực 
của Công ty, còn có sự hỗ trợ tích cực từ phía 
SCIC. SCIC, với tư cách là người quản lý 
phần vốn nhà nước tại DN, những đề xuất 
của FPT Telecom liên quan đến bảo toàn và 
phát triển vốn chủ sở hữu đều nhận được sự 
tạo điều kiện thuận lợi từ phía Tổng công ty.

Với tư cách là cổ đông lớn nhất của 
công ty, SCIC đã thể hiện vai trò cổ đông 
năng động của mình. Gần đây, sự tham gia 
của SCIC vào HĐQT và Ban Kiểm soát 
của Công ty đã làm cho hoạt động của 
HĐQT và BKS được nâng lên một bước, 
theo hướng tăng cường minh bạch hóa, 
đồng thuận cùng có lợi. Qua các cuộc họp 
HĐQT được tổ chức định kỳ, CTCP FPT 
và đại diện SCIC đã tích cực trao đổi và đi 
đến thống nhất trong nhiều lĩnh vực quan 
trọng có tác động đến tốc độ tăng trưởng, 
hiệu quả kinh doanh, cũng như chiến lược 
phát triển lâu dài…

Những khó khăn trong hoạt động của 
Công ty chúng tôi đã được đại diện của SCIC 
đóng góp những ý kiến quý báu và cùng nhau 
tháo gỡ. Cá nhân tôi đánh giá sự hợp tác giữa 
2 bên là hiệu quả và hết sức cởi mở. …

Ông Trần Văn 
Tiến, 
Chủ tịch HĐQT, 
Giám đốc Cty CP 
Lương thực Vật tư 
nông nghiệp Đăk Lăk:

Công ty chúng 
tôi hoạt động 
trong lĩnh vực vật 
tư nông nghiệp và 
chế biến sản phẩm từ vật tư nông nghiệp. 
Sản phẩm chính là phân bón, giống cây 

trồng và chế biến tinh bột sắn phục vụ 
xuất khẩu.

Trong những năm vừa qua, có sự phối 
hợp rất nhịp nhàng giữa Người đại diện với 
Tổng công ty, tất cả các nội dung báo cáo 
trong quy chế chúng tôi đã thực hiện đầy đủ. 
Trong những năm qua, mức độ tăng trưởng 
của công ty tương đối tốt, thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ đối với Tổng công ty về tất cả 
các khoản liên quan đến thuế, cổ tức và các 
khoản tồn đọng từ năm trước để lại…

Là người đại diện vốn nhà nước tại 
DN, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình và 
mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn 
nữa với TCT.

Ông Hồ Quỳnh 
Hưng, 
Chủ tịch HĐQT kiêm 
Giám đốc Công ty 
Cổ phần Bóng Đèn 
Điện Quang:

 Công ty Cổ phần 
Bóng Đèn Điện 
Quang được cổ phần 
hóa từ năm 2005. 
Trong những năm vừa qua, Công ty luôn nhận 
được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của SCIC 
với tư cách là cổ đông lớn, nhà đầu tư chuyên 
nghiệp nên hoạt động của DN có nhiều thuận 
lợi. Việc đưa ra quyết định liên quan đến điều 
hành hoạt động của DN luôn được diễn ra 
nhanh chóng, không phải thông qua nhiều 
cấp. SCIC cũng hỗ trợ nhiều cho các DN trong 
định hướng về tài chính và quản trị DN. Ngược 
lại, các ý kiến của SCIC liên quan đến các nội 
dung quản trị lớn đều được HĐQT thống nhất. 
Minh chứng cho hiệu quả hoạt động phối hợp 
giữa SCIC và DN từ khi cổ phần hóa đến nay: 
Vốn pháp định tăng trên 10 lần, vốn chủ sở hữu 
tăng gần 28 lần.

Về thương hiệu, Điện Quang là DN duy 
nhất trong ngành chiếu sáng và là một trong 
27 DN trên toàn quốc 2 lần liên tiếp được 
Chính phủ công nhận là thương hiệu quốc 
gia. Điện Quang là một trong hai đơn vị nhận 
Nhãn Xanh Việt Nam. Không chỉ đầu tư 
trong nước, Điện Quang còn đầu tư ra nước 
ngoài. Hiện Điện Quang đang liên doanh với 
Tập đoàn Dầu khí Venexuela để đầu tư một 
liên doanh sản xuất bóng đèn tiết kiệm điện 
trị giá 300 triệu đôla tại CH Venexuela.

Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đề 
nghị SCIC hỗ trợ thêm cho DN bằng cách 

khuyến khích các DN sử dụng sản phẩm và 
dịch vụ nội bộ của các DN có vốn của SCIC, 
vừa giúp cho DN, vừa giúp cho hiệu quả đầu 
tư của SCIC. Việc SCIC tổ chức các buổi tập 
huấn, hội thảo đã cập nhật nhiều kiến thức, 
chính sách pháp luật, xu thế thị trường, quy 
định và chủ trương mới cho Người đại diện. 
Vì thế, SCIC cần phát huy hơn nữa điều này 
để giúp cho sự phối hợp của Người đại diện 
vốn và SCIC được nhuần nhuyễn hơn.

Bà Nguyễn Thị 
Nga, 
Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Du lịch Đồng Tháp:

  Công ty CP Du 
lịch Đồng Tháp là 
một đơn vị lữ hành 
quốc tế của tỉnh 
Đồng Tháp, được 
thành lập từ năm 

1982 và cổ phần hóa năm 2006. Đến cuối năm 
2006, thì phần vốn nhà nước được chuyển về 
SCIC quản lý. Những năm qua, Công ty luôn 
nhận được sự hỗ trợ của SCIC trong quản lý, 
điều hành doanh nghiệp.

Gần đây, tình hình kinh tế khó khăn đã 
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của DN. 
Năm 2010 là năm đầu tiên công ty phát 
hành cổ phiếu, mặc dù đúng vào giai đoạn 
khó khăn, nhưng cũng đã thành công. Chính 
sự hỗ trợ, quan tâm của SCIC với DN đã tạo 
điều kiện cho DN đạt được kết quả đó.

Năm 2011 là năm khó khăn, doanh 
nghiệp chịu áp lực về vốn. Tuy nhiên, với 
sự cố gắng phát huy các thế mạnh, công ty 
đã giữ vững được tốc độ tăng trưởng. Năm 
2011, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi 
nhuận đều đạt trên 30%.  

Tôi muốn chia sẻ với SCIC 3 nội dung: 
Thứ nhất, SCIC quản lý rất nhiều các đơn 

vị đa ngành nghề, vì thế các DN có cùng 
ngành nghề có thể chia sẻ thông tin, kết nối 
và sử dụng dịch vụ để cùng nhau phát triển vì 
lợi ích chung của DN và của SCIC.

Thứ hai, SCIC thường xuyên tổ chức các 
lớp đào tạo kỹ năng mềm, cũng như chia sẻ 
kinh nghiệm…

Thứ ba, về việc SCIC thoái vốn tại các 
DN. Theo tôi, đó là chủ trương đúng đắn của 
Nhà nước. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện 
nay, đề nghị TCT xem xét lại thời điểm thoái 
vốn đối với những DN làm ăn hiệu quả, có 
chiến lược phát triển…  n

giữa SCIC và doanh nghiệp
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Một số hình ảnh tại Hội nghị Người đại diện 
năm 2011



Hình ảnh 
hoạt động 
nổi bật  
của SCIC  
năm 2011
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Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho SCIC

Một số hình ảnh tại Lễ công bố Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ cử Chủ tịch Hội đồng 
thành viên SCIC



Phỏng vấn đầu xuân 
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Hội thảo trao đổi giải pháp đẩy mạnh công tác bán vốn nhà nước năm 2011

Tổng công ty chủ động 
tham dự và đôn đốc, 

hướng dẫn doanh nghiệp 
tổ chức ĐHCĐ năm 2011. 

Đồng thời, tập trung xử lý 
có kết quả, hướng giải quyết 
cụ thể hoặc dứt điểm những 
vấn đề phát sinh, tồn tại kéo 
dài tại một số doanh nghiệp 
thuộc diện giám sát đặc biệt



Phỏng vấn đầu xuân 
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Tổng công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên và người đại diện vốn nhà nước bằng cách tổ chức các chương trình 
tập huấn, các buổi hội thảo

Tổng công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh 
xã hội, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30a 
của Chính phủ về giảm nghèo
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1. Bầu nhân sự cấp cao
Đại hội Đảng XI khai mạc đầu tháng 1 tại 

Hà Nội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo 
chí trong nước, quốc tế. Ngoài việc hoạch 
định chiến lược của đất nước trong 5 năm 
tới, mục tiêu chính của Đại hội XI là chọn ra 
những nhà lãnh đạo mới đưa đất nước vượt 
qua những thách thức kinh tế đang gia tăng. 
Ông Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi, tiến sĩ 
chính trị học) được bầu làm Tổng bí thư. Sau 
nhiều năm Bộ Chính trị mới có gương mặt 
nữ là bà Tòng Thị Phóng.

Nửa năm sau, tại kỳ họp đầu tiên của 
Quốc hội khóa XIII, ông Trương Tấn Sang 
(62 tuổi) được bầu làm Chủ tịch nước, ông 
Nguyễn Sinh Hùng (65 tuổi) đắc cử Chủ 
tịch Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
(62 tuổi) tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Nhân 
sự Chính phủ cũng đã được phê chuẩn với 
15 trong số 22 bộ trưởng là gương mặt mới, 
vị trẻ nhất mới 48 tuổi. 

Thời gian nhậm chức chưa dài, nhưng 
lãnh đạo khóa mới đã ghi dấu ấn qua các 
chuyến công du quan trọng tại Trung Quốc, 
Ấn Độ, Philippines; những quyết sách tái cơ 
cấu kinh tế... Đặc biệt, một số tân bộ trưởng 
đã có những phát ngôn, hành động gây dấu 
ấn, thể hiện sự cởi mở hơn của Chính phủ 
trong thời kỳ mới.

2. Căng thẳng biển Đông
Liên tiếp các vụ cắt cáp, phá hoại của tàu 

Trung Quốc đối với tàu thăm dò Việt Nam 
trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa 200 hải lý của Việt Nam vào cuối tháng 
5, đầu tháng 6 đã gây chấn động dư luận 
trong nước. Ở Hà Nội, TP HCM, hơn 10 
cuộc biểu tình phản đối diễn ra, trong khi Bộ 
Ngoại giao hai nước liên tục có những phát 
ngôn trái chiều. 

Việt Nam và Trung Quốc đã phải cử 
nhiều phái viên cấp cao trao đổi trước khi 
đạt được bản thỏa thuận những nguyên tắc 
cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển 
trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng tới Trung Quốc vào tháng 10.

Căng thẳng trên biển Đông đã khiến 
khu vực có tuyến hàng hải quan trọng bậc 
nhất thế giới trở thành một điểm nóng. Các 

cường quốc Mỹ, Nhật, Ấn Độ đều bày tỏ lo 
ngại và kêu gọi các bên tôn trọng tuân thủ 
luật pháp quốc tế, Công ước quốc tế về Luật 
Biển 1982. Tất cả hội nghị, diễn đàn khu vực, 
quốc tế đều đưa biển Đông vào chương trình 
nghị sự. Hàng trăm học giả khắp thế giới 
cũng đã tham gia một loạt các hội thảo quốc 
tế về biển Đông được tổ chức ở nhiều nước 
Đông Nam Á.

3. Lạm phát vượt 18%,  
gấp đôi mục tiêu 

Mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tăng không quá 7% mà Quốc hội 
thông qua cho cả năm sớm bị phá vỡ khi 
3 tháng đầu năm giá cả đã tăng gần 6,5%. 
Bên cạnh những yếu tố mùa vụ, tác nhân 
bên ngoài (lạm phát lương thực), nguyên 
nhân chính khiến CPI tăng cao là hệ quả 
trực tiếp của những lần tăng giá xăng và 
điện liên tiếp.

Lường trước những bất ổn vĩ mô có thể 
xảy ra, Chính phủ khẳng định quyết tâm qua 
Nghị quyết 11 với quan điểm chung là thắt 
chặt tài khóa và tiền tệ. 6 nhóm giải pháp của 
Nghị quyết sau đó đã được gấp rút triển khai 
trên phạm vi cả nước. Do tác động tâm lý và 
điều chỉnh lương cơ bản vào giữa năm, lạm 
phát không giảm nhanh như dự kiến, vì thế 
Chính phủ phải điều chỉnh mục tiêu này 3 
lần trong năm. 

Những tháng cuối năm, các biện pháp 

kiểm soát giá bắt đầu có tác dụng, từ tháng 
8, chỉ số giá tiêu dùng đều tăng dưới 1%. Tuy 
nhiên đến cuối năm CPI vẫn tăng 18,13%, 
gấp gần 2,6 lần mục tiêu đề ra đầu năm và 
bỏ xa mục tiêu đã được điều chỉnh lần cuối 
(17%). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng 
định, năm tới Chính phủ sẽ cố gắng kiểm 
soát chỉ số giá ở 9%.

4. Tín dụng đen vỡ nợ dây chuyền 
Hàng loạt vụ vỡ nợ tín dụng đen đã xảy ra 

trong những tháng cuối năm tại nhiều tỉnh, 
thành Hà Nội, TP HCM, Hà Tĩnh, Nghệ 
An… Hầu hết các con nợ đều phá sản do 
thua lỗ đầu tư chứng khoán, vàng và nhà đất, 
rồi bỏ trốn với số tiền nợ hàng nghìn tỷ đồng 
cả gốc lẫn lãi khủng tính theo ngày. Thậm chí 
có người phải xin ở tù nhằm bảo toàn tính 
mạng, tránh bị chủ nợ thuê xã hội đen truy 
sát.

Trước khi rơi vào cảnh khuynh gia bại 
sản, các con nợ đều có vỏ bọc bên ngoài là 
những doanh nhân thành đạt, ở biệt thự lớn, 
đi ôtô đắt tiền, quan hệ rộng, huy động hàng 
tỷ đồng bằng giấy viết tay và hứa trả lãi cao 
gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng.

Vỡ nợ tín dụng đen diễn ra dây chuyền tại 
nhiều tỉnh thành trên cả nước thể hiện sự bất 
ổn của hệ thống tài chính, khi nhiều người 
dân không đặt niềm tin vào việc gửi tiền 
hoặc không thể vay vốn từ ngân hàng mà 
tìm đến các kênh khác. Bên cạnh đó, đổ bể 
tín dụng đen liên hoàn cũng là lời cảnh báo 
đối với hệ thống ngân hàng – nơi có cả trăm 
nghìn tỷ đồng dư nợ đối với lĩnh vực chứng 
khoán, bất động sản và đang phải tìm mọi 
cách thu hồi vốn vay.

