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“Chiến lược có nghĩa là xây dựng và định hình

tương lai, chứ không phải ứng phó với nó, vì tương

lai là điều chúng ta không thể biết trước được”.

Chính vì thế, chiến lược phải bắt đầu từ các quyết

định hiện tại nhưng lại có ảnh hưởng và tác động

đến tương lai của doanh nghiệp. Thấu hiểu nguyên

lý đó, và do vậy, kể cả trong thời kỳ dịch Covid 19

đang hoành hành, Lãnh đạo Tập đoàn Halcom vẫn

quyết định triển khai xây dựng chiến lược phát

triển Tập đoàn đến năm 2026, tầm nhìn 2030.

Với phương pháp Đồng hợp, nhiều giải pháp và

lộ trình thực thi chiến lược đã được tìm ra

thông qua việc phát huy trí tuệ tập thể, và chú

trọng thảo luận xoay quanh câu hỏi mở xác

định chiến lược và tầm nhìn của Halcom đến

năm 2026. Giáo sư Fredmund Malik, Chủ tịch

Tập đoàn Malik nhận định: “Sau khi nhận được

Báo cáo dựa trên kết quả của cuộc họp, bạn sẽ

thấy được sự phong phú của phương pháp, và

hơn hết chính là tinh hoa của sự hợp tác của

toàn thể nhân viên”.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀNXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN
HALCOM - ĐỒNG HỢP MALIK TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦUHALCOM - ĐỒNG HỢP MALIK TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦU
TIÊN TẠI VIỆT NAMTIÊN TẠI VIỆT NAM

Trong các ngày 21 và 22/8, nhóm chuyên gia đến

từ Viện Malik, Thụy Sỹ và Viện Lãnh đạo Chiến

lược (Sleader) cùng với đội ngũ 30 cán bộ quản lý

chủ chốt của Tập đoàn Halcom đã tham dự “Hội

nghị Diên Hồng” với các phiên thảo luận sôi nổi

và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi Bế mạc phiên họp, GS.

Fredmund Malik đã bày tỏ niềm tự hào và biết ơn

đến toàn thể Ban tổ chức, đội kỹ thuật viên và các

chuyên gia của Sleader đã cùng Viện Malik triển

khai thành công Phiên Đồng hợp trực tuyến đầu

tiên tại Việt Nam, bất chấp các trở ngại về địa lý,

ngôn ngữ và đại dịch Covid-19.
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https://sleader.vn/ung-dung-phuong-phap-dong-hop-malik-cho-cac-doanh-nghiep-va-to-chuc-tai-viet-nam-truong-hop-tap-doan-gdc/
https://sleader.vn/vien-malik/
https://sleader.vn/


Sự thành công của Phiên Đồng hợp này chính

là nhờ vào sự chủ động kịp thời của Viện

Malik, Thụy Sỹ trong việc thích ứng với “trạng

thái bình thường mới”. Ngay từ năm 2020,

Viện Malik đã phối hợp với Viện Lãnh đạo

Chiến lược (Sleader), Công ty phần mềm TMA

Solutions chuyển hệ thống quản lý tích hợp

IMS thành phần mềm MSA.

Như vậy, sau khi phương pháp Đồng hợp được

thực hiện trực tiếp cho Tập đoàn GDC, giờ đây,

với việc Tập đoàn Halcom triển khai Đồng hợp

online thành công, các doanh nghiệp và tổ

chức tại Việt Nam lại có thêm một sự lựa chọn

nữa về hình thức tổ chức Đồng hợp trong xây

dựng chiến lược. Là đối tác độc quyền của

Malik ở Việt Nam về ứng dụng phương pháp

Đồng hợp, Sleader luôn sẵn sàng đồng hành và

trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp thấu hiểu và

sử dụng Đồng hợp cho các vấn đề phức tạp

đang đặt ra.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀNXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN
HALCOM – ĐỒNG HỢP MALIK TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦUHALCOM – ĐỒNG HỢP MALIK TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦU
TIÊN TẠI VIỆT NAMTIÊN TẠI VIỆT NAM
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Thông qua việc sử dụng phần mềm MSA, việc

phân tích nội bộ được tiến hành nhanh chóng

và khách quan, qua đó cung cấp thông tin

đồng bộ và hệ thống cho các phiên Đồng hợp

của Halcom trong suốt hành trình xây dựng và

thực thi chiến lược.

