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Số liệu kinh tế tổng quan ĐBSCL
Quý I năm 2021

LONG AN
FDI 13 / 3.182
XNK 1.592 / 1.313
ĐỒNG THÁP
XNK 285 / 182

AN GIANG
XNK 162 / 144

CẦN THƠ
FDI 1 / 1.314
XNK 315 / 124

KIÊN GIANG
XNK 151 / 44

TIỀN GIANG
XNK 865 / 588

BẾN TRE
XNK 321 / 214

VĨNH LONG
FDI 2 / 0,74
XNK 148 / 76

TRÀ VINH
XNK 85 / 59

HẬU GIANG
XNK 137 / 104
SÓC TRĂNG
XNK 228 / 42

BẠC LIÊU
XNK 91 / 28
CÀ MAU
XNK 178 / 18

Bản đồ FDI và kim ngạch XNK
tháng Q1 - 2021 vùng ĐBSCL
FDI - Số dự án mới/ vốn đăng ký (triệu USD)
XNK - Xuất khẩu / nhập khẩu (triệu USD)

Tình hình doanh nghiệp gia nhập
và rút khỏi thị trường Q1 - 2021

Q1 - 2021

Q1 - 2020

Tổng kim ngạch XNK

$7,5 tỷ

$6,4 tỷ

Thặng dư thương mại

$1,6 tỷ

$1,8 tỷ

3.326 doanh nghiệp
2.097 doanh nghiệp
*Doanh nghiệp gia nhập thị trường được tính là doanh nghiệp thành
lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
*Doanh nghiệp rút khỏi thị trường được tính là doanh nghiệp tạm
ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và doanh nghiệp giải thể.

Tăng trưởng xuất khẩu
so với cùng kỳ

Tăng trưởng nhập khẩu
so với cùng kỳ

11%
28%

2

Số liệu kinh tế ĐBSCL

Tình hình doanh nghiệp Quý I vùng ĐBSCL

ĐBSCL
DN thành lập mới

2.462

Vốn đăng ký mới

34.055

tỷ đồng

Số lao động tăng thêm

21.483

lao động

DN quay lại hoạt động

864

doanh nghiệp

DN tạm ngừng kinh doanh

1.246

doanh nghiệp

DN tạm ngừng hoạt động

1.541

doanh nghiệp

556

doanh nghiệp

DN đã giải thể

Số doanh nghiệp thành lập mới Quý I (doanh nghiệp)

doanh nghiệp

Số vốn đăng ký mới Quý I (tỷ đồng)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Số lao động tăng thêm Quý I (người)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài các tỉnh ĐBSCL
Số dự án cấp mới (dự án)

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

1.3
14

2
1

0,74

Long An

Cần Thơ

Vĩnh Long

3.1
82

13

Long An

Cần Thơ

Vĩnh Long
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Sự kiện kinh tế nổi bật

