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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm:  XUÂN NÀY HƠN HẲN MẤY XUÂN QUA. 

- Thể loại:    Câu chuyện truyền thanh (kịch truyền thanh). 

- Thời lượng:   29 phút 30 giây. 

- Thời gian phát sóng: 08h30’ ngày 17/02/2018  

(sáng mùng 2 tết nguyên đán Mậu Tuất). 
 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Trần Trung Hiếu. 

- Đơn vị:   Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Địa chỉ đơn vị:  41-43 phố Bà Triệu, Hà Nội. 

- Điện thoại liên hệ: Trung Hiếu – 0912.056.423 

- Email:   trhieuvov@gmail.com  

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện:  Nghệ sỹ Lê Hữu Phong, Trần Ngọc Phú  

và NSƯT Minh Vượng. 
- Biên tập:   Trần Trung Hiếu. 

- Kỹ thuật viên thu âm: Hồng Vinh. 

- Đạo diễn:  Trần Trung Hiếu. 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trhieuvov@gmail.com


 2 

 

 

TÁC PHẨM DỰ GIẢI LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC  

LẦN THỨ XIII - NĂM 2018 

************************* 

 

Thể loại: Câu chuyện truyền thanh 

 

 

 

Tác phẩm:  

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 

 

(Phát sóng: 08h30 ngày 17/02/2018 – tức Mùng 2 tết Mậu Tuất) 

(Tổng thời lượng: 29 phút 30 giây) 

 

 

TÁC GIẢ: 

Trần Trung Hiếu 

 

 

ĐƠN VỊ: 

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

BAN THỜI SỰ (VOV1) 

41 – 43 Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại: 091.205.6423 

Email: trhieuvov@gmail.com 
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TÁC GIẢ 

 Trần Trung Hiếu (Bút danh: Trung Hiếu) 

 Sinh ngày: 28/02/1979. 

 Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. 

 Thẻ nhà báo số: PT02722. 

  Công tác tại Ban Thời sự (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam.  

 

   LÃNH ĐẠO BAN THỜI SỰ (VOV1) 
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Kịch truyền thanh 

 

XUÂN NÀY HƠN HẲN MẤY XUÂN QUA 
 

Tác giả: 

Trần Trung Hiếu 
 

Phát sóng 08h30 ngày 17/02/2018 (tức Mùng 2 tết Mậu Tuất) 

Tổng thời lượng: 29 phút 30 giây (cả dẫn) 

 

 

Dẫn chương trình:  

Thưa quý vị và các bạn! 

Kinh tế Việt Nam đạt những kết quả tăng trưởng tích cực là điểm 

nhấn ấn tượng trong năm qua. Nhưng năm Đinh Dậu 2017 cũng nổi lên 

vấn đề đáng suy ngẫm về câu chuyện thanh lọc bộ máy Nhà nước, hiện 

thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và phục vụ, 

hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. 

 

Những nội dung này được Cụm kinh tế mồng 2 tết hôm nay chuyển 

tải bằng hình thức thể hiện nhẹ nhàng của Kịch truyền thanh, qua câu 

chuyện đầu xuân của nhà táo quân. 

 

Kịch truyền thanh có nhan đề Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, 

với sự thể hiện và phân vai: 

 

- Nghệ sỹ:  Lê Hữu Phong, trong vai Thổ Công, gọi là ông Công, 

trông coi việc chính sách. 

 

- Nghệ sỹ: Trần Ngọc Phú, trong vai Thổ Địa, gọi là ông Địa,     trông 

coi việc bộ ngành, địa phương. 

 

- Nghệ sỹ ưu tú: Minh Vượng, trong vai Thổ Kỳ, gọi là bà Táo,  trông 

coi việc chợ búa, kinh doanh. 

 

Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung Kịch truyền 

thanh:  Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. 
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Nền bài hát: Việt Nam vô địch (của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân) – 30” 

 (lời bài hát: Xuống đường chúc mừng U23 Việt Nam 

Xuống đường ăn mừng chiến thắng tưng bừng…) 

 

 

Ông Công:  Xuống đường, xuống đường thôi ông Địa… 

 

Ông Địa:  (đồng thanh) Đúng đấy ông Công, xuống đường, xuống đường 

thôi…  

 

Bà Táo: Xuống đường, xuống đường cái gì mà xuống đường. Gớm, cứ 

làm như còn trai trẻ lắm không bằng, U 2 nghìn 3 rồi chứ có 

phải 23 nữa đâu mà cứ nhặng cả lên. 