https://sleader.vn/phan-mem-msa/


KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
“TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM GIAI  ĐOẠN 2021
-2030,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045”
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là một tập đoàn kinh tế hàng đầu quốc gia với lĩnh vực

kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, vận tải xăng dầu.

Với tinh thần “Hội nhập để tiến xa hơn”, mục

tiêu trong dài hạn của Petrolimex là trở thành

một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt

Nam, vươn ra tầm quốc tế, lấy kinh doanh xăng

dầu làm trục chính, thực hiện đa sở hữu, tập

trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực

kinh doanh chính có liên quan và phụ trợ cho

kinh doanh xăng dầu.  

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn lao đó, Tập đoàn

cần có một chiến lược phát triển khả thi cùng

các chiến lược hợp phần tương ứng. Chiến lược

mới sẽ xác định những cơ hội cần theo đuổi;

những lĩnh vực nên đầu tư và phát triển; cách

thức tận dụng và khai thác thế mạnh hiện có

và xây dựng  năng lực cạnh tranh bền vững cho

Tập đoàn trong môi trường toàn cầu hóa còn

nhiều biến động.
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https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/
https://www.petrolimex.com.vn/


Sáng nay, 17/9/2021, Buổi Lễ khởi động Dự án

đã được Petrolimex và Sleader tổ chức thành

công tốt đẹp với sự góp mặt của các thành

viên Ban chỉ đạo thực hiện Dự án từ phía

Petrolimex và nhóm chuyên gia Sleader.

Tuy phải thực hiện trực tuyến do tác động của

dịch bệnh Covid-19 nhưng Buổi lễ đã diễn ra

trong không khí trao đổi cởi mở với tinh thần

"cùng làm để đạt được hiệu quả cao nhất".

Vì vậy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã quyết

định hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên sâu

để xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới.

Qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu và trao đổi

thảo luận với một số đối tác trong nước và

quốc tế Ban lãnh đạo Petrolimex đã lựa chọn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến

lược (Sleader) là nhà tư vấn cho Dự án "Tư

vấn xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn

Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - -2030,

tầm nhìn đến 2045”.  

Với các công cụ và mô hình hiện đại mang

đẳng  mang đẳng cấp châu Âu cùng đội ngũ

chuyên gia nhiều kinh nghiệm và tâm huyết,

chắc chẵn sẽ cung cấp một bản Chiến lược

phát triển phù hợp với mục tiêu dài dài hạn

của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

TIN TỨC NỘI  BỘ 
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XUẤT BẢN SÁCHXUẤT BẢN SÁCH
QUẢN LÝ: NHỮNG ĐIỀU CỐT LÕIQUẢN LÝ: NHỮNG ĐIỀU CỐT LÕI
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GIỚI  THIỆU VỀ  ẤN PHẨMGIỚI  THIỆU VỀ  ẤN PHẨM
Thế kỷ 21 đang chứng kiến sự phát triển

mạnh mẽ của công nghệ và những biến đổi

khó lường của môi trường kinh tế – xã hội

trên toàn thế giới. Gần đây nhất, đại dịch

Covid 19 đã diễn ra hoàn toàn bất ngờ và làm

đảo lộn toàn bộ cách vận hành của tất cả các

quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Câu trả lời đã được Giáo sư Fredmund Malik đúc

kết trong cuốn sách Quản lý: Những điều cốt lõi

– những thực tiễn đã được kiểm chứng mà các

nước châu Á chưa được tiếp cận, bởi nó chỉ mới

được phổ biến ở những nước nói tiếng Đức.
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Thực tế cho thấy, mặc dù cùng chung tác

động của toàn cầu hóa, nhưng châu Âu, đặc

biệt là Thụy Sỹ và các nước Bắc Âu lại phát

triển bền vững và toàn diện hơn so với phần

còn lại của thế giới. Bằng chứng mới nhất là sự

phục hồi nhanh chóng của các quốc gia này

trong bối cảnh “Bình thường mới”, trong khi

những khu vực khác vẫn đang loay hoay với

các làn sóng Covid-19. 