Riêng khu vực ĐBSCL, có 02 tỉnh thuộc nhóm điều hành “rất
tốt” cụ thể Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ hai của cả nước
với 72,81 điểm, Long An vươn lên vị trí thứ 3 với 70,37 điểm,
tăng 05 bậc so với năm 2019. Thứ tự xếp hạng và nhóm xếp
hạng ĐBSCL cũng có sự thay đổi so với năm 2019, cụ thể:
Vĩnh Long và Bến Tre xếp ở nhóm điều hành kinh tế “Tốt”; Cần
Thơ và An Giang ở nhóm điều hành kinh tế “Khá”; Sóc Trăng
và Trà Vinh vẫn giữ ở nhóm điều hành kinh tế “Trung bình”;
Hậu Giang, Tiền Giang và Cà Mau từ nhóm “Khá” chuyển sang
nhóm “Trung bình”; riêng 02 tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu từ
nhóm “Khá” và “ Trung bình” đã giảm xuống vào nhóm điều
hành kinh tế “Tương đối thấp” vào năm 2020.
Công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
năm 2020
Ngày 15/4/2021 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc
tế Hoa Kỳ (USAID) công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Báo cáo năm 2020 dựa trên
cuộc khảo sát gần 12.295 doanh nghiệp gồm 10.731 doanh
nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài. Năm 2020 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với
cộng đồng doanh nghiệp cả nước khi chịu ảnh hưởng của đại
dịch Covid 19, nhưng PCI vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng
ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là kênh
phản ảnh hiệu quả thực trạng của môi trường kinh doanh,
chất lượng đều hành kinh tế tại địa phương.
Kết quả PCI năm 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi
vị quán quân trong 4 năm liên tiếp và là tỉnh duy nhất vượt qua
điểm mốc 75 trong 63 tỉnh, thành phố với điểm số 75,09 điểm,
tăng 1,69 điểm so với năm 2019. Các tỉnh Đồng Tháp, Long
An, Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hải Phòng, Bến Tre, Hà
Nội và Bắc Ninh nằm trong top 10 tỉnh có điểm số đứng đầu.
PCI trung bình năm nay đã giảm 1,95% so với năm 2019
(65,66 điểm), và điểm trung vị của các tỉnh vẫn duy trì ở mức
trên 60 điểm. Khoảng cách điều hành giữa tỉnh cao nhất và
tỉnh thấp nhất cả nước là 15,48 điểm, tăng 15,17% so với năm
2019 (13,44 điểm). Khoảng cách chênh lệch nhiều nhất là ở
06 chỉ số thành phần đó là Cạnh tranh bình đẳng (3,78 điểm),
Chi phí thời gian (3,46 điểm), Đào tạo lao động (3,28 điểm),
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (3,15 điểm), Chi phí thời

Chúng ta đã chuyển mình nhưng vẫn còn nhiều “bậc
thang” cải cách khác mà chính quyền các cấp cần nâng
bước, để vươn tới những “tầng cao” với những “ô cửa mở”
của tương lai
TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu
Mức điểm số PCI trung bình ĐBSCL năm 2020 cao hơn 0,68
điểm so với cả nước, thế nhưng điểm số PCI trung bình
ĐBSCL đã giảm 2,14% so với năm 2019. Khoảng cách điều
hành giữa tỉnh cao nhất và tỉnh thấp nhất của vùng là 13,21
điểm, tăng 48,39% so với năm 2019 (8,9 điểm). Khoảng cách
chênh lệch giữa các tỉnh, thành ĐBSCL nhiều nhất là ở các chỉ
số thành phần của PCI năm 2020, cụ thể: Tính năng động
(3,03 điểm), Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (2,69 điểm),
Cạnh tranh bình đẳng (2,48 điểm), Dịch vụ hỗ trợ doanh
nghiệp (2,35 điểm), Chi phí không chính thức (2,11 điểm), kế
đến là Chi phí thời gian (1,97 điểm) và Tính minh bạch (1,95
điểm).
Ngoài ra, báo cáo PCI 2020 lần đầu nghiên cứu về những
động lực chủ yếu khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công
nghệ xanh và kinh doanh theo xu hướng phát triển bền vững,
đảm bảo hài hoà được các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi
trường. Đây là thông điệp về “kinh doanh có trách nhiệm”
trong giai đoạn mới và bảo vệ môi trường là tiêu chí quan
trọng hàng đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài của các địa
phương.

gian và Chi phí không chính thức (3,13 điểm).

4

Hoạt động nổi bật VCCI

Cuộc họp chuyên gia chuẩn bị cho Báo cáo Kinh tế thường

động của Quy hoạch đối với hoạt động của mình.

niên ĐBSCL 2021

Cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém là một nút thắt trọng yếu
đối với sự phát triển của vùng ĐBSCL. Báo cáo 2021 sẽ đưa ra

Thực hiện công tác nghiên cứu các chủ đề nghiên cứu trong

góc nhìn phản biện đối với các quy hoạch – kế hoạch hiện

Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2021, trong tháng 4, Ông

hành, từ đó đề xuất giải pháp ưu tiên về phát triển cơ sở hạ

Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công

tầng giao thông (Giao thông thủy so với giao thông bộ; Đường

nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ và TS. Vũ

trục trung tâm so với đường ven biển).

Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý
Fulbright đã chủ trì cuộc họp chuyên gia trong lĩnh vực nông

Mô hình chuyển đổi nông nghiệp (agricultural transformation)

nghiệp để thảo luận các nội dung cần tập trung nghiên cứu về

cho ĐBSCL được chọn là chủ đề trọng tâm. Báo cáo 2020 đã

các mô hình chuyển đổi nông nghiệp vào ngày 07/4/2021 tại

chỉ ra các mô hình phát triển cũ của ĐBSCL đã tới hạn, thậm

Cần Thơ và cuộc họp Ban Biên soạn để thống nhất nội dung

chí lạc hậu, do vậy cần một mô hình phát triển mới. Tuy nhiên,

đề cương của Báo cáo vào ngày 22/4/2021 tại TP. Hồ Chí

đây là chủ đề có quy mô rộng nên với nguồn lực, thời gian có

Minh.

hạn, Báo cáo 2021 cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi, khả
thi nhằm định hướng chuyển đổi nông nghiệp ở ĐBSCL.

Trong Báo cáo 2021 sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề về

Những nút thắt chính cũng như tác động của Quy hoạch đối

quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn

với chuyển đổi nông nghiệp của ĐBSCL cũng sẽ được đề cập.

2050, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và mô hình chuyển
đổi nông nghiệp của vùng. Đây là ba nội dung tiêu điểm được

Ngoài ra, để Báo cáo được bài bản, đầy đủ và đảm bảo tính

đánh giá có liên hệ trực tiếp và quan trọng đối với sự phát triển

khoa học, VCCI tại Cần Thơ triển khai thực hiện hàng loạt hoạt

của ĐBSCL thời gian tới.

động nhằm tìm hiểu hiện trạng cơ sở hạ tầng, logistic, cấu
trúc nông nghiệp của vùng và năng lực cạnh tranh của cụm

Quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn

ngành chế biến có liên quan tại ĐBSCL. Theo đó, VCCI tại Cần

2050 là quy hoạch tích hợp vùng đầu tiên của cả nước, dự

Thơ sẽ tổ chức thực hiện các chuyến khảo sát thực địa một

kiến sẽ được Thủ tướng phê duyệt sớm. Báo cáo 2021 sẽ tóm

số cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng và một số doanh nghiệp

tắt, bình luận những nội dung cốt lõi và quan trọng nhất của

tiêu biểu trong lĩnh vực logistic và nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Quy hoạch, những tác động đến ngành lúa gạo, thủy sản, trái

Thông tin từ chuyến thực địa sẽ tổ chức các hội thảo chuyên

cây, du lịch, logistics, năng lượng, … từ đó giúp chính quyền

đề về logistic, nông nghiệp và quy hoạch để thảo luận tìm ra

địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt những tác

giải pháp thúc đẩy phát triển ĐBSCL bền vững, toàn diện.
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Hoạt động nổi bật VCCI

Báo cáo động thái doanh nghiệp Quý 1/2021
Trong quý I/ 2021, VCCI tại Cần Thơ đã triển khai xây dựng
Báo cáo động thái doanh nghiệp ĐBSCL. Đây là báo cáo đầu
tiên được VCCI tại Cần Thơ triển khai trong năm nay, và được
thực hiện định kỳ hàng quý nhằm đánh giá tình hình doanh
nghiệp hoạt động trong vùng. Báo cáo được kỳ vọng góp
phần cung cấp thông tin về những thay đổi trong hoạt động
kinh doanh và các đề xuất của doanh nghiệp, qua đó giúp các
địa phương trong vùng nắm bắt tình hình kịp thời và đưa ra
các giải pháp điều hành phù hợp.
Báo cáo động thái doanh nghiệp quý I/2021 nhận sự tham gia
khảo sát của đông đảo doanh nghiệp trong vùng. Các doanh
nghiệp thuộc nhiều loại hình khác nhau và được lựa chọn
ngẫu nhiên, không phân biệt quy mô về vốn hay lao động. Đây
là lát cắt cho thấy thực trạng trong quá trình sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp trong thời gian một quý. Mặc dù
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giãn cách xã hội nhưng hầu hết
các doanh nghiệp trong vùng đều có góc nhìn khả quan và dự
báo tình hình kinh doanh được cải thiện hơn so với cùng kỳ. Sự
lạc quan của doanh nghiệp một phần là do các doanh nghiệp
đã dần thích nghi và có những kế hoạch phát triển trong trạng
thái bình thường mới. Bên cạch đó, các chính sách hỗ trợ của
Chính phủ và Địa phương cũng góp phần giảm bớt gánh nặng