5. Giá vàng lập kỷ lục 49 triệu đồng 
mỗi lượng

Sốt giá vàng lên đến đỉnh điểm vào những 
ngày cuối tháng 8, giá lập kỷ lục 49 triệu 
đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với cùng kỳ 
năm ngoái. Diễn biến quốc tế là một nguyên 
nhân của đợt tăng giá này, đặc biệt là tác động 
của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, việc 
Mỹ lần đầu tiên bị tụt hạng tín nhiệm. 

Nhưng để thị trường nhảy giá từng 
giờ và biến động với biên độ lên tới 

Kinh tế Việt Nam

10 sự kiện 
kinh tế - xã hội 2011

Lãnh đạo nhiệm kỳ mới ra mắt 
với những quyết sách quan 
trọng, quan điểm nhất quán 
về chủ quyền, chủ trương tái 
cấu trúc toàn diện nền kinh tế 
là điểm nhấn trong năm 2011, 
đem lại hy vọng đất nước sẽ 
phát triển ổn định, bền vững 
hơn những năm tới. 
Dưới đây là 10 sự kiện kinh tế - 
xã hội trong năm
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hàng triệu đồng một lượng, có “công” 
không nhỏ của giới đầu cơ. Giá vàng 
SJC, thương hiệu chiếm hơn 90% thị 
phần, có lúc đắt hơn thế giới gần 5 triệu 
đồng một lượng. Diễn biến khó lường 
của giá thế giới và sự thao túng của giới 
đầu cơ có lúc đã làm giảm hiệu lực của 
các chính sách giải cứu thị trường, dẫn 
tới cảnh nhiều người hăm hở mua vàng 
bình ổn giá 49 triệu đồng rồi phải bán 
giá 45 triệu ít ngày sau đó. 

Bất chấp những biện pháp mạnh tay, thị 
trường vàng cuối năm vẫn diễn biến phức 
tạp. Chênh lệch giá vàng chỉ co hẹp về 
300.000 đồng trong một khoảng thời gian 
ngắn, sau đó lại dãn rộng và lên 3 triệu đồng 
vào những ngày cuối tháng 12. 

Bên cạnh các giải pháp mang tính ngắn 
hạn như cấp quota nhập khẩu, bán vàng bình 
ổn giá, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất 
hàng loạt chính sách mới nhằm sớm thiết lập 
lại kỷ cương trên thị trường vàng, trong đó có 
dự kiến chuyển SJC thành thương hiệu vàng 
quốc gia, tiến tới cấm các doanh nghiệp khác 
ngoài SJC sản xuất vàng miếng. 

6. Giải cứu hơn 10.000 lao động 
Việt Nam ở Libya 

Cuối tháng 2, hơn 10.000 lao động Việt 
Nam bất ngờ bị cuốn vào cơn lốc chính 
trị ở Libya. Bạo động nổ ra khắp nơi, tính 
mạng của hàng nghìn công nhân trong 
vòng nguy hiểm. 

Chính phủ lập tức thành lập Ban chỉ 
đạo giải quyết tình hình công dân Việt 
Nam tại Trung Đông và Bắc Phi. 5 đoàn 
công tác cấp tốc lên đường tới 5 quốc gia 
lân cận Libya. Việt Nam đã làm mọi cách, 
từ điều máy bay Vietnam Airlines, thuê xe, 
tàu, tranh thủ sự trợ giúp của các tổ chức 
quốc tế, công ty sử dụng lao động để đưa 
công dân về nước. 

Ngày 26/2, chuyến bay đầu tiên đưa 
nhóm lao động từ Libya về nước an toàn. Hai 
tuần sau đó, toàn bộ lao động Việt Nam đã 
về nước hoặc ra khỏi biên giới của đất nước 
đã bước vào cuộc nội chiến. Hàng nghìn gia 
đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau nhiều 
ngày thấp thỏm ngóng tin người thân đang ở 
vùng chiến sự. 

Đây là chiến dịch giải cứu lao động quy 
mô lớn thứ hai từ trước đến nay, sau lần sơ 
tán 18.000 người làm việc tại Iraq do chiến 
tranh vùng Vịnh. Tổ chức di dân quốc tế 
(IOM) đánh giá Việt Nam là một trong 
những nước đầu tiên tích cực tổ chức đưa 
công dân về nước an toàn và hiệu quả.

7. Bán tháo dự án bất động sản 
Bất ngờ tuyên bố đại hạ giá 85 căn hộ từ 

21,36 triệu đồng mỗi m2 xuống 15,5 triệu 
đồng mỗi m2, công khai số lỗ dự kiến lên tới 
70 tỷ đồng, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí 
(PVL) gây xôn xao dư luận với vụ bán tháo 
dự án. Quyết định đại hạ giá được đăng công 
khai trên website của PVL với chi tiết số 
tiền nợ ngân hàng cùng khoản lỗ mà doanh 
nghiệp phải gánh chịu là hành động chưa 
từng xảy ra trên thị trường.

Thực tế, làn sóng bán tháo dự án địa ốc đã 
được dự báo từ trước khi tín dụng bất động 
sản bị ngân hàng siết chặt. Nhiều chủ đầu tư 
đói vốn, không thể tiếp tục triển khai dự án 
đã phải giảm giá căn hộ rất mạnh từ trước đó 
nhưng không công khai. Sau khi PVL thu 
được mối quan tâm khá lớn của nhà đầu tư 
nhờ công khai việc bán lỗ dự án, nhiều chủ 
đầu tư khác cũng tuyên bố đại hạ giá. Làn 
sóng bán tháo địa ốc để giải quyết khó khăn 
về vốn đã hình thành và lan rộng.

Vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước bất 
ngờ nới tín dụng với một số chương trình nhà 
ở cho người có thu nhập thấp và những dự 
án địa ốc có khả năng bán, thu hồi trong năm 
2012. Tuy nhiên, chính sách này cũng không 
giúp thị trường bất động sản có tín hiệu vui, 
bởi cửa mở cho tín dụng địa ốc vẫn rất hẹp.

8. Cổ phiếu giá dưới 1.000 đồng 
VKP (mã chứng khoán của Công ty cổ 

phần Nhựa Tân Hóa) là cổ phiếu đầu tiên có 
giá dưới 1.000 đồng trong lịch sử thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Chốt phiên giao 
dịch 22/11, cổ phiếu này chỉ còn 700 đồng 
- rẻ hơn nửa ly trà đá vỉa hè. Một cổ phiếu 
khác trên thị trường là DVD (Công ty Dược 
Viễn Đông) đã bị hủy niêm yết khi giá còn 
3.500 đồng. 

Kinh tế khó khăn, tín dụng bị thắt chặt, 
khủng hoảng nợ công châu Âu... đã giáng 
đòn mạnh vào các công ty niêm yết, cũng 
như toàn thị trường chứng khoán. Trong đó, 
sự kiện các cổ phiếu mất giá hàng loạt, hơn 
một nửa xuống dưới mệnh giá, thậm chí 
dưới 1.000 đồng như VKP là điểm tối nhất 
trong bức tranh chung của thị trường chứng 
khoán Việt Nam năm nay. 

Thị trường càng thêm khủng hoảng khi 
nhiều công ty chứng khoán rơi vào cảnh mất 
thanh khoản, không đủ tiền trả cho nhà đầu 
tư. Vụ vỡ nợ hàng nghìn tỷ đồng của nữ đại 
gia Huỳnh Thị Huyền Như (thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty chứng khoán Phương 
Đông) cũng là hồi chuông cảnh báo với giới 
đầu tư. 

Những ngày cuối năm, HNX-Index vẫn 
tiếp tục tìm đáy mới, VN-Index cũng chỉ 
cách kỷ lục cũ của năm 2009 không bao xa. 
Bức tranh chứng khoán Việt Nam được coi 
là tối nhất trong lịch sử 11 năm tồn tại.

9.  3 ngân hàng đầu tiên 
phải tái cơ cấu

Sáng 6/12, Thống đốc Nguyễn Văn 
Bình bất ngờ công bố chủ trương hợp nhất 
3 ngân hàng, khởi nguồn cho chương trình 
tái cơ cấu toàn diện hệ thống ngân hàng đã 
được khởi động từ tháng 10. Sài Gòn, Tín 
Nghĩa và Đệ Nhất phải tìm đến với nhau do 
mất thanh khoản tạm thời sau khi sử dụng 
quá nhiều vốn huy động ngắn hạn để cho 
vay trung dài hạn. Các bước xử lý 3 nhà 
băng này được Ngân hàng Nhà nước tính 
toán và chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy mà không 
có sự xáo trộn đáng kể nào sau khi tin hợp 
nhất loang đi.

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một 
trong ba mũi nhọn của quá trình tái cấu trúc 
nền kinh tế - chủ trương lớn được Đảng đề ra 
sau đại hội vừa qua. Đây cũng là dịp để các 
ngân hàng rà soát lại chính mình, tự đổi mới 
và nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực quản 
trị để thích ứng với giai đoạn phát triển mới 
của kinh tế đất nước - phát triển theo chiều 
sâu một cách bền vững, chất lượng. 

Theo lộ trình được Thống đốc Nguyễn 
Văn Bình công bố, đến năm 2012 sẽ xử lý 
dứt điểm những ngân hàng yếu kém; năm 
2013, sáp nhập tự nguyện để tăng quy mô; 
và từ 2014 đến 2015, xây dựng được ít nhất 
1-2 ngân hàng có tầm cỡ khu vực Đông 
Nam Á, có tổng tài sản mỗi tổ chức khoảng 
50 tỷ đôla.

10. Khánh thành hầm hiện đại 
nhất Đông Nam Á

Sau hơn 6 năm thi công, ngày 20/11/2011 
hầm Thủ Thiêm đã được khánh thành, toàn 
tuyến đại lộ Đông Tây nối phía Đông và Tây 
của TP HCM cũng được thông xe. 

Là hạng mục quan trọng nhất trong 
dự án xây dựng đại lộ Đông Tây của TP 
HCM, hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn 
có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á và 
là hầm dìm vượt sông đầu tiên tại Việt 
Nam. Hầm nằm sâu dưới đáy sông, cách 
mặt nước 17 m, đoạn sâu nhất là 27 m đã 
mở ra triển vọng xóa bỏ khoảng cách giàu 
nghèo giữa quận 1 và quận 2 vốn tồn tại 
từ bao đời. 

Việc đưa vào sử dụng hầm Thủ Thiêm 
còn tạo sự kết nối thông suốt của toàn 
tuyến đại lộ Đông - Tây dài gần 22 km đi 
qua 8 quận, huyện; góp phần giải tỏa tình 
trạng ùn tắc giao thông cho thành phố 10 
triệu dân này. Đây còn là con đường ngắn 
nhất nối kết giữa thành phố hiện hữu với 
bán đảo Thủ Thiêm, tạo tiền đề phát triển 
khu đô thị phía Đông của thành phố thành 
một trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ 
quốc tế trong tương lai. n
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Tăng trưởng trong thách thức
Có thể khẳng định, việc tập trung thực 

hiện các giải pháp chính sách đề ra trong hai 
Nghị quyết 02/NQ-CP và 11/NQ-CP đã 
góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực 
về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 
Theo đó, trong năm 2011, Việt Nam đã 
kiểm soát được lạm phát, cơ bản giữ được 
ổn định kinh tế vĩ mô gắn với đó là duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an 
sinh xã hội.

Gắn với kiềm chế lạm phát trong năm 
2011, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành 
và địa phương đẩy mạnh thu ngân sách Nhà 
nước, do vậy số thu vượt 13,4% so với dự 
toán, tăng 20,6% so với thực hiện năm 2010 
đã góp phần giảm bội chi ngân sách Nhà 
nước xuống còn khoảng 4,9%, đồng thời 
kiểm soát nợ công nhằm đảm bảo an toàn an 
ninh tài chính quốc gia.

Cũng nhờ thực hiện các giải pháp đồng 
bộ và quyết liệt, Việt Nam đã kiểm soát tốc 
độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín 
dụng ở mức thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu 
của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 11. 
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã giám 
sát việc bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt 
động cũng như tình hình thanh khoản của 
các tổ chức tín dụng; xử lý nghiêm các vi 
phạm vượt trần lãi suất, buôn bán ngoại tệ. 
Do vậy, thị trường ngoại tệ và tỷ giá ngoại tệ 
từng bước ổn định.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo chiều 
hướng tích cực, phù hợp với sự chỉ đạo của 
Chính phủ, thanh toán không dùng tiền 
mặt ngày càng phát triển. Trạng thái ngoại 
hối của các ngân hàng được cải thiện. Dự 
trữ ngoại hối đã tăng từ 3,5 tuần nhập khẩu 
trong quý 1/2011 lên khoảng 7,5 tuần nhập 
khẩu vào quý 3/2011. 

Một điểm nhấn nữa của năm 2011 là Việt 
Nam đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%, 
đây là mức tăng khá cao trong điều kiện phải 
tập trung kiềm chế lạm phát. Theo đó, ngành 
nông nghiệp đạt mức kỷ lục về sản lượng 
lương thực (42,2 triệu tấn), tăng 2,2 triệu 
tấn so với năm 2010, tạo điều kiện bảo đảm 

an ninh lương thực, ổn định xã hội ở nông 
thôn và cả nước, tăng xuất khẩu và nguồn thu 
ngoại tệ cho đất nước. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 
tăng khoảng 24%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 
khoảng 96 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010 
và cao gấp hơn 3 lần chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 
10%. Tỷ lệ nhập siêu bằng khoảng 10,4% tổng 
kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với 
chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là không 
quá 18% cũng như mục tiêu đề ra trong nghị 
quyết 11 là không quá 16%. Cán cân thanh 
toán tổng thể năm 2011 ước thặng dư khoảng 
2,5 tỷ USD, cải thiện đáng kể so với mức thâm 
hụt 3,07 tỷ USD của năm 2010.

Đặc biệt, thực hiện giảm tổng cầu, kiềm 
chế lạm phát, thắt chặt và nâng cao hiệu quả 
đầu tư công, các cấp, các ngành đã đồng 
loạt các giải pháp cắt giảm 81.500 tỷ đồng 
vốn đầu tư phát triển của Nhà nước để điều 
chuyển cho các dự án hoàn thành, cấp bách 
cần đẩy nhanh tiến độ. 

Kiên trì đối phó với bất ổn vĩ mô
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 

đạt được, kinh tế nước vẫn còn phải đối 
mặt với nhiều thách thức. Lạm phát mặc dù 
được kiểm soát nhưng vẫn còn ở mức cao, 
kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lãi suất 
cho vay ở mức cao gây khó khăn cho doanh 
nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thị 

trường chứng khoán và thị trường bất động 
sản, kênh huy động vốn lớn cho nền kinh 
tế giảm sút... 