Phải chăng có những kiến thức quản lý mới

mẻ của châu Âu mà chúng ta chưa được

biết đến?



Thế giới ngày càng phức hợp của chúng ta không

thể hoạt động nếu không có sự quản lý và khó có

thể vận hành tốt nếu không được quản lý đúng.

Chỉ có quản lý mới có thể biến các nguồn lực

thành giá trị và điều này đúng đối với tất cả các

loại thể chế xã hội.

Với những thuật ngữ và logic được sử dụng xuyên

suốt, hướng tiếp cận của GS. Malik đã đặt ra một

nền móng vững chắc cho ngôn ngữ chung và

kiến thức chung về quản lý. Lý thuyết của GS.

Malik giúp cho kiến thức quản trị được hệ thống

hóa một cách nhất quán, khiến cho nhà quản trị

dễ dàng tự điều chỉnh và áp dụng để thích ứng và

hành động kịp thời. Trong hơn 30 năm kinh

nghiệm, GS. Malik và đội ngũ của ông đã là những

nhà giáo dục, nhà tư vấn, và hỗ trợ cho hàng

nghìn nhà quản trị dày dạn hàng đầu trên thế giới.
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GS.TS. Fredmund Malik được biết đến như người

tiên phong của quản lý hiện đại dựa trên hệ

thống điều khiển học. Hướng tiếp cận và các hệ

thống quản lý của ông đảm bảo tối đa tính hiệu

quả và năng suất của tổ chức. Hệ thống quản lý

Malik (MMS) đã giúp những nhà điều hành hàng

đầu thế giới chinh phục những thử thách lớn của

“Cuộc đại chuyển đổi”. Những phương pháp và

công cụ sáng tạo của ông có thể mở rộng và đưa

nhà quản trị ra ngoài giới hạn của quản lý thông

thường. Chúng tăng cường phạm vi và hiệu quả

của việc lãnh đạo, cũng như giúp cho việc quản

lý tổ chức dễ dàng hơn và giúp cho tổ chức tồn

tại mạnh mẽ hơn.

Với cách tiếp cận mới mang tính xuyên ngành

trên nền tảng của điều khiển học, cuốn sách này

tổng kết những nội dung cốt lõi về quản lý đúng

và tốt – cách thức quản lý duy nhất mà một người

cần phải học cho dù là quản lý ở lĩnh vực nào, là

hiệu trưởng trường học, chỉ huy dàn nhạc giao

hưởng hay CEO. Theo đó, quản lý đúng có tính

phổ quát và bất biến, giống với quy luật của thể

thao không phụ thuộc vào sự phân biệt giữa các

quốc gia hay văn hoá. Môn golf hay bóng đá, chỉ có

một cách chơi đúng, hay quản lý đúng thì người Ý

hay người Đức đều phải làm giống nhau. Dựa trên

cơ sở “Bánh xe quản lý” – một phát kiến độc quyền

của Giáo sư Malik, độc giả sẽ hiểu rõ nghề quản lý

với 05 nhiệm vụ, 06 nguyên tắc và 07 công cụ thiết

yếu, không nhiều hơn và không ít hơn, nhằm đảm

bảo được 02 mục tiêu cốt lõi của quản lý, đó là

hiệu quả (quản lý đúng) và hiệu suất (quản lý tốt).