nghiệp lạc quan về tình hình tăng trưởng doanh thu do thị

cho doanh nghiệp.

trường dần hồi phục.

Kết quả khảo sát quý I cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh

Báo cáo động thái doanh nghiệp quý I/2021 cũng ghi nhận sự

của doanh nghiệp vùng ĐBSCL vẫn đang ổn định và có sự

biến động về lao động tại các doanh nghiệp. Tình trạng nhân

tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, lượng đơn đặt hàng và

viên nghỉ việc sau tết vẫn còn xảy ra, gây ra thiếu hụt lao động

giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp đều tăng rõ rệt. Đây

và không đáp ứng được nhu cầu công việc của doanh nghiệp.

là một tín hiệu đáng mừng và là tiền đề cho việc cải thiện các

Do đó, nhu cầu về lao động vẫn tiếp tục là vấn đề lớn đối với

hoạt động kinh doanh trong quý II/2021, khi nhiều doanh

doanh nghiệp trong dự báo quý II.
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Trung tâm logistics chuyên về nông sản lớn nhất ĐBSCL

kios cho thuê trưng bày sản phẩm, văn phòng làm việc, hội
trường,...

Ngày 02/4/2021, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI
tại Cần Thơ cùng các chuyên gia Hàn Quốc đã có chuyến

Trung tâm logistics được kì vọng tạo thành một chuỗi nông

khảo sát thực tế tại trung tâm logistics chuyên về nông sản

sản khép kín cung ứng tất cả sản phẩm, dịch vụ, trở thành

lớn nhất ĐBSCL. Trung tâm logistics do Công ty TNHH MTV

trung tâm, chợ đầu mối thu mua, giao thương mua bán trong

Chế biến nông sản Tiến Thịnh đầu tư xây dựng với tổng diện

nước và quốc tế. Việc ra đời của Trung tâm logistics được kỳ

tích 10,6 hecta và số vốn lên đến 2500 tỷ đồng, chia làm 4 khu

vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nông sản vùng ĐBSCL tăng

vực chức năng: hệ thống kho lạnh, kho mát, khu sơ chế đóng

lợi thế, giảm áp lực chi phí vận chuyển và tương lai sẽ nâng

gói liên thông khu chiếu xạ, kho khô và kho robot hoàn toàn tự

cao vị thế cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

động. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có khu phức hợp với 200

Tọa đàm “Đòn bẩy cho logistics nông sản ĐBSCL”

Những hạn chế dẫn đến chi phí logistics cao là do ĐBSCL còn
thiếu cảng biển nước sâu cho tàu vận chuyển container xuất

Ngày 09/4/2021, tỉnh Hậu Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề

khẩu. Thêm vào đó là khu vực ĐBSCL còn thiếu các trung tâm

“Đòn bẩy cho logistics nông sản ĐBSCL”. Các diễn giả góp

logistics khiến hàng hóa chủ yếu phải thông qua TP Hồ Chí

mặt trong buổi tọa đàm là các nhà khoa học, chuyên gia hàng

Minh để xuất khẩu. Ngoài ra, hệ thống giao thông ở ĐBSCL

đầu, cùng đại diện doanh nghiệp trong, ngoài nước và các

vẫn chưa phát triển xứng tầm với nhu cầu phát triển. Trong

hợp tác xã nông sản.

buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo việc
xây dựng cơ sở hạ tầng ở ĐBSCL sẽ gặp phải nhiều khó khăn

Hằng năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của

do nền móng rất yếu, vật liệu xây dựng không sẵn có, cảng

ĐBSCL lên đến hàng chục triệu tấn. Tuy nhiên, nông sản khu

biển có độ bồi lắng rất lớn. Do vậy cần có sự phối hợp, liên kết

vực này đang bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố, trong đó chi phí

tính toán thật kỹ lưỡng trong quá trình đầu tư, triển khai có

logistics chiếm đến 30% giá thành sản phẩm, dẫn đến giảm

trọng điểm, có chiều sâu các dự án tới đây.

sức cạnh tranh so với nông sản của các nước như Thái Lan,
Trung Quốc, …

Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL

Nội dung cuộc họp đã nhất trí thông qua các chương trình
hoạt động của Hội đồng trong năm 2021. Trong năm 2021,

Cuộc họp Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL (Hội

Hội đồng tập trung vào các hoạt động thúc đẩy và nâng cao

đồng) kỳ đầu tiên năm 2021 đã được tổ chức tại Hậu Giang

vai trò của hiệp hội thông qua các hoạt động góp ý chính

vào ngày 09/4/2021 với sự chủ trì của Ông Nguyễn Phương

sách, tham vấn cải cách kinh tế, làm cầu nối giữa chính quyền

Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ – Chủ tịch Hội đồng và Ông

và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, … qua đó

Võ Quốc Thắng – Đồng Chủ tịch Hội đồng. Cuộc họp có sự

góp phần thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp

tham gia của Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và

ĐBSCL

các lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) các tỉnh khu vực
ĐBSCL.
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Hoạt động nổi bật VCCI
Vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang

phát động. Trải qua 3 vòng tuyển chọn, có 15 dự án vào Vòng

lần II năm 2021

chung kết, các dự án tranh tài bằng hình thức thuyết trình và
phản biện trước Hội đồng Giám khảo. Kết quả chung cuộc,

Ngày 27, 28/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra

Ban tổ chức đã chọn ra 7 dự án xuất sắc để trao giải gồm 2

Vòng chung kết và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu

giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải Nhì

Giang lần II năm 2021. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trương

cũng là giải cao nhất của cuộc thi đã thuộc về dự án “Xây

Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND, Trưởng BTC

dựng mô hình sản xuất khổ qua rừng theo hướng Vietgap

cuộc thi và ông Nguyễn Văn Hòa – Phó chủ tịch UBND cùng

cung cấp nguyên liệu chế biến dược liệu” của thí sinh Nguyễn

các lãnh đạo sở, ngành, các cơ quan báo đài của địa phương.

Thị Thúy Kiều và dự án “Chế biến bảo quản thủy sản và các
sản phẩm từ thủy sản” của thí sinh Lý Hồng Tiên. Cũng trong

Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang được tổ chức định kỳ 2

khuôn khổ chương trình, ông Ngô Minh Long – Chủ tịch Liên

năm nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới có tính sáng tạo, khơi

minh Hợp tác xã tỉnh đã cấp hạn mức tín dụng trị giá 1 tỷ

gợi tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm của giới trẻ tỉnh

đồng cho 3 HTX được vào vòng chung kết.

Hậu Giang. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động có ý nghĩa kết
nối những dự án sáng tạo, khả thi với các quỹ đầu tư, nhà đầu

Sau cuộc thi, bên cạnh những giải thưởng của BTC, các thí

tư, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của

sinh còn được hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, tư vấn phát triển

tỉnh, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

sản phẩm, kết nối thị trường và kết nối với nhà đầu tư. Kết
thúc cuộc thi sẽ mở ra chặng đường mới trong hành trình lập

Cuộc thi năm nay đã nhận được 152 hồ sơ sau hơn 6 tháng

thân lập nghiệp của các nhà khởi nghiệp.