Do vậy, mục tiêu của năm 2012 được 
Chính phủ đưa ra là tiếp tục ưu tiên kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng 
trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng 
và cơ cấu lại nền kinh tế…. Động lực để tạo 
đà cho năm 2012 đó chính là thực hiện toàn 
diện, lâu dài và có hiệu quả các giải pháp để 
tái cấu trúc toàn nền kinh tế, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng; trong đó tập trung vào tái 
cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 
thương mại.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chính phủ 
đề ra 7 nhóm giải pháp lớn, trong đó xác 
định kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô 
là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng 
đầu trong chỉ đạo điều hành nhằm tạo tiền 
đề cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền 
vững, tạo đà phát triển vững chắc cho năm 
2012 và các năm tiếp theo. Theo đó, Chính 
phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tiếp 
tục thực hiện quyết liệt một cách đồng bộ, hệ 
thống các giải pháp về tiền tệ, tài khóa, giá cả, 
thị trường và kiểm soát nhập siêu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 
việc kiềm chế lạm phát trước hết phải thực 
hiện hiệu quả các giải pháp trong gói chính 
sách tiền tệ; làm tốt công tác quản lý giá; 

Năm 2012: Kiên trì mục tiêu 
đổi mới mô hình 
tăng trưởng kinh tế

Lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn còn ở mức cao, kinh 
tế vĩ mô chưa thực sự ổn định; lãi suất cho vay ở mức cao gây khó 
khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; thị trường 
chứng khoán và thị trường bất động sản, kênh huy động vốn lớn 
cho nền kinh tế giảm sút... là những khó khăn và thách thức để 
thực hiện các mục tiêu của năm 2012. Do vậy, mục tiêu của năm 
2012 được Chính phủ đưa ra là tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức 6% và nếu điều 
kiện thuận lợi là 6,5% gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ 
cấu lại nền kinh tế…
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không để mất cân đối về cung cầu hàng hóa, 
đồng thời chú trọng bình ổn giá các mặt 
hàng thiết yếu tại các thời điểm và địa bàn 
nhạy cảm... Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt 
các giải pháp hạn chế nhập siêu, kiểm soát 
nhập siêu khoảng 10% (bằng năm 2011).

Bên cạnh đó, giảm nhập siêu bằng đẩy 
mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu những 
mặt hàng không phải là thiết yếu và nâng 
cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa sản 
xuất trong nước…. Mặt khác, giữ vững sự 
ổn định tỷ giá, giảm dần lãi suất ngân hàng 
phù hợp với đà giảm dần của lạm phát. “Nếu 
không kiểm soát được lạm phát sẽ không thể 
giữ được ổn định kinh tế vĩ mô”, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng nói.

Chính phủ cũng yêu cầu các ngành, các 
cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp 
trong các Nghị quyết 02 và 11 một cách đồng 
bộ, hiệu quả và có hệ thống; tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính 
trị, tư tưởng để tạo đồng thuận trong cả hệ 
thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 
và nhân dân trong việc triển khai thực hiện. 
Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cần đặc 
biệt quan tâm chia sẻ, sát cánh trong tháo gỡ 
khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp.

Quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế
Về việc thực hiện các giải pháp mang 

tính đột phá trong tái cấu trúc kinh tế, đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, 
Chính phủ xác định năm 2012 là năm bản lề. 
Theo các chuyên gia kinh tế, có thể nói sau 
25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, vấn đề 
tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong 
bối cảnh mới của đất nước và quốc tế đang 
trở thành yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề 
bức xúc trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến 
lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, 
Nghị quyết TW Đảng lần thứ  đã đề ra 
nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong những 
năm trước mắt tập trung tái cấu trúc 3 lĩnh 
vực: tái cấu trúc đầu tư, ưu tiên đầu tư công; 
tái cấu trúc thị trường tài chính, ưu tiên hệ 
thống ngân hàng thương mại và các định 
chế tài chính; tái cầu trúc doanh nghiệp nhà 
nước, ưu tiên các tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13 
đã ban hành Nghị quyết về kinh tế-xã hội 
giao cho Chính phủ xây dựng và trình cho 
Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 ( giữa năm 2012) 
đề án tổng thể về tái cấu trúc nền kinh tề, 
trong đó ưu tiên 3 lãnh vực nêu trên. Như 
vậy, năm 2012 kinh tế Việt Nam phải vừa 
giải quyết những thách thức trước mắt của 

kinh tế vĩ mô như kéo giảm lạm phát xuống 
một con số, ổn định tỷ giá VNĐ, hạ lãi suất 
để giảm khó khăn cho doanh nghiệp... đồng 
thời phải bắt đầu thực hiện những chính 
sách trung-dài hạn để tái cấu trúc nền kinh 
tế nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế bền vững.  

Bên cạnh đó, trong  giai đoạn 10 năm 
(2001-2010), nền kinh tế Việt Nam có tốc 
độ tăng trưởng khá so với nhiều quốc gia 
trên thế giới, nhưng do sự kéo dài quá lâu 
tình trạng tăng trưởng dựa trên lao động 
rẻ, tăng nhanh vốn đầu tư, khai thác tài 
nguyên thô và phát triển nền công nghiệp 
gia công... đã tạo nên sự bất ổn từ nội tại cơ 
cấu của nền kinh tế. Do đó, khi có những 
tác động không thuận lợi của nền kinh tế 
toàn cầu, thì nền kinh tế Việt Nam bộc lộ 
những yếu kém, mà thể hiện rõ nét là tình 
hình bất ổn kinh tế vĩ mô, phải liên tục áp 
dụng các biện pháp tình thế nhằm ứng phó 
với tình hình. Nền kinh tế như một cơ thể 
có sức đề kháng kém.

Do đó, theo các chuyên gia kinh tế, 
trong chiến lược kinh tế - xã 10 năm 
(2011-2020), nền kinh tế Việt Nam cũng 
phải tập trung vào 3 đột phá chiến lược ( 
thể chế kinh tế; nguồn nhân lực chất lượng 
cao và cơ sở hạ tầng kỹ thuật) chính là 
những giải pháp chủ yếu nhằm vào trọng 
tâm vấn đề của bài toán phát triển bền 
vũng. Bởi, phát triển nguồn nguồn nhân 
lực chất lượng cao không thể thực thi, nếu 
không giải quyết đồng bộ sự bất cập trong 
quan hệ cung - cầu của thị trường lao động 
hiện nay. Nếu muốn thay đổi cơ cấu nguồn 
nhân lực theo hướng chất lượng cao thì cơ 
cấu sản xuất phải được thay đổi tương ứng, 
tạo ra sự phù hợp trong quan hệ cung-cầu 
trên thị trường lao động. Với thực trạng 
của nền công nghệ lạc hậu, công nghiệp 
chủ yếu là gia công thì nguồn nhân lực 
chất lượng cao thiếu động lực phát triển. 
Nhà nước cũng phải tập trung xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số 
công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống 
giao thông và hạ tầng đô thị lớn đang đứng 
trước sự bất cập về nguồn vốn đầu tư.  

Đổi mới thể chế kinh tế, trong đó tập 
trung xây dựng môi trường cạnh tranh bình 
đẳng và cải cách hành chính là khâu đột phá 
ít tốn kém nhất, nhưng theo tiến sỹ kinh tế 
Trần Du Lịch lại tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thực hiện các khâu đột phá khác. “Chính 
đột phá vào khâu thể chế kinh tế mới tạo ra 
“lợi thế động” nâng cao sức cạnh tranh, nên 
có thể nói tái cấu trúc nền kinh tế nước ta cần 
bắt đầu tư khâu đột phá về thể chế kinh tế”, 
tiến sỹ Trần Du Lịch nhấn mạnh.  n

thu hường
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Thượng đế buồn…
 thượng đế bỏ đi 

Nếu như ở những TTCK khác, thị trường 
giảm rồi lại lên, đan xen nhau theo chu kỳ 
hình sin khiến nhà đầu tư gắn bó và mạnh 
dạn bỏ vốn thì TTCK Việt Nam ngược lại: 
giảm điểm, giảm điểm là điệp khúc liên 
tục diễn ra trong năm 2011 khiến phần 
lớn thượng đế thua lỗ nặng nề. VN-Index 
tính đến những ngày cuối năm đang trôi 
về ngưỡng 300 điểm, HNX-Index thì lập 
kỷ lục về mức giảm điểm khi gần rơi về 50. 
Đáng chú ý mức điểm của VN-Index không 
phản ánh chính xác biến động giá của các 
cổ phiếu trên sàn bởi các quỹ ETF trong 
năm 2011 tập trung đầu tư theo chỉ số đã 
dồn tiền và kích giá lên cho gần 20 mã có 
vốn hóa lớn trên sàn, kéo chỉ số chung của 
thị trường có những giai đoạn tăng, trong 
khi hầu hết chứng khoán còn lại giảm mạnh. 
Nếu như cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu năm 2008-2009 đẩy TTCK Việt Nam 
vào cơn suy thoái khi VN-Index chỉ còn 
251 điểm song số lượng chứng khoán có thị 
giá dưới mệnh giá chiếm tỷ lệ không nhiều, 
thì nay, hơn 70% cổ phiếu trên 2 sàn có giá 
dưới mệnh giá, thậm chí nhiều cổ phiếu rơi 
về mức 1.000-2.000 đồng, dưới 1.000 đồng. 
Đáng buồn hơn là thanh khoản trên 2 sàn 
giảm mạnh, giá trị khớp lệnh nhiều phiên 
chỉ vỏn vẹn mức 300 tỷ đồng, bằng 1/40 so 
với những phiên bùng nổ hồi năm 2009.

Nhà đầu tư cá nhân thua lỗ, nhà đầu tư 
tổ chức cũng không khá hơn. Quỹ đầu tư 
lớn nhất Việt Nam là Dragon Capital trong 
năm qua lỗ gần 200 triệu USD, Indochina 
Capital phải giải thể quỹ trước thời hạn, 
số liệu mới nhất của Rothchilde cho thấy 
NAV của các quỹ Việt Nam giảm rất mạnh, 
nhiều quỹ có tỷ lệ chiết khấu tới 40-50%. 
Những nhà đầu tư tổ chức nội địa là các 
CTCK đang phải trả giá đắt cho phong 
trào tự doanh. Những tên tuổi như Chứng 
khoán Thăng Long, chứng khoán SBS, 
chứng khoán SME đang ngập trong nợ nần, 
có công ty lên tới trên 1.000 tỷ đồng tiền 

nợ, có công ty mất thanh khoản và đang 
bên bờ phá sản. 

Hậu quả của tình trạng thao túng giá 
tràn lan mà không được ngăn chặn và xử 
lý nghiêm kịp thời đã bùng phát mà đỉnh 
điểm là vụ khởi tố hình sự lãnh đạo cao 
nhất của DVD và kết cục phá sản của 
doanh nghiệp này. Giá cổ phiếu như PVA, 
AAA, HTV…tăng mạnh không dựa trên 
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 
đem lại lợi nhuận cho một số ít người song 
đã khiến nhiều người khác cháy túi, buồn 
nản rời bỏ thị trường, đồng thời tạo ra 
những tấm gương xấu ngăn cản nhà đầu 
tư mới đến với thị trường. Đồng thời căn 
bệnh làm giá chứng khoán, nuông chiều 
nhà đầu tư VIP một cách thái quá, giành 
giật khách hàng để tăng thị phần đã khiến 
nhiều CTCK bỏ qua mọi quy tắc quản trị 
rủi ro. Kết quả là, năm 2011 cũng ghi nhận 
nhiều vụ nổ tín dụng trên TTCK, nhiều 
trường hợp nhà đầu tư khiếu kiện CTCK 
lạm dụng tiền và chứng khoán, đòi được 
bồi thường cho thua lỗ của mình. Trong 
nhiều vụ việc, không hẳn lỗi thuộc về 
CTCK nhưng việc quản trị rủi ro lỏng lẻo, 
coi nhẹ quy trình tác nghiệp đã đẩy nhiều 
CTCK vào thế  bí và đang phải trả giá. Ước 
tính sơ bộ của UBCK cho thấy, năm 2011 
trong số 105 CTCK, chỉ có chưa đầy 30 
công ty có lãi, nhìn vào BCTC quý III có 
thể thấy rất nhiều công ty đã mất hết vốn.

Nói về TTCK không thể không nhắc đến 

các doanh nghiệp niêm yết (DNNY). Khó 
khăn chung của nền kinh tế khiến số lượng 
doanh nghiệp lỗ trong năm 2011 tăng 
mạnh so với năm 2010, tuy nhiên xét trên 
một bình diện chung không hẳn các DNNY 
đều quá tệ khi số lượng doanh nghiệp có lãi 
vẫn chiếm 65%. Nhiều doanh nghiệp hoạt 
động dựa trên ngành nghề chính của mình 
vẫn thu được lãi lớn và tăng trưởng tốt so 
với năm 2010 như FPT, MSN, VNM, VCB, 
CTG… Song như đã đề cập, tình trạng lạm 
phát hành của các DN diễn ra trong năm 
2010 cùng với việc sử dụng vốn không hiệu 
quả đã làm mất niềm tin với các nhà đầu tư. 
Phần lớn số tiền huy động vốn qua TTCK 
được các DN đổ vào bất động sản, trong 
khi thị trường này đóng băng đã khiến 
tình trạng mất vốn xảy ra. Có những doanh 
nghiệp tăng vốn từ 87 tỷ đồng lên 323 tỷ 
đồng, trong đó đổ hơn 250 tỷ đồng cho 
một đối tác để tham gia vào một dự án BĐS 
tại Hà Đông. Đối tác vỡ nợ, dự án được phát 
hiện có yếu tố lừa đảo, khoản tiền rất lớn 
kia đang trở thành nợ khó đòi không biết 
bao giờ thu lại được, trong khi đó Chủ tịch 
HĐQT và các thành viên lãnh đạo khác 
của DN liên tục thông báo bán ra cổ phiếu. 
Thử hỏi, nhà đầu tư nào có đủ dũng cảm để 
mua vào những cổ phiếu có tương lai mờ 
mịt như vậy.

Đại phẫu cách nào?
Nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh 

TTCK  Việt Nam cần 
một cuộc đại phẫu

Hai căn bệnh trầm kha của TTCK Việt Nam năm 2010 là thao túng 
giá và lạm phát hành khi gặp bão lạm phát và liều thuốc thắt chặt 
tiền tệ năm 2011 đã phát tác hậu quả đẩy thị trường lập những kỷ 
lục mới và ghi nhận 4 năm giảm liên tiếp của chỉ số Vn-Index. Nhiều 
nhà đầu tư thua lỗ nặng nề buồn bã rời bỏ thị trường, kênh dẫn 
vốn dài hạn của doanh nghiệp và cả nền kinh tế đóng lại, đòn bẩy 
cho chương trình tái cấu trúc DNNN đứt gãy đang đặt ra nhiều vấn 
đề cần suy ngẫm cho những người có trách nhiệm với thị trường.
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doanh tốt đã nản lòng khi nhắc đến cổ phiếu 
của mình đang được niêm yết trên TTCK 
Việt Nam. Họ nản là phải bởi dù trả cổ tức 
cao (25%/năm), tiền mặt của DN còn dồi 
dào (hơn 400 tỷ đồng) nhưng giá cổ phiếu 
vẫn rơi đều đều do hệ lụy của tình trạng giải 
chấp. Giá cổ phiếu là một yếu tố đối tác nhìn 
vào khi giao thương quốc tế, giá cổ phiếu 
cũng là thước đo để DN có thể huy động 
được vốn hay không. Khi những lợi ích của 
việc niêm yết mờ nhạt, lãnh đạo không ít 
doanh nghiệp đã chán thị trường.