Cách quản lý trong một thế giới mới -Cách quản lý trong một thế giới mới -
cơ sởcơ sở    “làm chủ” sự phức hợp“làm chủ” sự phức hợp

 
Giới thiệu về tác giảGiới thiệu về tác giả  
  GS. Fredmund MalikGS. Fredmund Malik

Đặc biệt, GS. Malik đã chỉ ra rằng để thành công

trong một môi trường phức hợp cần có những

phương pháp và phương tiện tương thích. Nói

cách khác, chỉ có sự “phức hợp” mới giải quyết

được sự “phức hợp”, chứ không phải là “đơn giản

hoá mọi thứ” để dễ quản lý. Điều này tương tự với

việc muốn dịch một tác phẩm của Shakespeare

sang ngôn ngữ khác, bạn không thể chỉ có

khoảng 3.000 vốn từ vựng tiếng Anh.
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QUẢN LÝ
NHỮNG ĐIỀU CỐT LÕI

PHẦN 1. QUẢN LÝ: ĐÚNG VÀ SAI

Chương 1. Quan điểm sai lầm về quản lý 
Chương 2. Quan điểm đúng về quản lý

PHẦN 2. TÍNH HIỆU QUẢ: QUẢN LÝ CON NGƯỜI 
- QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chương 5. Quản lý con người:  
Mô hình Chuẩn của Quản lý Đúng và Tốt

Chương 6. Quản lý doanh nghiệp: 
Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS®)

PHẦN 3. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TỔNG THỂ
Chương 7. Mô hình cơ bản của Quản lý
tổng thể
Chương 8. Môi trường bên ngoài tổ chức
Chương 9. Chính sách và Quản trị công ty

Chương 10. Chiến lược
Chương 11. Cấu trúc

PHẦN 4. QUẢN LÝ LÀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
Chương 15. Thực thi

Chương 12. Môi trường bên ngoài tổ chức
Chương 13. Ban điều hành
Chương 14. Đổi mới sáng tạo và thay đổi

Chương 3. Tầm quan trọng của quản lý
Chương 4. Quản lý đúng sẽ có tính phổ quát
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Đây là môi trường
chuyên nghiệp, nơi

tiềm năng được phát
hiện, điểm mạnh được
phát huy để mỗi nhân
viên vươn xa hơn trên
con đường sự nghiệp

của mình

DECEMBER 2016

Phát biểu tại buổi lễ trao giải

thưởng, Phùng Hương chia sẻ

rằng chị cảm thấy rất may mắn

khi có được cơ hội làm việc tại

Sleader. 

“Nhiệt huyết”, “kiên trì với con

đường đã lựa chọn” và “dám chấp

nhận thử thách” là những lời nhận

xét mà bạn bè và đồng nghiệp

dành cho chị. Chỉ trong một thời

gian ngắn, Phùng Hương đã học

thêm được các kỹ năng mềm, có

nhiều sáng tạo vượt trội, cải thiện

được quy trình làm việc từ đó

mang lại hiệu quả cho các công

việc mà chị đảm nhận. 

bằng những nội dung có chiều

sâu về chuyên môn và các thiết

kế ấn tượng. Bên cạnh đó, chị

Phùng Hương đã phối hợp cùng

đồng nghiệp sắp xếp lại không

gian làm việc đầy tính sáng tạo

.Đối với các thành viên mới gia

nhập ngôi nhà chung Sleader, chị

Phùng Hương đã tham gia các

buổi chia sẻ về văn hoá doanh

nghiệp, hướng dẫn chi tiết về quy

trình và quy định của Sleader , từ

đó giúp các “tân binh” hòa nhập

nhanh chóng với môi trường làm

việc.

Trong lĩnh vực Marketing, Phùng

Hương đã xuất sắc duy trì được

mức độ tương tác (lượt truy cập)

cao cho các kênh truyền thông của

Viện như Fanpage website, zalo...

Chúng ta cùng chúc
cho Phùng Hương
đạt được mong
muốn của mình
trong năm 2021!