 

Ông Công: Này này, còn trai trẻ hay không thì…. bà Táo, bà biết quá rồi 

còn gì, hihi. 

 

Ông Địa: Đúng đấy đúng đấy, rõ ràng là được lợi mà còn… hì hì… Vận 

nước đang lên, bà phải để chúng tôi hò reo tý chút… cho ngày 

Tết thêm rôm rả cái không khí xuân chứ. 

 

Ông Công: Chuẩn, ông Công nói quá chuẩn, vận nước đang lên, đến bóng 

đá còn tạo nên kỳ tích chứ có phải đùa đâu. Việt Nam vô địch! 

Việt Nam vô địch! 

 

Bà Táo: Nỡm hai cái ông này. Không đùa nữa. Các ông chuẩn bị quà 

Tết đến đâu rồi? 

 

Ông Địa: Ấy chết, ấy chết. “Ngày Tết không tặng quà”. Ông Công đã 

có chỉ thị rồi mà. 

 

Ông Công: Đúng. Hoan nghênh tinh thần quán triệt chủ trương của ông 

Địa. Bà Táo à, bà phải gọi là “sắp lễ”. Ôi trời, ai chả nhớ: 

Mồng một Tết cha, Mồng hai Tết mẹ. Đồ lễ chúng tôi chuẩn bị 

đầy đủ hết cả rồi.  

 

Ông Địa: Đồ lễ có rồi mới dám hô xuống đường chứ. Xuống đường… là 

xuống đường… để VỀ NGOẠI đây còn gì.    

 

Bà Táo:  Á à, được. Thế đồ lễ các ông chuẩn bị những gì rồi? Đâu? 

Đâu? Đồ lễ ở đâu? Tôi thấy các ông toàn mặt trắng tay trơn. 

Hu hu, các ông coi rẻ hàng ngoại phải không?! 
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Ông Địa: (làu bàu) Vừa mắng người khác trẻ trâu, à quên, trẻ trai, vậy 

mà quay lại đã khóc tu tu lên được ngay, cứ như là dâu trẻ… 

ẻ… vậy. Khác gì đâu. 

 

Ông Công: Ai bảo bà là thiếu đồ lễ? Lễ to nữa là khác. Năm qua cả nhà ta 

đồng lòng, chung sức, kinh tế phát triển. Vận nước đang lên. 

Ấy mới là cái Lễ quý nhất, bà hiểu không?! 

 

Bà Táo:  Là các ông nói đến GDP tăng cao hơn dự đoán, đạt 6,81%, 

vượt kế hoạch đặt ra. Rồi còn lần đầu tiên hoàn thành 13 chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội đó hả? 

 

Ông Địa: Rồi còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cái anh FDI đó, tăng 

cao kỷ lục nhé, 33 tỷ đôla Mỹ chứ có ít đâu., cao nhất trong 9 

năm trở lại đây đấy. Rồi… còn dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục, đạt 

50 tỷ đô, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay nhé.  

 

Ông Công: Đấy nhé, có ai coi rẻ hàng ngoại đầu mà bà đã bù lu bù loa lên. 

Coi rẻ mà của ngoại vào nhiều như thế à. 

 

Bà Táo:  Biết rồi, nhờ ông Công có chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, 

ông Địa thì thúc bộ ngành và địa phương chuyển biến nhiều, 

nhiều, nên ra nhiều kỷ lục, được chưa?! 

 

Ông Địa: Của chồng công vợ. Chúng tôi cũng ghi công của bà… năm 

qua chăm lam chăm làm, nên có thêm hơn 125 nghìn doanh 

nghiệp thành lập mới, vượt kỷ lục của năm 2016.  

 

Ông Công:  Ông Địa nói đúng đấy. Nhờ bà chèo lái, nhờ nỗ lực của đội ngũ 

doanh nghiệp, mà kim ngạch xuất, nhập khẩu năm qua cũng 

đạt kỷ lục, hơn 420 tỷ đôla Mỹ. 