Trong suốt 11 năm qua, TTCK Việt Nam 
hầu như không có sản phẩm mới và tụt hậu 
so với nhiều TTCK trong khu vực. Trước 
nguy cơ đổ vỡ của một thị trường tài chính 
bậc cao, không có cách nào khác TTCK Việt 
Nam phải tự cứu mình, tự bước qua cái bóng 
của mình để tiến lên. Làm được việc này, giới 
chuyên gia cho rằng, thị trường phải trải qua 
cơn đại phẫu.

Thứ nhất, cần tái cấu trúc lại hệ thống 
CTCK, trong đó kiên quyết xử lý những cá 
thể yếu kém. Nguyên chủ tịch UBCKNN, 

ông Lê Văn Châu cho rằng CTCK là nhân tố 
chính quyết định sự thành bại của thị trường. 
Để ngăn chặn sự xung khắc quyền lợi giữa 
CTCK và khách hàng cần tách chức năng tự 
doanh và môi giới của CTCK (chỉ được làm 
một trong 2 nghiệp vụ). Còn về phần mình, 
UBCK cần mạnh tay áp dụng các biện pháp 
mạnh như đình chỉ môi giới, rút bớt nghiệp 
vụ, yêu cầu giải thể, phá sản… Nhìn sang 
TTCK khu vực như Trung Quốc chẳng hạn, 
từ 2.000 CTCK sau tái cấu trúc chỉ còn lại 
khoảng 100 công ty.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hàng hóa 
trên thị trường.  TTCK đã qua giai đoạn 
“tạo hàng”, đã đến lúc cần nâng cao điều 
kiện niêm yết và điều kiện phát hành chứng 
khoán.  Ngoài yêu cầu về vốn điều lệ đạt 
mức tối thiểu nào đó (từ 30 hay 50 tỷ đồng 
trở lên), doanh nghiệp có lãi phải đạt tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn 5% hay 10% chứ như 
hiện nay lãi một đồng cũng được coi là có 
lãi… Việc loại bỏ hoặc gom những hàng 
hóa “lôm côm” của thị trường vào một cái 
chợ khác, sẽ giúp nhà đầu tư đỡ mệt mỏi 

phân biệt hàng hóa trên thị trường, giảm 
thiểu tình trạng làm giá, thao túng giá cổ 
phiếu yếu kém…

Thứ ba, cải thiện năng lực điều hành thị 
trường và xây dựng khung pháp lý hỗ trợ cho 
thị trường vận hành minh bạch, phát triển bền 
vững. Thực tế 10 năm qua cho thấy, nhiều 
chính sách quan trọng với thị trường, được 
các thành viên đặt ra và bàn thảo từ rất lâu, 
nhiều phản ánh từ thực tiễn cho thấy các quy 
định hiện hành là bất cập nhưng vẫn không 
được sửa đổi. Bộ Tài chính với vai trò là cơ 
quan quản lý thị trường có những bước thận 
trọng là cần thiết nhưng với đặc thù thị trường 
tài chính bậc cao, biến động nhanh, mạnh 
hàng ngày, sự chậm trễ và thận trọng đôi khi lại 
phản tác dụng.  Nhanh chóng, linh hoạt ban 
hành những giải pháp kịp thời ứng phó với 
tình hình thị trường, cơ chế chính sách đón 
đầu, phù hợp với thực tế… là nhân tố quyết 
định tới sự vận hành của thị trường. Trong khu 
vực đã có nhiều TTCK mới ra đời với cơ chế 
hoạt động “thoáng”, cạnh tranh thu hút vốn 
với TTCK Việt Nam, đã đến lúc cơ chế quản 
lý thị trường cũng cần có những thay đổi phù 
hợp mới mong thị trường hồi phục trở lại.

Hàng ngàn công ty đại chúng, hàng trăm 
CTCK, công ty quản lý quỹ, hàng triệu tài 
khoản của nhà đầu tư…  đang gắn bó số 
phận của mình với TTCK, hơn thế chương 
trình tái cấu trúc DNNN mà cổ phần hóa 
là một hướng đi được ưu tiên có thực hiện 
thuận lợi hay không phụ thuộc rất lớn vào 
TTCK. Việt Nam bước vào kế hoạch 5 năm 
tới với quyết tâm cắt giảm đầu tư công, huy 
động nguồn lực từ tư nhân và vốn nước 
ngoài do vậy đóng vai trò quan trọng, thị 
trường vốn có phát triển và hồi phục trở lại 
hay không, là yếu tố tiên quyết để chủ trương 
đó trở thành hiện thực. n phong lan

Hàng ngàn công ty đại chúng, 
hàng trăm CTCK, công ty 
quản lý quỹ, hàng triệu tài 
khoản của nhà đầu tư…   
đang gắn bó số phận của mình 
với TTCK, hơn thế chương 
trình tái cấu trúc DNNN mà  
cổ phần hóa là một hướng 
đi được ưu tiên có thực hiện 
thuận lợi hay không phụ thuộc 
rất lớn vào TTCK”
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Năm 2012, Chính phủ đặt mục tiêu 
kiềm chế lạm phát ở dưới hai con số. 
Đây được coi là nhiệm vụ khá nặng nề 
trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự 
báo tiếp tục có những bất ổn tác động 
tiêu cực đến nước ta, giá cả một số mặt 
hàng quan trọng đã và đang tiếp tục 
phải theo thị trường (như điện, xăng, 
dầu…). Vậy, Bộ trưởng có thể cho biết 
những ưu tiên trong điều hành chính 
sách để kiềm chế giá cả năm 2012? 

Kinh tế thế giới năm 2012 được một số 
tổ chức kinh tế lớn dự báo vẫn gặp nhiều 
khó khăn thách thức do tác động của khủng 
hoảng nợ công ở nhiều nước, thâm hụt ngân 
sách; những hệ quả của bất ổn chính trị ở 
Trung Đông, Bắc Phi; động đất, sóng thần ở 
Nhật Bản... nên tăng trưởng kinh tế ở nhiều 
nước có khả năng giảm hơn năm 2011. Kinh 
tế suy giảm, nên nhu cầu nguyên nhiên vật 
liệu phục vụ sản xuất không cao, cung cầu đỡ 
căng thẳng. Vì vậy, giá cả có khả năng có xu 
hướng giảm. Lạm phát chung của thế giới có 
khả năng thấp hơn năm 2011.

Trong nước, bước vào năm 2012, tuy được 
kế thừa những kết quả tích cực của tình hình 

ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát… 
nhưng nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt 
với những khó khăn thách thức rất lớn; tác 
động đẩy giá cả vận động theo xu hướng tăng. 

Với những dự báo trên thì chỉ số giá tiêu 
dùng năm 2012 dự kiến vẫn tăng, nhưng tốc 
độ tăng có khả năng giảm hơn tốc độ tăng 
của năm 2011. Vì vậy muốn bình ổn giá phải 
phấn đấu quyết liệt và thực hiện đồng bộ các 
giải pháp dưới đây (cả biện pháp trực tiếp và 
biện pháp gián tiếp tác động đến giá cả) thì 
mới có thể đạt được chỉ số giá ở mức dưới 
10%   như mục tiêu đề ra; cụ thể:

Về quản lý, điều hành giá, thực hiện 
nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều 
tiết của Nhà nước. Tiếp tục lộ trình điều 
chỉnh giá theo cơ chế thị trường, xóa bao 
cấp qua giá đối với các loại hàng hóa, dịch 
vụ còn bao cấp qua giá vào thời điểm thích 
hợp, với liều lượng hợp lý phù hợp với 
mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh 
tế vĩ mô; thực hiện công khai, minh bạch 
giá các hàng hóa, dịch vụ này… đi đôi với 
các giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với những 
ngành sản xuất gặp khó khăn, hỗ trợ đối 
với người nghèo, người có thu nhập thấp, 

thực hiệc các chính sách an sinh, xã hội
Thực hiện cơ chế doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh tự định giá, cạnh tranh về giá 
phù hợp với các quy định của pháp luật đối 
với đại bộ phận hàng hóa, dịch vụ trong nền 
kinh tế, như: hàng nông, lâm, thủy sản; hàng 
tư liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, hàng công 
nghiệp tiêu dùng… Nhà nước áp dụng các 
biện pháp kinh tế gián tiếp để tác động vào 
sự hình thành và vận động của giá hàng hóa 
dịch vụ trên và mặt bằng giá để thực hiện 
mục tiêu bình ổn giá.

 Kiểm soát chặt chẽ giá độc quyền, cạnh 
tranh không lành mạnh về giá, chống bán 
phá giá và chuyển giá nội bộ theo quy định 
của pháp luật. Kiểm soát các phương án giá, 
mức giá của hàng hóa dịch vụ thuộc danh 
mục nhà nước định giá, bình ổn giá, đăng 
ký giá, kê khai giá; những hàng hóa dịch vụ 
được nhà nước sử dụng ngân sách để đặt 
hàng phục vụ các chương trình mục tiêu 
quốc gia, hàng  hóa phục vụ công ích.

Thực hiện các giải pháp về phát triển sản 
xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, 
dịch vụ: Nhất quán triển khai có hiệu quả 
các biện pháp Chính phủ đề ra để giải quyết 

Bộ trưởng Bộ tài chính Vương đình huệ:

Kinh tế thế giới năm 2012 được một số tổ chức kinh tế lớn dự báo 
vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong nước, bước vào năm 
2012, tuy được kế thừa những kết quả tích cực của tình hình ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát… nhưng nền kinh tế nước 
ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn;  
tác động đẩy giá cả vận động theo xu hướng tăng.  
Các doanh nghiệp đang rất trông chờ vào việc điều hành chính sách 
của Nhà nước, nhất là chính sách tài khóa và tiền tệ trong năm 
2012. Về vấn đề này, Bản tin Người đại diện đã có cuộc phỏng vấn 
với Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ.

Năm 2012, thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các biện pháp 
để ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiềm chế lạm phát
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các vấn đề hợp lý từ  “gốc” của sự hình thành 
vận động của giá cả, kiềm chế lạm phát; Giữ 
vững các cân đối kinh tế vĩ mô trong mọi 
tình huống; Tích cực chấn chỉnh, sắp xếp, 
hoàn thiện mạng lưới kinh doanh, khắc phục 
tình trạng mua bán vòng vèo, chồng chéo, 
lũng đoạn thị trường; Thực hiện các giải 
pháp đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu 
thông qua các hoạt động xúc tiến thương 
mại để mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất 
khẩu: đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng 
lượng vật tư giảm chi phí đầu vào, nâng cao 
sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Rà 
soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách 
còn bất cập để khuyến khích xuất khẩu. Coi 
trọng phát triển thị trường nội địa, nhất là 
thị trường nông thôn, miền núi; thực hiện 
có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Về chính sách tài khóa: Thực hiện chính 
sách tài khóa chặt chẽ phấn đấu giảm bội chi 
ngân sách về mức bằng khoảng 4,8 % GDP; 
Tiếp tục thực hiện các chủ trương, biện pháp 
tiết kiệm chi thường xuyên; Kiểm soát chặt 
chẽ hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn. Sử dụng linh hoạt công cụ thuế 

một cách có hiệu quả, phù hợp với cam kết 
quốc tế để giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất 
khẩu và giảm nhập siêu. Kiểm soát, ngăn chặn 
tình trạng gian lận thương mại, trốn, lậu thuế.

Về chính sách tiền tệ, điều hành chính sách 
tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt theo 
tín hiệu thị trường; Bảo đảm vốn tín dụng 
cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, xuất 
khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, ưu tiên tín dụng cho các sản phẩm 
trọng điểm; Kiểm soát nợ xấu, bảo đảm thanh 
khoản và an toàn hệ thống ngân hàng; Điều 
hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với 
diễn biến thị trường, không để xảy ra biến 
động lớn. Giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
giá kết hợp với thuế để ngăn chặn và kiên 
quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, 
nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng 
và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; đồng 
thời để ngăn chăn tình trạng chuyển giá, trốn 
lậu thuế. Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hoạt 
động của thị trường bất động sản, thị trường 
chứng khoán, thị trường vàng và thị trường 
ngoại hối. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của 

thị trường hàng hóa, dịch vụ theo quy định 
của pháp luật, ngăn chặn các hành vi gian lận 
thương mại, đầu cơ găm hàng thao túng thị 
trường giá cả.

Về thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 
chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an 
sinh xã hội, góp phần tạo ra sự đồng thuận 
trong xã hội để hạn chế tối đa các tác động 
tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát.

Minh bạch hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước lớn, đặc biệt là những 
doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến giá 
cả các mặt hàng khác như điện, xăng, 
dầu… như Bộ trưởng đã từng phát 
biểu sẽ có những biện pháp quyết liệt 
để minh bạch, công khai hoạt động của 
các doanh nghiệp này, nhưng cho đến 
nay những hoạt động trên vẫn chưa 
thực sự được “minh bạch hoá” như kỳ 
vọng của Nhân dân. Xin Bộ trưởng cho 
biết, các giải pháp mà ngành Tài chính 
sẽ đưa ra trong thời gian tới?