VĂN HÓA

NGÔI SAO THÁNG 7-8
MS. PHÙNG HƯƠNG
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Hiện tại, với mục tiêu nâng cao

năng lực chuyên môn, củng cố

kiến thức và đóng góp cho sự

phát triển của Sleader, chị hiện

đang tham gia chương trình

đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh

doanh. 
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Viện Lãnh đạo Chiến
lược là một môi trường

làm việc phù hợp với
năng lực, nơi có nhiều cơ
hội học hỏi để trở thành

chuyên gia tư vấn

 Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao

với tấm bằng loại Giỏi, Nguyễn

Ngọc Hải Anh quyết định đã đầu

quân cho Sleader. Và niềm vui đến

với Hải Anh khi tháng 9 vừa qua

nhận được giải thưởng Ngôi sao

tháng. Tuy là thành viên trẻ tuổi

nhất trong đội ngũ Sleader, nhưng

Hải Anh thể hiện tư duy phản biện

và khả năng phân tích tốt. Điều

này đã được chứng minh qua  các

dự án trọng điểm của Sleader với

vai trò chuyên gia hỗ trợ.

cùng nhóm biên tập miệt mài rà

soát từng trang bản dịch, chữa

từng dấu chấm, góp phần tạo

nên 1 bản dịch chuẩn chỉnh về nội

dung và đẹp về hình thức. Những

tháng cuối năm 2021, khi dự án

xây dựng chiến lược phát triển

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(Petrolimex) đi vào giai đoạn nước

rút, Hải Anh được giao nhiệm vụ

hỗ trợ chuyên gia của dự án. Với

thế mạnh là sử dụng thành thạo

phần mềm Power BI,  Hải Anh

phân tích, xử lý và trực quan hoá

dữ liệu, chuyển những con số khô

khan thành những sơ đồ, bảng

biểu, hình vẽ đẹp đẽ.

DECEMBER 2016

Là người luôn mong muốn cải

tiến trong công việc, Hải Anh

đã đề xuất Ban Lãnh đạo (BKĐ

ứng dụng công nghệ trong

quản lý dự án, từ đó tiết kiệm

thời gian lập báo cáo cũng như

dễ dàng hơn trong việc kiểm

soát tiến độ thực hiện dự án .

 

MS. NGUYỄN NGỌC HẢI ANH

Công việc đầu tiên phải kể đến đó

là dự án dịch sách “Quản lý: những

điều cốt lõi”. Với khả năng tiếng

Anh rất tốt (IETLS 7.5), Hải Anh đã 

Chúc cho Hải Anh sẽ
có những bước tiến
vượt bậc và đạt được
nhiều thành công
trên con đường mình
đã chọn!

VĂN HÓA
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Đặc biệt, tại Sleader, Hải Anh

luôn nhận được sự động viên

kịp thời từ Ban Lãnh đạo Viện

và sự giúp đỡ đến từ đồng

nghiệp xung quanh, đó chính

là nhân tố quan trọng giúp chị

luôn hoàn thành công việc một

cách xuất sắc. 

Khi được nhận giải thưởng

Ngôi sao Tháng, Hải Anh đã bày

tỏ sự vui mừng và tự hào khi

mọi sự đóng góp và sáng kiến

của mình đã được BLĐ và đồng

nghiệp ghi nhận. Hải Anh chia

sẻ rằng:



GÓC NHÌNGÓC NHÌN



 

DOANH NHÂN - CỔ ĐÔNGDOANH NHÂN - CỔ ĐÔNG
VÀ NHÀ ĐẦU TƯ - CỔ ĐÔNGVÀ NHÀ ĐẦU TƯ - CỔ ĐÔNG
Nhà đầu tư hoạt động ngắn hạn, họ quan tâm đến các

giấy chứng nhận sở hữu của mình và quan tâm đến lợi

nhuận là chúng mang lại. Tuy nhiên, hoạt động kinh

doanh thì khác, có mục đích lâu dài, dựa trên sứ mệnh

cũng như những lý do doanh nghiệp tồn tại.