Sinh hoạt Câu Lạc bộ Doanh nghiệp Xuất khẩu ĐBSCL lần I
năm 2021

Tại đây, chuyên gia và 30 thành viên trong Câu Lạc bộ đã chia
sẻ và thảo luận một số nội dung quan trọng về cách nhận diện

“Hiểu và vận dụng hiệu quả cách áp mã số hàng hóa cho

vấn đề qua một số tình huống thực tiễn; Phân tích, phân loại

hàng hóa xuất nhập khẩu và vận dụng hiệu quả lợi thế ưu đãi

và áp mã số hàng hóa XNK; Quy tắc xuất xứ hàng hóa và lộ

thuế quan, vượt qua hàng rào phi thuế quan khi xuất nhập

trình ưu đãi thuế quan trong RCEP và UKVFTA; … qua đó giúp

khẩu hàng hóa với các nước trong khuôn khổ Hiệp định RCEP

các doanh nghiệp khai thác và tận dụng hiệu quả các ưu đãi

và Hiệp định UKVFTA” là chủ đề sinh hoạt định kỳ Câu Lạc bộ

của Hiệp định RCEP à Hiệp định UKVFTA mang lại cho hàng

Doanh nghiệp Xuất khẩu ĐBSCL lần I diễn ra vào ngày

hóa xuất khẩu của Việt Nam.

23/4/2021 tại Cần Thơ.

Hoạt động đào tạo

xuất nắm vững các kiến thức chuyên môn thực tiễn về quản
trị nhân sự và văn hóa doanh nghiệp, qua đó giúp hoàn thiện

Trong tháng 4, Trung tâm đào tạo Doanh nhân khu vực

bộ máy tổ chức và tối ưu hóa vận hành cho các HTX.

ĐBSCL đã tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ cho
các doanh nghiệp, người lao động nhằm nâng cao năng lực.
Các khóa đào tạo bao gồm:

Khai giảng chương trình đào tạo “Giám đốc Điều hành –
CEO khóa 21” vào ngày 11/4/2021 tại Cần Thơ.

Phối hợp với Ban quản lý dự án “Phát triển bền vững và

Sinh hoạt Câu Lạc bộ Kế toán – Thuế lần II ngày

toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và Tre ở Việt Nam” tổ chức khoá

14/4/2021 tại Cần Thơ. Buổi sinh hoạt cập nhật, hướng dẫn

đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý HTX trong chuỗi giá trị

và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu

Nghêu” cho các HTX Nghêu tại tỉnh Bến Tre ngày

nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho

01-02/04/2021. Khóa đào tạo nhằm hỗ trợ các tổ nhóm sản

doanh nghiệp.
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Các văn bản pháp luật mới doanh nghiệp cần biết

Khẩn trương triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn

Tại Nghị định 52/2021 quy định thời gian gia hạn nộp thuế,

thời gian nộp thuế, tiền thuế đất năm 2021

tiền thuế đất năm 2021 như sau:

Tổng cục Thuế có Công điện 05/CĐ-TCT yêu cầu khẩn trương
triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp
thuế, tiền thuế đất năm 2021.

Gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3
đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý II năm 2021;
Gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7
năm 2021, gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng

Theo đó, người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề
nghị gia hạn 01 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được
gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

tháng 8 năm 2021;
Gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp
tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2021;

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày
30/7/2021.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá
trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là
ngày 31/12/2021;
Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Hoạt động dự kiến trong tháng 5 - 2021

Tổ chức chuyến khảo sát thực địa một số cơ sở hạ tầng logistics và doanh nghiệp xuất khẩu từ ngày 12-15/5/2021.
Công bố Cẩm nang hỏi đáp: Đầu tư - Kinh doanh với vùng ĐBSCL
Khóa đào tạo Kiểm soát chi phí quản trị doanh nghiệp ngày 15-16/5/2021 tại Cần Thơ
Khóa đào tạo In house cho Công ty Thép Miền Nam ngày 14,15,21,22/5/2021 tại TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo Quản lý cấp trung ngày 22,23,29,30/5/2021 tại Cần Thơ

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ
Số 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
0292 3824 918