Minh bạch hoạt động của các doanh 
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nghiệp nhà nước lớn nhằm đánh giá đúng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, có giải pháp 
cơ cấu lại hoạt động khắc phục những bất 
cập yếu kém của doanh nghiệp nhà nước là 
chủ trương của Chính phủ đã và đang được 
tổ chức thực hiện. Đối với những doanh 
nghiệp có ảnh hưởng lớn đến giá cả các mặt 
hàng khác như điện, xăng dầu... công tác này 
lại càng cần thiết và thực tế chính ta đã dần 
từng bước thực hiện chủ trương này, cụ thể:

Trong thời gian qua, để thực hiện chủ 
trương trên, Chính phủ đã minh bạch về cơ 
chế điều hành như: đối với kinh doanh xăng 
dầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về 
kinh doanh xăng dầu; đối với điều hành giá 
điện Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về điều 
chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Các cơ chế trên đều đã được công bố 
công khai trên các phương tiện thông tin 
đại chúng nhiều lần. Mặt khác, mỗi lần Nhà 
nước thực hiện việc điều hành giá các mặt 
hàng trên, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ 
liên quan (hoặc Bộ Công Thương phối hợp 
với các Bộ liên quan) đều có tổ chức họp báo 
hoặc có Thông cáo báo chí để giải thích mức 
giá điều chỉnh và tác động các giải pháp để 
hạn chế tác động bất lợi của việc điều chỉnh 
giá đến sản xuất, đời sống. Đặc biệt, trong 
thời gian gần đây các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền đã và sẽ tiếp tục có những biện 
pháp quyết liệt để minh bạch, công khai hoạt 
động của các doanh nghiệp có những ảnh 
hưởng lớn đến thị trường, cụ thể:

Đối với xăng dầu: 
Các lần điều chỉnh giá đều được liên Bộ 

giám sát chặt chẽ và thông báo công khai 
trên phương tiện thông tin đại chúng về 
nguyên tắc điều hành và mức giá điều chỉnh. 
Giá cơ sở để tham chiếu bước đầu cũng đã 
được Bộ Tài chính, Tổng công ty Xăng dầu 
Việt Nam công bố trên phương tiện thông 
tin đại chúng. Kết quả kiểm toán việc trích 
lập, quản lý Quỹ BOG xăng dầu cũng đã 
được công bố công khai. 

Trong thời gian tới, Liên Bộ Tài chính 
- Công Thương sẽ nghiên cứu yêu cầu các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối 
công khai, minh bạch giá cơ sở các mặt hàng 
xăng dầu trên các phương tiện thông tin đại 
chúng (Website của các doanh nghiệp...). 
Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp 
với Bộ Công Thương nghiên cứu để trình 
Chính phủ bổ sung, sửa đổi những nội dung 
như mở rộng điều kiện để các thành phần 
kinh tế cùng tham gia kinh doanh và có cạnh 
tranh trong kinh doanh; cơ chế tính toán giá 
cơ sở, trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình 

ổn giá nhằm hạn chế các hành vi lợi dụng vị 
trí thống lĩnh thị trường để kinh doanh tạo 
những bất ổn thị trường của một số doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Đối với mặt hàng điện:
Theo quy định tại Điều 31 Luật Điện lực, 

thì “Biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Cơ quan điều tiết điện lực 
giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xây dựng 
biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

Tuy nhiên, để tiến tới thực hiện giá bán 
điện theo cơ chế giá thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước, ngày 15/4/2011, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán 
điện theo cơ chế thị trường. 

Thực hiện quy định về công khai giá 
thành sản xuất kinh doanh điện hàng năm 
tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg nói 
trên, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công 
tác để kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh 
điện thực tế năm 2010 tại Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và một số đơn vị thành viên với 
nguyên tắc như sau:

Về giá năm 2012, tiếp tục phải thực hiện 
lộ trình giá thị trường và việc điều chỉnh tăng 
giá điện vào thời điểm thích hợp là yêu cầu 
bắt buộc phải làm để tiếp tục xoá bao cấp 
qua giá. Nguyên tắc điều chỉnh là vẫn chỉ 
điều chỉnh tăng ở mức độ có kiềm chế (chưa 
tính đủ các chi phí bỏ ra để sản xuất điện) 
phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, hạn 
chế đến mức thấp tác động bất lợi đến sản 
xuất và đời sống. 

Trong thời gian tới, khi Chính phủ có 
quyết định điều chỉnh giá chính thức vào 
thời điểm thích hợp đối với giá điện, Bộ 
Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính 
thực hiện công khai thông tin theo quy định 
để người dân biết. Ngoài ra, Bộ Tài chính dự 
kiến sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một 
số nhà máy sản xuất điện thuộc EVN và một 
số nhà máy điện ngoài EVN.

Trong năm 2012, Bộ Tài chính có 
những chương trình, kế hoạch cụ thể 
nào để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu 
nền kinh tế mà Quốc hội và Chính phủ 
đã thông qua. 

Năm 2012, Chính phủ tiếp tục đặt ưu tiên 
hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế 
lạm phát. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chỉ 
đạo các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả, các biện pháp đã nêu tại Nghị 
Quyết 11/NQ-CP, qua đó từng bước khôi 
phục lại niềm tin của thị trường đối với chính 
sách của Chính phủ. Cụ thể là:

- Về chính sách tài khóa, tiếp tục điều 

hành ngân sách theo hướng thận trọng, phấn 
đấu tăng thu khoảng từ 7-8% so với dự toán 
Quốc hội quyết định đầu năm; tiếp tục rà 
soát đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn ngân sách. Phấn đấu đưa bội chi ngân 
sách xuống dưới 5% GDP.

- Về chính sách tiền tệ, NHNN tiếp tục 
thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng theo 
hướng thắt chặt, đảm bảo các chỉ tiêu tiền tệ 
đã được Chính phủ quyết định (tăng trưởng 
tín dụng khoảng 17%; tăng trưởng tổng 
phương tiện thanh toán khoảng 13%). Việc 
nới lỏng chính sách tiền tệ cần được xem xét 
kỹ lưỡng và chỉ thực hiện khi lạm phát có dấu 
hiệu bình ổn một cách bền vững. Trong thời 
gian tới, hệ thống ngân hàng thương mại và 
các tổ chức tài chính sẽ được tái cấu trúc theo 
hướng sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng 
thương mại, các tổ chức tài chính nhỏ để có 
số lượng phù hợp các ngân hàng thương mại 
và tổ chức tài chính có quy mô và uy tín, hoạt 
động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản 
và an toàn hệ thống.

- Về điều hành giá: mặc dù chỉ số CPI có 
xu hướng tăng chậm hơn trong hai tháng gần 
đây, nhưng vẫn có khả năng tăng nhanh trở lại. 
Do vậy cần tiếp tục triển khai các chương trình 
bình ổn giá, kiểm soát giá độc quyền, kiểm 
soát các yếu tố hình thành giá, thúc đẩy cạnh 
tranh về giá, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá 
hàng hóa, dịch vụ được nhà nước đặt hàng.

- Về định hướng chính sách năm 2012, 
theo chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 
của Thủ tưởng Chính phủ, mục tiêu ưu tiên 
của Chính phủ là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiềm chế lạm phát. Theo đó, chính sách 
tài khóa, tiền tệ tiếp tục được điều hành theo 
hướng chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo phối 
hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính 
sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định 
giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ 
ngoại hối. Trong năm 2012, Chính phủ đặt 
mục tiêu cụ thể giảm lạm phát xuống dưới 
10%; bội chi ngân sách nhà nước dưới 5% 
GDP; tăng trưởng tín dụng dưới 17%, tăng 
trưởng tổng phương tiện thanh toán dưới 
12%; tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2011, 
ở mức 6-6,5%.

Trong trung và dài hạn, mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô gắn liền với đổi mới mô hình 
tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
đảm bảo tăng trưởng bền vững. Cụ thể, điều 
chỉnh cân đối giữa đầu tư và tiết kiệm nhằm 
giảm thâm hụt cán cân vãng lai; cải cách 
chính sách đầu tư công nhằm nâng cao hiệu 
quả sửu dụng vốn; sắp xếp lại hệ thống ngân 
hàng; phát triển các kênh huy động vốn mới, 
giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống ngân 
hàng; đổi mới, cải cách doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp nhà nước.  n
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Sóng gió trong năm 2011
Trong năm qua, cụm từ được nhắc đến 

nhiều nhất là “khủng hoảng nợ công châu 
Âu”. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm 
nay đã lan từ các nước ngoại vi như Hy Lạp, 
Ailen và Bồ Đào Nha vào trung tâm châu Âu, 
đe dọa các nền kinh tế lớn hơn là Tây Ban 
Nha và Italia, thậm chí cả Pháp. Với mức độ 
nghiêm trọng của nó, cuộc khủng hoảng đã 
để lại nhiều hệ lụy khi kèm theo đó là cuộc 
khủng hoảng ngân hàng và tình trạng trì trệ 
trong tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước.         

Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công 
nghiêm trọng, ngành ngân hàng châu Âu 
cũng đã gặp không ít khó khăn. Dexia, ngân 
hàng liên doanh Pháp - Bỉ - Lúcxămbua, đã 
trở thành nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng 
hoảng nợ công. Việc chính phủ Pháp, Bỉ và 
Lúcxămbua phải ra tay cứu Dexia trong khi 
ngân hàng này đã vượt qua cuộc sát hạch của 
Cơ quan giám sát ngành ngân hàng châu Âu 
(EBA) hồi tháng 7 đã làm dấy lên quan ngại 
rằng ngay cả những ngân hàng đã vượt qua 
sát hạch cũng có thể trở thành nạn nhân của 
khủng hoảng nợ.  

Để bàn biện pháp đối phó với khủng 
hoảng nợ công, Liên minh châu Âu (EU) 
đã tiến hành nhiều hội nghị thượng đỉnh 
“maratong”. Tại các hội nghị này, nhiều biện 
pháp đã được đưa ra, từ những biện pháp 
mang tính đối phó tạm thời như cứu trợ Hy 
Lạp, tái cấp vốn cho các ngân hàng, cung cấp 
tín dụng cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
đến các biện pháp dài hạn hơn như nâng quy 
mô Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF), 
tiến tới thành lập quỹ cứu trợ dài hạn thay thế 
quỹ này là Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) 
và dài hơi hơn nữa là siết chặt kỷ luật ngân 
sách, tránh để xảy ra một thảm họa nợ công 
tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, sau tất cả 
những hội nghị này, lời giải cho bài toán nợ 
công vẫn được cho là còn xa mới đạt được.

Về kết quả Hội nghị thượng đỉnh EU 
gần đây nhất vào ngày 9/12, giới phân tích 
cho rằng quá chú trọng vào những biện 
pháp mang tính dài hạn, các nhà lãnh đạo 
dường như đã không chú ý đúng mức tới 
cuộc khủng hoảng ngay trước mắt. Năng lực 
cho vay của quỹ cứu trợ EU đã không được 
xem xét như một vài nước thành viên mong 

muốn. Một điều nữa dường như gây thất 
vọng là đề xuất phát hành trái phiếu chung 
cũng đã bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự. 
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng đã không 
đưa ra được câu trả lời về vai trò của Ngân 
hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong 
việc hỗ trợ các nước ngoại vi ở Nam Âu như 
mong đợi của các thị trường.

Trong khi châu Âu đang chật vật tìm lời 
giải cho những “núi nợ” khổng lồ thì Mỹ phải 
tập trung thúc đẩy kinh tế, còn các nền kinh 
tế mới nổi phải tìm cách để ngăn chặn rủi ro.  

Các số liệu thống kê cho thấy nợ công 
của Mỹ đã vượt ngưỡng 15.000 tỷ USD, 
gần tương đương 99% GDP ước tính của 
nước này trong năm nay và sắp kịch trần 
mức đã được Quốc hội điều chỉnh hồi tháng 
8/2011. Cho tới nay, dự luật cấp tiền cho 
chính phủ hoạt động trong tài khóa 2012, 
bắt đầu từ tháng 10/2011, đã nhiều lần bị 
“treo” và các cơ quan liên bang đã phải hoạt 
động nhờ một loạt luật chi tiêu ngắn hạn. 
“Rủi ro chính trị” gắn liền với khoản nợ 
công ngất ngưởng cùng thâm hụt ngân sách 
khổng lồ và tiến trình ra quyết sách lại không 

Có tìm thấy lối thoát?
Kinh tế thế giới năm 2012
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đủ mạnh đã làm Mỹ lần đầu tiên rớt hạng tín 
nhiệm vàng AAA kể từ khi được Hãng đánh 
giá tín nhiệm Moody's dành cho chỉ số cao 
nhất này vào năm 1917 và tới năm 1941 lại 
được S&amp;P đánh giá cùng ở mức này.

Các nền kinh tế mới nổi dường như ít 
phải lo lắng hơn. Tuy nhiên, cuộc khủng 
hoảng nợ công nghiêm trọng tại Khu vực 
đồng euro (Eurozone) sẽ có những tác 
động nhất định đến nhiều nền kinh tế, kể cả 
những nền kinh tế châu Á mới nổi và đang 
phát triển nhanh chóng. Dự báo mới nhất 
của một cơ quan ở Mỹ đưa ra hồi đầu tháng 
12/2011 cho biết, một số nền kinh tế phát 
triển đang đứng trước nguy cơ của một cuộc 
suy thoái kép, đe dọa kéo theo các nước khác 
trên thế giới. Theo nhà kinh tế học Sun Tao 
thuộc IMF, các thị trường mới nổi cần lưu ý 
tới hai nguy cơ: Thứ nhất là những hậu quả 
do cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng 
mang lại trong thời gian ngắn hạn, như xuất 
khẩu sụt giảm, dòng vốn đảo chiều và nhiều 
vấn đề khác; Thứ hai là sự tái diễn của vòng 
xoáy nợ nần, giống như những gì đã xảy ra tại 
Mỹ và châu Âu.

Bức tranh có sáng 
trong năm 2012?

ECB cảnh báo rằng 
năm 2012, Eurozone sẽ 
đối mặt với những khó 
khăn tài chính “lớn chưa 
từng có” có thể dẫn tới 
một đợt suy thoái kinh tế 
mới.

Chủ tịch ECB Mario 
Draghi nói rằng, các ngân 
hàng và chính phủ thuộc 
Eurozone sẽ cần phải vay 
thêm những khoản tiền 
khổng lồ trong năm 2012 
để có thể cân đối tài chính, 
trong khi các nhà đầu 
tư đang rất ngần ngại bỏ 
tiền vào khu vực này xét 
bối cảnh hiện nay. Vì vậy, 
sức ép trên thị trường trái 
phiếu sẽ thực sự rất, rất lớn, nếu không muốn 
nói là lớn chưa từng có.  

Trên thực tế, quá trình huy động vốn trên 
thị trường trái phiếu đối với ngay cả những 
thành viên lớn của Eurozone như Italia và 
Tây Ban Nha đang ngày càng khó. Trong khi 
đó, luồng tín dụng liên ngân hàng và từ ngân 
hàng tới doanh nghiệp và người tiêu dùng 
cũng dần cạn kiệt, do thanh khoản ngày càng 
khó khăn. Theo ông Draghi, năm 2012 sẽ 
là một năm đầy khó khăn đối với các ngân 
hàng, nhất là trong quý I. Ông nói: “Tình 
trạng khan hiếm tín dụng có thể gây ra một 

đợt suy giảm nữa trong tăng trưởng kinh tế, 
và có thể là một cuộc suy thoái”.