GÓC NHÌN
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Nhà đầu tư – cổ đông sẽ bỏ cuộc khi gặp phải khó

khăn, anh ta bán đi hoặc cấu trúc các khoản đầu tư

của mình, xử lý nhanh chóng bằng cách tập trung vào

các thị trường có tính thanh khoản cao, mà trong đó

nhà đầu tư đó có thể bán được số lượng lớn cổ phần

với giá cả phù hợp. Doanh nhân – cổ đông lại phản ứng

khác khi có dấu hiệu gặp rắc rối, đó là sẽ “chiến đấu”.

Doanh nhân – cổ đông sẽ chiến đấu vì anh ta không

thể bán công ty đi được. Đối với doanh nhân công ty

không chỉ là một cỗ máy kiếm tiền mà là những gì tâm

huyết cả đời của anh ấy hoặc thậm chí là của các thế

hệ trước để lại. Doanh nhân có thể nỗ lực “chiến đấu” vì

không muốn phải đi làm thuê, mà ngược lại muốn làm

để tạo nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và xã hội .



Nhà đầu tư chỉ quan tâm đến một nguồn lực đó là

tiền và tìm cách để tăng lên tới cực độ. Doanh

nhân thì khác, nhiệm vụ là phải tập trung vào

nhiều nguồn lực, phân bổ và kết hợp các nguồn

lực một cách sáng tạo để đạt hiệu quả tốt nhất

cho doanh nghiệp.

Một nhà đầu tư cần sàn giao dịch chứng khoán, vì

không có nó, anh ta không thể theo đuổi các mục

tiêu đầu tư và có thể phải biến mình thành doanh

nhân. Tuy nhiên, doanh nhân hoạt động mà không

có sàn giao dịch chứng khoán. Dù có thị trường

chứng khoán hay không, vẫn luôn có các doanh

nhân. Các doanh nhân đã xuất hiện rất lâu trước khi

có sàn giao dịch chứng khoán, thậm chí là cả ngân

hàng. Trên thực tế ngay cả khi thị trường chứng

khoán và ngân hàng sụp đổ hay tạm thời đóng cửa

vẫn tồn tại những doanh nhân.

DOANH NHÂN VÀ NHÀ ĐẦU TƯDOANH NHÂN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
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Nhà đầu tư – cổ đông chỉ quan tâm đến kết quả

tài chính của một doanh nghiệp, anh ta không

quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Trong khi đó

doanh nhân – cổ đông không chỉ quan tâm đến

kết quả tài chính mà còn quan tâm đến năng lực,

hiệu quả kinh doanh của công ty, thậm chí ngay

cả khi anh ta không thích và cảm thấy điều đó là

rất khó khăn. Doanh nhân không có lựa chọn nào

khác và phải “chiến đấu” vì những lý tưởng và mục

đích cao cả.

GÓC NHÌN



  
TP. HỒ CHÍ MINH LO THIẾU LAO ĐỘNG SAUTP. HỒ CHÍ MINH LO THIẾU LAO ĐỘNG SAU

COVID-19? CHỈ LÀ TRONG NGẮN HẠNCOVID-19? CHỈ LÀ TRONG NGẮN HẠN
  

Sự linh hoạt của dòng chảy lao động sẽ tự điều

chỉnh nhanh chóng chỉ trong một hai tháng tới

khi các cơ sở kinh doanh thực sự hoạt động đầy

đủ trở lại, và thời gian này sẽ ngắn hơn khoảng

thời gian để hơn 1 triệu người đã về quê. Vì sao

chúng ta có thể tin tưởng vào sự điều chỉnh linh

hoạt của thị trường lao động? Vì khi chúng ta

nhìn vào họ là ai và lý do họ rời Thành phố, Đồng

Nai, Bình Dương, ta nhận thấy đó chính là lý do

sẽ khiến họ quay trở lại.

Thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh  

Sau 2 tuần hạ nhiệt dịch bệnh và nới lỏng

các biện pháp giãn cách xã hội, Thành

phố Hồ Chí Minh ước tính đang “thiếu

60.000 lao động trong các khu công nghệ

cao” và Bình Dương thiếu 50.000 lao động

tới cuối năm 2021, theo phát ngôn chính

thức từ cơ quan quản lý lao động của hai

địa phương được VNExpress dẫn nguồn

(Người dân Tây Nguyên trở lại Đông Nam

Bộ tăng cao – VnExpress). 

GÓC NHÌN 

Ngay từ khi dòng người rời Thành phố và
các trung tâm công nghiệp thuộc vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam bắt đầu vào
tháng 7, nhiều nhà quan sát đã lo lắng về
tình trạng thiếu cung lao động cho khu
vực này khi dịch bệnh được kiểm soát. Và
điều này là sự thật trong ngắn hạn, thời
hạn chỉ được tính bằng tuần ngay sau khi
nới lỏng giãn cách.
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https://vnexpress.net/nguoi-dan-tay-nguyen-tro-lai-dong-nam-bo-tang-cao-4372449.html


Thứ nhất, người lao động thuộc những ngành

nghề có thể chuyển sang làm việc trực tuyến, thì

họ vẫn đang duy trì công việc và phần đông vẫn ở

thành phố. Với một số lao động làm việc trực

tuyến khi về quê, thì việc quay trở lại thành phố là

tất yếu. Khi đó, ngoài công việc chính, họ còn bổ

sung cung lao động cho các lĩnh vực khác khi họ

đi làm thêm.

Người ra đi: Họ là ai và vì sao?Người ra đi: Họ là ai và vì sao?  

Nền kinh tế các địa phương cũng vận hành chậm

lại do sự lan tỏa tác động của chuỗi cung ứng bị

đứt gãy, bản thân họ chưa trở lại trạng thái bình

thường vốn không tạo đủ việc làm cho cư dân địa

phương, thì chắc chắn không thể hấp thụ được

lực lượng lao động trở về từ Thành phố và các

trung tâm công nghiệp. Tạo ra của cải mới là giải

pháp căn cơ, tiết kiệm chỉ là sự ứng phó tình thế.

Vì vậy, khi nỗi lo dịch bệnh giảm bớt, người lao

động buộc phải tìm tới nơi nào sẽ cho họ cơ hội

việc làm để tạo ra thu nhập, và đó là Thành phố.

Thứ hai, với những người lao động về quê khác,

“Tránh dịch” chỉ là lý do được nói ra bên ngoài,

nguyên nhân thực sự là người lao động không

có đủ nguồn lực để chống chọi với dịch bệnh,

mà cụ thể là họ mất việc làm, không có thu

nhập, trong khi các khoản chi phí vẫn phát sinh

đều đặn (thuê nhà, ăn uống, chăm sóc sức khỏe). 

GÓC NHÌN 
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Những người này là công nhân trong nhà máy

phải giảm quy mô hoạt động do yêu cầu phòng

dịch, người làm công cho khu vực dịch vụ như

du lịch – nhà hàng – khách sạn, công nhân vận

chuyển tại các chợ đầu mối… 

Khi về quê, họ có thể tạm thời thoát khỏi nỗi lo

phải chi tiền ra mỗi ngày nhờ dựa vào gia đình,

nguồn thực phẩm tự cung tự cấp hoặc giá thực

phẩm rẻ hơn tại quê, tuy nhiên, họ không giải

được bài toán tìm kiếm thu nhập. Nhiều công

việc không có sẵn việc làm tại quê, còn những

công việc khác thì phải cạnh tranh với lao động

sẵn có tại quê để giành một mức lương thấp

hơn ở thành phố.



CẨM NANGCẨM NANG
ĐỜI SỐNGĐỜI SỐNG
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