Các nhà lãnh đạo EU đang đứng trước 
sức ép phải tăng cường hệ thống phòng 
thủ trước nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ 
công lan nhiễm tới tác thành viên khỏe 
mạnh và hạ gục hệ thống ngân hàng khu 
vực. Bản thân ECB cũng bị gây sức ép phải 
tham gia cho các chính phủ thành viên của 
Eurozone vay tiền trong trường hợp khẩn 
cấp, bằng cách mua trái phiếu của họ. Tuy 
nhiên, ECB và Đức phản đối đề nghị này vì 
sợ rằng chính uy tín tài chính của ECB cũng 
sẽ bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị bộ trưởng tài chính EU ngày 
19/12, các bên tham gia đã nhất trí tăng 
thêm 150 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF) để tổ chức này có thể tung ra cứu 
trợ cho một thành viên Eurozone khi cần 
thiết. Tuy nhiên, việc Anh từ chối tham gia 
chương trình này đã làm dấy lên nguy cơ 
Eurozone có thể không thực hiện được mục 
tiêu huy động 200 tỷ euro cho quỹ bình ổn 
tài chính khu vực.

Giữa bối cảnh những khó khăn do đợt 
suy thoái kép hồi đầu năm 2011 của nền 
kinh tế Mỹ vẫn đang “ám ảnh” người dân 
nước này, Ethan Harris - nhà kinh tế có uy 
tín của Phố Wall, nhận định: Nền kinh tế số 
một thế giới có nguy cơ tiếp tục “tụt dốc” 
trong năm 2012.    

Ông Harris nhấn mạnh mặc dù kinh tế 
Mỹ đã lấy lại sức tăng trưởng trong thời 
gian gần đây, song nhiều khả năng nước 
naày sẽ tiếp tục chứng kiến kinh tế suy 
giảm vào năm 2012. Chuyên gia này dự 
báo các cú sốc      kinh tế trong thời gian tới 
chính là sự kết hợp giữa cuộc khủng hoảng 
nợ công dai dẳng ở châu Âu và các vấn đề 
tài chính ở Mỹ.      

Ông Harris lưu ý sự suy thoái kinh tế 
tại châu Âu trong nửa   đầu năm tới là điều 
gần như không thể tránh khỏi. Theo ông, 
50%   khả năng châu Âu      sẽ chỉ rơi vào 
suy thoái nhẹ, còn 40% là suy thoái nghiêm 
trọng”. Điều này sẽ khiến hoạt động thương 
mại của Mỹ và lòng tin của giới đầu tư bị 
tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, các 

chính sách “thắt lưng 
buộc bụng” mới trị giá 
khoảng 1,5% GDP cũng 
góp phần làm hạn chế tốc 
độ tăng trưởng của nền 
kinh tế lớn nhất thế giới 
vào đầu năm tới.  

Trong khi đó, nhà 
kinh tế trưởng của Ngân 
hàng Standard Chartered, 
Gerard Lyons, dự báo 
kinh tế châu Âu sẽ rơi 
vào suy thoái trong năm 
2012, trong khi các quốc 
gia châu Á, đi đầu là Trung 
Quốc, sẽ giữ vai trò thúc 
đẩy nền kinh tế toàn cầu. 
Ông Lyons nói: “Đó là 
một thế giới hai tốc độ, 
một phương Tây mỏng 
manh, song không ai có 
thể tách rời khỏi các sự 
kiện kinh tế đang diễn ra 

trên toàn cầu. Khó khăn của châu Âu có thể 
kéo kinh tế toàn cầu đi xuống trong những 
tháng đầu năm 2012, song tăng trưởng tại 
châu Á và Trung Quốc sẽ kéo mọi thứ trở lại 
quỹ đạo vào cuối năm”.  

Bức tranh kinh tế toàn cầu đó tạo ra sự 
nhận thức đang gia tăng trong chính các nền 
kinh tế phát triển rằng sức mạnh kinh tế đang 
dịch chuyển sang phía Đông, khi phương 
Tây vẫn đang phải vật lộn với những sức ép 
về tín dụng, suy giảm kinh tế và đổ vỡ lòng 
tin trong người tiêu dùng và nhà sản xuất.  n  

minh trà  

Đó là một thế giới hai tốc độ, 
một phương Tây mỏng manh, 
song không ai có thể tách rời 
khỏi các sự kiện kinh tế đang 
diễn ra trên toàn cầu. Khó 
khăn của châu Âu có thể kéo 
kinh tế toàn cầu đi xuống trong 
những tháng đầu năm 2012, 
song tăng trưởng tại châu Á và 
Trung Quốc sẽ kéo mọi thứ trở 
lại quỹ đạo vào cuối năm”



23

w w w . s c i c . v n  số 31
Truyện ngắn

Em vốn là đứa con gái không sinh ra 
tại nơi đây. Hà Nội với em những 
ngày đầu mới bước chân đến mảnh 

đất này sao xa lạ và lạnh lùng. Bốn năm học 
Đại học, bốn năm đưa em đi qua gần hết 
những con đường nơi này, bảo là thân quen 
thì cũng chưa hẳn, nhưng chắc chắn, em có 
thể tự đi mà không sợ bị lạc đường.

Hà Nội đang độ vào Thu.
Mình yêu nhau vào mùa Thu anh nhỉ? 

Quãng thời gian này cách đây một năm là 
mình gặp nhau đấy. Hà Nội mùa Thu trước 
trời xanh lắm, phố cổ lá bàng rụng đỏ ối. 
Phố cổ năm nay em chưa dám bước chân 
đi lại. Mỗi lần ghé qua chỉ phóng xe cái vèo, 
thật nhanh để mắt không chạm vào ký ức. 
Yêu nhau vào mùa Thu, chia tay cũng vào 
mùa Thu. Yêu nhau bằng trăm nghìn cảm 
xúc mà chia tay chỉ bằng đoạn chat ngắn 
ngủi đôi dòng…

Sáng nay cầm tờ báo, đọc những dòng 
chữ viết về Hà Nội, em thấy thời gian trôi 
chảy như chớp mắt. Vụt cái, mùa Thu năm 
trước hiện về trong em, có anh, có cả trời Hà 
Nội mến thương.

Em vẫn hay gọi anh là “My Hà Nội”. Có 
lần bạn bè hỏi sao lại đặt thế, nghe chung 
chung quá. Em bật cười và thầm nghĩ, chỉ có 
gọi vậy mới ôm trọn được hết tình yêu em 
dành cho anh, có lẽ là rộng lắm bằng tất cả 
những cái hồ ở đất Hà Nội này cộng lại. À, 
mà thôi, rộng bằng cái Hồ Tây cạnh nhà anh 
mà em vẫn hay trêu, rủ anh hôm nào mình 
đi bộ vòng quanh hồ xem bao lâu thì hết. 
Thế mà mình chưa làm được thì đã xa nhau 
mất rồi.

Đi với anh, em mới biết thì ra Hà Nội bé 
xíu thôi, bé như bàn tay em ấp ủ trong bàn 
tay anh vậy. Hà Nội có gì đâu mà ghê gớm 
anh nhỉ? Chỉ là cái quán cháo cá bé bé trên 
phố Hàng Bông. Ở đấy có cái gương to to 
mà lúc nào ra hay vào em cũng phải ngó 
mình một cái rồi cười thầm: “Hi hi, sao cứ 
đi với anh là em lại thấy mình xinh lên một 
tẹo nhỉ?”.

Hà Nội là ngồi sau xe anh lượn vòng qua 
từng con phố. Này là phố cổ mà chả cổ tý 
nào. Này là Hàng Than có nhà bà ngoại anh. 
Bà ngoại anh làm ô mai rất ngon và khéo 
tay nữa. Tiếc là em chưa gặp được bà thì bà 
đã đi xa. Này là phố Hàng Cói nhà chú anh, 
anh dắt em đến thăm một lần, và giới thiệu 
là bạn gái cháu. Anh có biết lúc đó em xấu 
hổ và tự hào thế nào không? Cái cách anh 
nắm tay em, cái cách anh bế cháu anh, rồi 
đặt nó vào tay em và bảo cô bế cháu xem 
nào… Em nhớ rõ lắm.

Hà Nội còn là bao nhiêu quán trà đá vỉa 
hè mình đã ngồi anh nhỉ? Là vị trà nóng đặc 
sánh một buổi tối mùa Đông, cạnh Tràng 

Tiền. Bây giờ chỗ đó cũng dẹp rồi, đi qua 
mà em vẫn nhớ viên gạch ấy… Hay là trà 
chanh Nhà Thờ, vị mát lịm của chanh đá 
vào mùa Đông, ngòn ngọt của hướng dương 
và râm ran câu chuyện với anh và bạn bè. 
Đôi khi có làn gió thoảng qua, em vẫn nhớ 
rõ… rất rõ…

Hà Nội là một buổi tối cuối Thu đầu 
Đông, em đi chơi cùng bạn bè rất khuya 
mà vẫn chưa về. Giữa đám tiệc với hơi men 
chuếnh choáng, nhận được tin nhắn của 
anh mà bỗng nhiên, những xa hoa ồn ào kia 
lùi xa hết. Ly rượu cậu bạn bàn bên mời em 
cũng khéo léo chối từ. Là anh, giữ em khỏi 
những ồn ào rất Hà Nội ấy…

Đến hết cuộc đời này,  
   anh vẫn là 
     Hà Nội của em!
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Hà Nội là buổi sáng thức dậy trong căn 
phòng nhìn xuống phố cổ, hơi sương sớm 
đọng trên cửa kính mờ. Em lắng nghe 
những âm thanh náo nhiệt trong khu phố, 
hình dung ra chàng trai Hà Nội của em 
cũng đã nghe âm thanh ấy gần 30 năm qua. 
Lòng em bỗng như một bản hòa ca trong 
trẻo nhất. Chỉ một lát nữa thôi, là em lại 
được gặp anh, đi cùng anh qua những con 
phố tinh sương, có lá vàng bay và thưa thớt 
người qua lại... Được cùng anh ăn một bát 
phở mà vòng vèo qua vài khu phố, để được 
nghe anh kể về những món ngon Hà Nội. 
Hay nghe anh trò chuyện với một ông lão 
sửa xe, một cô hàng nước, để thấy thân quen 
như đang ở nhà. Anh dạy em ngắm nhìn 
Hà Nội theo một cách riêng rất khác, để em 
thấy Hà Nội đẹp trong từng ngõ nhỏ, trong 
từng âm thanh dù là ồn ào hay bé nhỏ nhất. 
Anh mang cho Hà Nội cả một linh hồn.

 
Hà Nội của anh hay của em từ buổi tối 

mình ngồi bên nhau ngắm cái mạng nhện 
ven Hồ Tây, hay phóng xe vèo vèo qua con 
đường mà cứ cách một mét lại có một đôi. 
Hay buổi chiều cuối tuần mình ngồi trên 
thảm cỏ ngắm nhìn sóng nước mênh mông, 
nghe một vài bài hát yêu thích của cả hai 
và nói về những gì đã qua, những gì đang 
đến… Cái buổi chiều ấy, em chỉ muốn Thu 
trọn nó lại trong một quả cầu thủy tinh, để 
thi thoảng lại lôi ra ngắm, thấy anh, thấy 
em, thấy cả buổi chiều ngọt như đường như 
mật ấy. Cái buổi chiều đơn thuần là đi ngắm 
cảnh ấy, đã cho em thêm bao sức mạnh để 
đi qua những buổi chiều cuối tuần tẻ ngắt và 
mệt nhoài vì công việc khi không còn anh, 
và cũng không có cả quả cầu thủy tinh như 
em từng ao ước.

Hà Nội có cầu Long Biên, một buổi tối 
gió mùa lạnh nhất mình lên cầu đón gió. 
Người này sợ người kia ốm nhưng vẫn kiên 
quyết phải đi bằng được. Đứng nhìn xuống 
bãi giữa sâu hun hút mà sao không thấy 
lạnh anh nhỉ. Cầu Long Biên hàng tối nhộn 
nhịp là thế mà hôm ấy khéo chỉ có hai đứa 
hâm là mình lên cầu hóng gió. Vừa đứng 
vừa cười, lại sợ gặp bạn anh đi qua, khéo 
mai lại có cái loa phường kể đi kể lại thì hai 
đứa không biết giấu mặt vào đâu. Em cũng 
thích chiều tà mình đi qua cầu, nhìn xuống 
khu lao động dưới chân cầu, lắng nghe âm 
thanh của một buổi chiều tất bật cơm nước, 
nghe tiếng mẹ mắng con, tiếng chó mèo 
inh ỏi. Rồi được nghe anh trầm ngâm kể về 
tuổi thơ của anh, giữa phố nghèo lao động. 
Em bỗng thấy Hà Nội cũng như anh, thân 
thương mà bình dị.

Hà Nội có café Phố… Quán café duy 
nhất mà trong suốt quãng thời gian yêu 

nhau mình ngồi. Thuộc cả mặt, cả tên chủ 
quán tới cậu bé trông xe của hàng phở bên 
cạnh. Nhìn thấy em là hỏi anh và ngược 
lại. Quán có bạn bè anh và sau lại là bạn 
bè em. Quán bé xíu, bàn thì thấp mà ghế 
thì cao, café anh thích còn em thì luôn 
chê chán vì có uống bao giờ đâu. Quán có 
tầng một luôn ồn ào, có cái cân mà chưa 
bao giờ em dám bước lên. Quán có tầng 
hai nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có ô cửa sổ 
bé tí nhìn xuống đường, có cả nụ hôn đầu 
tiên của hai đứa… Hôm ấy mình phải trốn 
lên tầng hai, ngồi tầng một vô tình mà gặp 
ai thì chắc lại bị quy kết tội đánh lẻ ngay. 
Quán mà từ ngày ấy đến giờ, em chưa một 
lần bước chân trở lại… Vắng đi một bước 
chân, quán có còn nhớ…

Hà Nội từ ngày xa anh bỗng nhiên rộng 
thế. Rộng hơn cả một vòng tay em ôm...

Một phần của Hà Nội đã rời xa em. 
Quay lại quán phở ấy, em ăn có còn thấy 
ngon, uống một cốc trà mạn, em có còn 
thấy thơm, ngồi lại quán cũ, em có còn 
thấy vui... giống như anh mang theo hồn 
Hà Nội rời xa em. Ngày ngày em vẫn sống, 
vẫn ăn và vẫn hít thở, vẫn đi trên những 
con đường ấy, chỉ có một điều duy nhất 
đổi khác. Hà Nội lại thành người quen thôi 
anh ạ, không còn là người thân như khi anh 
ở đây nữa. Và em đã bắt đầu tặp ăn những 

món ăn khác… không phải cùng anh…
Ngày anh trở về, em đến thăm anh. 

Ngồi trong căn nhà anh đã sinh ra và lớn 
lên, gặp cả bố mẹ anh, được mẹ anh pha 
cho cốc nước sấu tự tay bác ngâm, em thấy 
nhịp thân quen ấy quay trở lại. Nhưng rồi 
anh không biết đâu, như viên đá tan nơi 
đầu lưỡi, dư vị lạnh buốt ấy sẽ chẳng bao 
giờ em quên. Một phút giây nào đó trong 
cuộc nói chuyện với mẹ anh, em thấy mình 
mãi mãi vẫn chỉ là cô bé tỉnh lẻ, không bao 
giờ đến được với gia đình gốc Hà Nội là 
anh. Hai mấy năm sinh sống, chưa bao giờ 
em mặc cảm mình không phải người chốn 
thị thành, vậy mà em đã cay đắng nhận ra 
điều đó trong một tích tắc. Chỉ là một tích 
tắc thôi anh ạ. Vì Hà Nội với anh là yêu 
thương thì quê hương với bố mẹ em phải là 
ruột thịt. Em mới ở đây bốn năm thôi còn 
nơi ấy là cả tuổi thơ của em. Có lẽ điều ấy 
chẳng bao giờ anh biết được đâu anh nhỉ 
vì em cũng chẳng bao giờ có ý định kể ra 
với anh. Chỉ là em nghĩ, cái gì ở đâu thì nên 
đặt nó vào đúng chỗ của nó thôi. Giống 
như người ta có yêu cái tinh túy trong món 
ăn Hà Thành đến mấy cũng không thể 
ngày nào cũng ăn chả cá Lã Vọng. Có thích 
những con đường đến bao nhiêu, cũng bỏ 
cả công việc để đi lượn phố. Em lại trở về 
là em, trả anh về là anh… Hà Nội với em 
bỗng dưng xa lạ…

Em có trở lại nhà anh vài lần sau đó, đi 
cùng vài người bạn. Không gặp bố mẹ anh 
nên em cũng không biết là cảm giác của 
mình có chính xác không. Nhưng đã đặt 
xuống thì không bao giờ nhấc lên lại. Em 
đã chọn yêu anh và Hà Nội theo một cách 
khác… Vẫn con đường ấy, vẫn hàng quán 
cũ… và vẫn yêu…

 
Anh không biết lý do… Em không nói 

lý do...
Anh trách giận em… Em trách hờn em...
Cuộc sống vẫn trôi và người thì vẫn phải 

sống…
Chỉ có Hà Nội cái gì cũ vẫn cũ, cái gì mới 

thì đang đổi thay từng ngày…
 
Ngày mai, ngày kia, anh sẽ lại đi xa Hà 

Nội. Anh sẽ nhớ Hà Nội, rất nhớ…
 
Ngày hôm qua, hôm nay, em ở lại nơi 

đây, em cũng nhớ Hà Nội, rất nhớ…

Em không thể viết trọn vẹn về anh 
người con trai Hà nội
Suốt cuộc đời, em vẫn là người có lỗi
Với anh, với Hà nội của riêng em…

 nguyễn thúy hà 
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Chỉ là có những điều không thể nói thành 
lời

chỉ là có những yêu thương rất đơn giản…
vậy thôi!
 
Như sau một ngày trở về nhà thấy mình 

như một đứa trẻ cần niềm vui
được nhìn Má nấu một nồi canh chua cho 

cả nhà ăn tối
có Ba ngồi hỏi han với tiếng cười thân 

quen quá đỗi
không gian của những cuộc đời gần gũi
vì cần có nhau…
 
Cho buổi sáng hôn lên má người mình 

yêu thương để bước ra phố xá ồn ào
thấy mình đủ niềm tin dù ngày mưa hay 

bão
thấy mình ở giữa những đám đông và bụi 

đường huyên náo
thấy mình có lúc muốn hét lên khi đối 

diện với nỗi lo cơm áo
rồi sau đó lặng lẽ bước đi…
 
Đôi khi biết mình muốn đứng im trong 

một khuya trời tối đầy sao trời
tự nói chuyện với trái tim đang giữ nhiều 

chua xót
sao cứ phải đòi hỏi trên môi toàn là vị ngọt
biết rằng sống cho mình thì đừng đặt nỗi 

đau lên vai những người khác
làm ơn đừng bắt ai gánh vác
chỉ để mình được vui…
 
Chỉ là một cái nắm tay có khi cứu được 

một con người
chỉ là có khi lắng nghe thôi mà làm bớt đi 

một đêm trắng
chỉ là có khi cúi xuống cũng đã là câu trả 

lời cho những điều ân hận
chỉ là có khi một nụ cười cũng trở thành 

yêu thương vô tận
giúp sống sót trong cuộc đời…
 
Chúng ta hay muộn phiền cho những gì 

lớn lao tận xa xôi
rồi muộn phiền luôn những gì thân quen 

và nhỏ bé
đến khi biết cắn răng cuộn tròn mình 

trong góc tối mới nhận ra giá trị của hơi thở
của giọng nói, tiếng bước chân, của thanh 

âm “Xin lỗi” trước một giây đổ vỡ
đâu phải ai cũng có thể bắt đầu…
 
Đâu phải ai cũng có thể nhận ra mình ảo 

tưởng quá lâu
đâu phải ai cũng biết mình đang làm đau 

những người bên cạnh
đâu phải ai cũng tự choàng khăn khi trời 

trở lạnh
đâu phải ai cũng ít ỏi những vết thương dù 

bên ngoài lành lặn
mặc từng giờ đều thứ tha…
 
Chỉ là, có rất nhiều yêu thương đơn giản
trong mỗi ngày đi qua…  n

Hôn
đoàn ngọc thu

Người tặng một ngàn nụ hôn
Môi trên môi suốt từ đông sang hạ
Những nụ hôn như trút lá
Rơi miên man…
 
 Hôn cho đủ cả ngàn nụ hôn
Cái cuồng say, cái ngẩn ngơ, hối hả
 
Có nụ hôn lướt nhẹ như gió
Có nụ hôn cứng đau như cỏ
Có nụ hôn ngọt lịm cơn mơ
Có nụ hôn kéo dài bất tận…
 
 
Và cứ thế, đôi tình nhân say sưa
Hôn cho đủ một ngàn nụ hôn hứa
Nắng ngủ quên, rồi gió cũng ngủ quên
Đã sang nụ hôn ngàn lẻ….

Chỉ là…, 
vậy thôi!

nguyễn phong Việt
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Những mùa 
Giáng sinh  

trở về...
                              (Quãng đời đi qua luôn là quãng đời được đặt tên là định mệnh!)

nguyễn phong Việt

Chúng ta thường nhớ về những hơi ấm như một niềm vui bất tận
dù mùa đông ngoài kia có bao nhiêu là giá lạnh…
 
Thương một lần tuyết bay trong trời mà không ai biết được
thương một lần quay đi mà lòng đã chia vui với những ngày mất mát
thương một lần loay hoay nhận ra mình đang sống cho cuộc đời người khác
thương một lần muốn mình được yếu đuối để khóc cho thỏa thích
thương một lần… trong ngàn lần cười vui
 
Là mình cần thương mình để mùa đông cũng có ánh mặt trời
bước ra phố bằng bước chân thơ ấu
ngắm nhìn những cây thông mà mắt tươi xinh như chưa bao giờ đau đáu
chạm vào cơn gió để biết rụt rè đáng yêu cần cho những ngày đời nhân hậu
nhắm mắt mỉm cười giữa xôn xao…
 
Có thể tình yêu ấy đã đúng khi chúng ta chọn lựa để bước vào
đặt niềm tin ở nơi dễ thấy nhất
nhưng đâu phải yêu thương nào cũng được đổi bằng yêu thương như mình mong muốn
lòng người đâu như bài toán
mà chấp nhận rằng mình giải sai!
 
Đừng mang những hạnh phúc của ngày nào đó sống với cuộc đời từng phút giây
bởi làm sao biết mình còn gặp ai, thương ai… như mình đã
bởi làm sao biết gương mặt hôm nay mai kia sẽ không còn xa lạ
bởi làm sao biết có lúc mình cần nắm tay dù chẳng hề quị ngã
bởi làm sao biết mình phải sống ra sao…
 
Nên những mùa Giáng sinh trở về vẫn đầy những ước ao
cho mình bước đi tìm cho mình hơi ấm
nguyện cầu được yêu thương vẫn là lời nguyện cầu tận trong sâu thẳm
hãy để trái tim khép lại những vết thương cho mình sống
cuộc đời mình!
 
Cảm ơn những tiếng chuông đã nhắc nhở về sự yên bình
cảm ơn những đêm thấy mình lau nước mắt
cảm ơn những sai lầm đã khiến mình ân hận
cảm ơn cô đơn đã làm mình trở nên bao dung độ lượng
với ngày xưa…
 
Vì những mùa Giáng sinh
vẫn luôn dành chỗ cho yêu thương bắt đầu bằng sự mong chờ…  n
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Hạn chế món chiên, xào
Thực phẩm chiên hoặc xào sẽ khiến món 

ăn tăng lượng calorie và chất béo, ăn nhiều 
sẽ dẫn đến tăng cân, ở mức cao hơn còn dẫn 
đến mức cholesterol cao, tăng huyết áp.

Ngoài ra, dầu ăn nếu bị tái sử dụng nhiều 
lần với nhiệt cao, không chỉ phá huỷ các axit 
béo ban đầu, mà còn sản sinh chất gây ung 
thư, tổn thương gan.

Hạn chế đồ ngọt
Năm mới, nhà nhà nhiều bánh kẹo nhưng 

cách tốt nhất là không ăn quá nhiều, bởi vì 
đường trong bánh kẹo đều có tính axit có thể 
gây sâu răng, quá nhiều còn bị chuyển thành 
chất béo, gây béo phì, nhất là với bệnh nhân 
tiểu đường, sức khỏe càng nguy hiểm.

 Trẻ em trong những ngày Tết tiêu thụ 
lượng đường nhiều hơn sẽ cảm thấy cơ thể 
mệt mỏi, trì trệ, hấp thụchất dinh dưỡng 
kém.

Ngoài ra, kẹo chứa nhiều đường, sẽ làm 
tiêu hao đi lượng lớn các vitamin và khoáng 
chất, đặc biệt là canxi trong cơ thể.

Thay bánh mặn cho các loại bánh ngọt 
truyền thống

Bánh là món ăn chơi không thể thiếu 
trong các ngày Tết, nhưng sự lựa chọn thông 

minh đối với sức khỏe trong những ngày 
xuân là nên ăn bánh có vị mặn thay vì bánh 
quá ngọt, vừa dễ tiêu hóa, vừa không gây 
nóng và có lợi cho sức khỏe hơn.

Ăn chừng mực các loại hạt
 
Hạt dưa, hạt bí, hạnh nhân, hạt điều… 

đều là những món nhấm nháp khoái khẩu 
không thể thiếu trên bàn phòng khách. Tuy 
nhiên, ăn quá nhiều hạt sẽ phải tiết nhiều 
nước bọt, có thể gây loét miệng, đau răng, 
viêm nướu và các vấn đề khó tiêu.

Hơn thế, các loại hạt này sau khi sấy khô, 

các chất dinh dưỡng ban đầu đa phần mất 
hết, chỉ còn chất béo.

Thêm món cháo trong những ngày 
Tết

Lo sửa sang, sắm Tết, cơ thể mệt mỏi, có 
không ít người trong những ngày đầu xuân 
kém ăn, tiêu hóa kém, vậy hãy thêm món 
cháo trong thực đơn. Các món cháo yến 
mạch, cháo táo đỏ, cháo gà… đều giúp cơ 
thể nhanh lấy lại sức.

Nếu uống rượu quá nhiều, cơ thể rã rời 
nên uống trà hoa các loại.  n

(Theo Dân Việt)

Ăn quá nhiều thực phẩm rán cũng sẽ gây nóng ở cổ, 
đau họng, nhức đầu, mất ngủ.

Nguyên tắc ăn uống 
chống mệt mỏi 
ngày Tết

Đồ uống có chất kích thích, bánh mứt, thực phẩm nhiều dầu mỡ… 
trong những ngày Tết có thể khiến sức khỏe của bạn phải “trả giá” 
nếu ăn uống không có chừng mực. 

Nếu uống rượu quá nhiều, 
cơ thể rã rời nên uống trà 
hoa các loại.
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Những món này được quan tâm nhiều trong những ngày tết, bởi 
lẽ tết nhất bà nội trợ càng phải trổ tài nhiều hơn để bữa cơm trong 
những ngày đặc biệt này ngon hơn ngày thường.

Trổ tài món ngon ngày Tết 

Thêm một món salad không ngấy cho những ngày Tết. 
Nó cũng rất hợp với các bữa nhậu.

Salad thịt bò muối 

Đối với thịt bò muối, chuẩn bị một ít giấm 
bằng cách trộn dầu ô liu nguyên chất cùng 
nước chanh với tỉ lệ 2 – 1. Thêm một ít bột ớt 
tươi và trộn đều.

Chuẩn bị salad. Rửa sạch rau cải cúc và cà 
chua, sau đó cắt nửa chúng.

Đặt một lớp thịt bò muối trong bát và rưới 
một ít dung dịch trên lên nó, rồi thêm một 
lớp khác và làm tương tự cho đến khi hết thịt 
bò muối. Thịt phải được phủ đều giấm.

Bỏ rau và cà chua vào một cái bát, thêm một 
ít dầu ô liu nguyên chất và muối rồi trộn đều.

nguyên liệu:
200g thịt bò muối, cắt lát mỏng
Nước chanh
Dầu ô liu nguyên chất
Ớt
Rau cải cúc non
Cà chua quả nhỏ
Vài miếng pho mai Parmigiano Reggiano 

(có thể thay bằng loại khác)
Một ít muốiCách làm:

Để ít nhất trong 2 giờ để giấm ngấm đều 
vào thịt.

Khi tất cả đã sẵn sàng, lấy một cái đĩa, bỏ 
salad vào giữa, bỏ lên trên vài miếng phô mai 
Parmigiano Reggiano, rồi bày thịt bò muối 
xung quanh. Dùng ở nhiệt độ bình thường 
với rượu trắng.
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Chuẩn bị: Chân giò heo: 1 cái (1kg), 
măng tre tươi: 100 gr, 3 tép hành lá , muối: 1 
muỗng càphê, tiêu: 1/2 muỗng càphê, nước 
mắm: 2 muỗng càphê 

Thực hiện: Giò heo cạo sạch, chặt miếng 
vừa ăn. Măng khô ngâm nước cho nở, sau đó 
luộc nước sôi 15 phút, rửa sạch, để ráo. Nấu 
1,5 lít nước sôi cho giò vào ninh, vớt bọt, giò 
bắt đầu mềm cho măng vào nấu chung. Nêm gia vị vừa ăn. Múc ra tô trang trí hành lá, rắc tiêu 
lên mặt. 

Chú ý: Măng khô để lâu ngày khi ăn phải ngâm. Để tiện torng những ngày tết nên ngâm 
sẳn một số măng khô. Ngâm mămg cho nở rồi cho vào nồi nước luộc sối khoảng 30 phút. Hạ 
lửa nhỏ nấu tiếp 15 phút. Vớt ra ngâm vào nước nguội. Cắt bỏ chổ già, xơ, rửa lại thất sạch. Sau 
cùng ngâm măng vào nước chín, cất vào tủ mát để ăn dần. Mỗi ngày phải thay nước một lần 
như vậy sẽ bảo quản măng được lâu. 

Chuẩn bị: Tôm sú: 8 con, thịt bắp đùi 
heo: 100 gr, hẹ: 8 cọng, một ít rau thơm 
và cải sà lách, bún: 150 gr, bánh tráng: 10 
cái, tương hột: 100 gr, cháo nếp: ½ chén, 
tỏi băm: 1 muỗng, ớt băm: 1 muỗng, 
đường: 2 muỗng, đồ chua: ½ chén, đậu 
phộng rang giã nhỏ: ½ chén. 

Thực hiện: Tôm luộc lột vỏ, chẻ đôi. 
Thịt luộc thái mỏng. Trải bánh tráng, lót 
cải sà lách, rau thơm, cho bún và thịt luộc 
lên, xếp cọng hẹ đuôi dài ra ngoài cuốn 
gỏi, cuốn lại. Xếp tôm vào lớp bánh tráng 
gần cuối để ửng con tôm ra ngoài. 

Tương chấm gỏi cuốn: tương hột băm 
nhuyễn, xào với tỏi, nấu với cháo nếp, 
nêm lại cho vừa ăn. Múc tương ra chén 
cho đố chua, ớt băm và đậu phộng rang 
lên mặt. 

Chú ý: Chỉ nên cuốn đủ số gỏi cuốn 
dự kiến cho bửa ăn và sau khi cuốn nên ăn 
ngay, nếu để lâu sẽ những cuốn gỏi cuốn 
bị khô mất ngon. Gỏi cuốn bị khô là do 
lớp bánh tráng cuốn gỏi bị mất nước trở 
nên khô làm cuốn gỏi dai xảm khó ăn. Để 
giữ những cuốn gỏi lâu khô có thể dùng 
lá chuối bọc cuốn gỏi lại hoặc lót lá chuối 
bên dưới rồi dùng lớp màng film bọc lại 
các cuốn gỏi sẽ giữ nước lâu khô. 

Chuẩn bị: Mắm tép: 200 gr, thịt đùi heo: 
500 gr, chuối chát và khế: 1 trái, rau sống và 
cải xà lách, bún, bánh tráng, nước mắm pha 
chua ngọt 

Thực hiện: Thịt đùi heo chọn có cả lớp da 
và mỡ. Để nguyên khối rửa sạch, cho vào nồi luộc, xăm vào thịt thấy đủa khô là thịt đã chín. 
Vớt thịt cho vào tô nước lạnh sạch ngâm để thịt không bị khô. Bày rau sống, cải xà lách; khế, 
chuối chát gọt vỏ, thái mỏng ra dĩa. Thịt đùi cắt dày 2mm bày ra dĩa cùng mắm tép. Dùng bánh 
tráng cuốn bún, thịt, mắm tép và rau, ăn với nước mắm pha cua ngọt. 

Chú ý: Luộc từ nước lạnh là làm nóng dần nước lên 100 độ C giúp thực phẩm sau khi luộc 
chín đạt được yêu cầu nhất định về trạng thái như mềm, giòn…, về màu sắc như trắng, hồng, 
giữ được mùi vị thơm ngon. Tuỳ độ dày, lớn của thực phẩm canh thời gian luộc cho chín hoàn 
toàn từ ngoài vào trong. 

Với cách luộc từ nước lạnh lên thịt heo, thịt bò, thịt gà, vịt dễ trắng mọng. Sau khi luộc chín 
nên vớt thực phẩm ra và ngâm ngay vào nước chín để nguội. Như vậy thực phẩm không bị 
khô xảm, thâm, rách da. Ngoài ra nước luộc còn được dùng để làm nước dùng hoặc nấu canh 
không lãng phí chất dinh dưỡng. 

Chuẩn bị: Khoai tía (khoai mỡ): 250 gr, 
khoai môn cao: 50 gr, nước cốt dừa: 1 chén, 
đường: 100 gr. 

Thực hiện: Khoai tía, khoai môm cao 
hấp chín, tán nhuyễn. Sau đó sên khoai đã 
trộn đều với nước cốt dừa và đường cho đến 
khi sánh dẻo lại là được. Múc chè ra chén 

trang trí thêm cho đẹp mắt. 
Chú ý: Để chè khoai tía béo và thơm hơn, 

thông thường khi nấu người ta chỉ dùng một 
loại khoai mỡ tím than. Nếu pha thêm khoai 
môn cao sẽ tốn công. Tuy nhiên khoai môn 
cao sẽ giúp cho chè trở nên béo và thơm hơn 
nhiều.  n

Món ngon ngày Tết

(6 phần ăn) 

(4 phần ăn) 

(8 cuốn - 4 phần ăn) 

Chân giò ninh măng

Thịt luộc mắm tép 

Chè khoai tía

Gỏi cuốn 

(4 phần ăn) 
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Chẳng còn nhìn thấy
Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau 

một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi 
lâu, chợt một người hỏi:

- À mối tình của cậu và con nai vàng bây 
giờ ra sao rồi?

- Người kia thoáng buồn rồi đáp:
- Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con 

nai vàng đâu cả!
- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá 

ra con sư tử!

Biết
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công 

viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của 
người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi 
cười hỏi:

- Cháu biết chú là ai không?
- Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào 

bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy 
hoài.

Không phải cữ
Đầu năm, ông Tấn qua rủ ông Hoà đi 

nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy 
đằng xa có một người đàn bà đang đi ngược 
chiều. Ông Hoà vội vã đổi ý:

- Ồ! Xui xẻo quá! Thôi, tôi chẳng đi nữa 
đâu!

- Đi nhậu gặp đàn bà cũng cữ sao?
- Ai cữ kiêng gì đâu! Đó chính là … vợ 

tôi!

Mừng hụt
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, 

cu Tý chạy ra hớn hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ 

mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình 
một món quà và nói rằng: “Món quà của cô 
tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu 
dùng trong một năm”

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi 
ngay:

- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!

Đưa vợ du xuân
Một phụ nữ hớt hơ hớt hải chạy bổ đến 

phòng thường trực của Công ty, nói với anh 
bảo vệ:

- Cho tôi vào gặp Giám đốc!
- Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ 

quan. Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay 
rồi!

- Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!

Cũng thấy cảnh ấy
Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở 

bệnh viện:

- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới 
tối qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và 
khiêu vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà.

- Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới ra 
nông nỗi này.

Tán thành
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em 

xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu gì 

kẻ say...

Nhắc khéo
Khách tới nhà cu Tý chúc Tết, Tý ra đón 

khách:
- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi 

dào, vui vẻ quanh năm ạ!
- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà 

không?
- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, 

chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ! 

Chủ quan
Một ông khách đi xem bói, thầy phán:
- Ông có 2 đứa con trai...
- Bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của 3 đứa 

con trai cơ!
- Đó là do ông nghĩ thế thôi... 

Lý do an toàn
Hai bợm rượu nói chuyện với nhau:
- Sao ở nước Ả Rập lại bày ra luật cấm 

uống rượu nhỉ?

Chuyện kiêng ngày tết
Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa:

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay..

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

***
Đêm 30, cảnh sát trực nhận được cú điện thoại của một người đàn ông say rượu:

- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương hướng!

- Nhưng ông đang ở đâu?
- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con đường.

- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con đường ấy có đặc điểm gì?

- Không rõ là đường số bao nhiêu, nhưng con đường này tôi thấy lạ lắm, nó được lát bằng ngói.

***
Vợ nói với chồng là cảnh sát giao thông:

- Làm gì, đi đâu, người ta cũng tránh mồng năm,mười bốn, hăm ba. Nay ông lại chọn ngày trực đầu năm vào mồng 5, liệu có sao 

không?
- Chẳng sao cả, thế thì cả năm mới nhàn, vì ai cũng kiêng ra ngoài đường vào ngày này.

Truyện cười ngày Xuân
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- Tớ nghĩ là vì lý do an toàn. Thử tưởng 
tượng xem, nếu phải bò lê bò càng mà về, và 
ở nhà 4 bà vợ lăm lăm 4 cái chày đang chờ ta...

Thưởng Tết của sếp
Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ 

thông báo:
- Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi 

nhuận của công ty đã tăng một cách đáng 
kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho 
mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng…

Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán 
thưởng. Sếp tiếp lời: – Nếu năm sau các bạn 
vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem 
tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… ký chúng.

Bữa tất niên của chàng độc thân
Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 

30 Tết:
- Em thích ăn bữa tối Tất niên cùng anh 

chứ?
- Dạ em rất thích – Cô bạn gái bẽn lẽn.
- Thế hẹn 19h ở nhà em nhé! Em về trước 

chuẩn bị đồ ăn ngon vào!
(Thảo nào đến giờ vẫn độc thân)

Khen hay chọc ngoáy?
Ngày Tết người ta hay bông đùa cho vui, 

nhưng nhiều khi nói không đúng cách lại 
mất xuân. Câu chuyện có thật sau đây là một 
ví dụ:

Mùng 3 Tết, hai vợ chồng già sang chúc 
Tết hàng xóm, bà vợ diện một chiếc váy bạc 
sang trọng.

Vừa gặp nhau, vợ chồng hàng xóm đã 
bông đùa:

- Ồ, bà mặc váy màu này hợp với mái tóc 
bạc của ông nhà lắm! Tức mình, bà vợ vặc 
lại:

- Còn bà, sao không cởi trần cho rồi! Ông 
nhà hói trụi thế kia còn gì!

Cho phép
Đầu xuân, chàng trai và “bố vợ tương lai” 

ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. Khi đã 
“cưa đứt” một chai Nàng Hương thì cả hai 
đều thấy đất trời nghiêng ngửa! Ông bố khề 
khà nói:

- Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá 
đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự 
nhiên… như người trong nhà!

Chàng trai lè nhè đáp:
- Ồ !… Bác đúng là người tốt bụng… 

thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho 
phép bác… cứ tự nhiên… coi như người 
trong nhà !

Say thế nào được
Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu 

cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng. Thấy anh 
chồng loay hoay mãi không vào được chị 
liền bảo:

- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy 

người ta cười cho…
- Sao anh không vào để em còn khoá 

cổng?
- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí… tôi thấy 

nó cứ đu đưa, sợ **** đi được!
- ???

Đàng hoàng
Đặt lễ xong, bà cụ nọ cung kính nói với 

lão thầy bói:
- Thưa thầy ! tôi muốn xem về đường tuổi 

tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu 
tuổi? Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:

- Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm 
lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân 
chủ có thể thọ tròn 100 tuổi!

- Bẩm thầy nói như vậy có chắc không?
- Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn 

là như vậy!

- Thưa thầy! – Bà cụ ngập ngừng – Nếu 
sai thì sao?

- Nếu thân chủ mà **** trước 100 tuổi thì 
cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng!

Đều bị lừa
Nghe đồn ông thầy bói nọ bói kiều rất 

giỏi, cô gái trẻ đến nhờ ông xem đường tình 
duyên. Lão thầy bói đĩnh đạc bảo cô tự tay 
giở quyển bóikiều. Cô gái giở trúng hai câu:

“Thuyền quyên ví viết anh hùng
Ra tay tháo củi sổ lồng như chơi”
Thầy bói tươi cười nói:
- Theo như hai câu này mà luận số ra, số 

cô gặp một người chồng tài giỏi, lanh lợi, cần 
cù, tiết kiệm, chăm chỉ làm ăn.

Nghe thế, cô gái mừng rỡ biếu cho thầy 
một xấp tiền. Không ngờ về sau, cô gái gặp 
phải một người chồng cờ bạc rượu chè be 
bét. Hận quá, cô đến trách mắng lão thầy 
bói. Không ngờ gã tỉnh bơ đáp:

- Ồ ! tôi và cô đều bị lừa rồi! Ai lại tin vào 
miệng lưỡi của cái thằng sở khanh!

Vợ và tàu Tết
Ga S.G một ngày giáp Tết. Một người đàn 

ông vào sân ga đón vợ và nhận được thông 
báo của nhà ga là tàu sẽ về chậm so với quy 
định một giờ đồng hồ. Mọi người xung 
quanh đều thở dài ngán ngẩm trước cảnh 
tàu Tết. Riêng người đàn ông vô cùng bình 
thản nói:

- Chẳng có gì là lạ cả vì vợ tôi cũng có mặt 
trên chuyến tàu đó mà.

Kẻng gì?
Trưa 29 Tết, đang chuẩn bị ăn cơm, nghe 

thấy tiếng kẻng. Lấy làm lạ, bởi kẻng rác chỉ 
thường đi buổi tối. Cha bảo con gái 6 tuổi:

- Con ra xem kẻng gì?
Con gái chạy ra đầu ngõ xem xét một hồi lâu 

rồi chạy về, vẻ mặt rất quan trọng báo cáo cha:
- Cha ơi, kẻng sắt ạ!

Tiền nhiều
Cô vợ (làm nghề buôn bán) bảo với người 

bạn hàng:
- Chiều nay, chị chuyển đến cho tôi nửa 

tỷ nhé!
Người ấy ríu rít vâng dạ rồi đi ngay. Anh 

chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào 
nhà bảo vợ:

- Bà ơi! gần Tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài 
trăm triệu để tôi sửa lại cái nhà!

- Cái gì ? Vài trăm triệu ư ? Tiền ở đâu mà 
ông bảo đưa?

- Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay 
chuyển đến cho bà nửa tỷ?

- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người 
ta đốt, ông ạ!  n

Tết là gì?
Một câu hỏi xưa như trái đất những cũng luôn mới như trái đất. Đời người trải 

qua biết bao nhiêu cái tết, nhưng mỗi lần tết đến vẫn thấy nguyên vẹn cảm xúc hồi 

hộp. Tết là:
- Tết là mua hàng nhiều nhất, ăn uống nhiều nhất, vui nhất… Chẳng thế mà dân 

gian gọi là “Tết nhất”!
- Tết là ngày mà người ta đến nhà thăm nhau để rồi… rất ít khi gặp nhau!

- Tết là ngày để người ta ăn xả láng, uống vượt khả năng để rồi nếu vợ nhắc nhở thì 

cười khì: Tết mà!
- Tết là những ngày nghỉ đích thực của cu Tí vì chắc chắn nó không phải đi học… 

hè!
- Trong “Tết” có chữ “tế”, giống như cúng nên ngày Tết là ngày cúng tổ tiên!

- “Tết” có chữ “ế” vì nhiều người ham Tết đắt hàng nên đầu cơ đến mức… ế hàng!

- Trong “Tết” còn có chữ “ết”, bởi ba ngày Xuân nhiều “gà ngứa cựa” uống rượu rồi 

đi tìm “gà móng đỏ” để mà… mắc AIDS!