 

Bà Táo: Chà… kinh tế năm 2017 thật là ấn tượng với toàn những kỷ lục 

mới. Thôi được, tôi công nhận: Vận nước đang lên. Món quà 

báo công quý giá nhất, được chưa?! 

 

Ông Địa:  Đúng quá rồi còn gì. Năm qua, trong Báo cáo môi trường kinh 

doanh của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng của Việt Nam tăng 

tận 14 bậc so với năm trước, xếp thứ 68 trong 190 quốc gia và 

nền kinh tế được đánh giá.  
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Bà Táo:  Yêu quá cơ, 68 là lộc phát còn gì. Kinh tế đất nước từ giờ cứ 

gọi là phát lộc dài dài nhé. 

 

Ông Công:  Chưa hết, chưa hết. Diễn đàn Kinh tế thế giới năm qua cũng 

xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 

55 trong số 137 nền quốc gia. 

 

Ông Địa:  Cái này thì doanh nghiệp doanh nhân là người biết rõ nhất 

những cải cách về môi trường kinh doanh, bà Táo nhỉ!  

 

Bà Táo: Vâng, như ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ mất 22 ngày để đăng 

ký thành lập doanh nghiệp mới, giảm tận gần 1/3 thời gian so 

với 15 năm trước. Thuận lợi hơn trước nhiều. 

 

Ông Công: Cải cách môi trường kinh doanh là một quá trình lâu dài và 

phải có nhiều nỗ lực mới được. Báo cáo môi trường kinh doanh 

của Ngân hàng Thế giới đánh giá: Việt Nam và Indonesia là 

hai nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 15 năm qua đấy.  

 

Ông Địa: Rõ là vậy, như năm vừa rồi, cũng có hàng loạt chính sách thúc 

đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia.  

 

Bà Táo: Đúng là các Nghị quyết 19 liên tiếp trong 4 năm qua, rồi Nghị 

quyết 35 nữa, toàn những quyết sách lớn về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ khu 

vực doanh nghiệp nhỏ và vừa…  

 

Ông Công: Cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các anh nhỏ lẻ, chắc là quý 

nhất Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thông qua.  

 

Ông Địa: Chứ lại không à, khu vực doanh nghiệp này chiếm hơn 90% số 

doanh nghiệp cả nước. Vậy nên việc có khuôn khổ chính sách 

hỗ trợ ở cấp luật pháp cao nhất, là quá quý ấy chứ. 

 

Bà Táo: Quý nữa là ông Địa đã đốc thúc các bộ, ngành và địa phương 

xóa bỏ, cắt giảm hơi bị nhiều điều kiện kinh doanh và giấy 

phép con, thực là giúp doanh nghiệp nhiều lắm. 

 

Ông Công: Đúng, có khuôn khổ chính sách là một chuyện, triển khai tốt 

mới càng quan trọng. 
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Ông Địa: Chuyện, tôi đã ra tay là gạo xay ra thóc. Nổi nhất là anh Công 

Thương, cắt giảm tới một nửa số điều kiện kinh doanh chứ có ít 

đâu. 

 

Bà Táo: Thôi ông Địa, đó là chuyện tất-lẽ-dĩ-ngẫu-đương nhiên là ông 

phải làm. Phải làm vậy thì mới xứng với cái danh xưng quốc 

gia khởi nghiệp chứ… hà hà… 

 

Ông Địa:  Vui quá vui quá, ông Công, bà Táo, 2 người nhìn kìa: 

Gần xa nô nức yến anh 

Nhà ta phấn khởi… bộ hành du xuân…  

 

Ông Công: Đúng, xuống đường, xuống đường, à, về ngoại báo công nào… 

 

Bà Táo:  Ấy ấy, khoan đã nào hai ông… Thành tích thì phải báo công. 

Cái gì làm được thì phải nói, nhưng những điều chưa được… 

cũng phải nói. Các cụ là sáng suốt lắm. Các ông chỉ khoe công 

giấu tội thì… khéo quá thành dở đấy. 

 

Ông Địa: Bà Táo nói chí lý chí lý. Năm qua, bộ ngành địa phương của tôi 

là nêu cao quan điểm: Khoe công, không giấu tội, hehe 

 

Ông Công: Đúng vậy, vừa ngồi vào ghế nóng, ông tư lệnh mới toanh của 

Bộ Đi lại đã thẳng thắn nói rồi: "Có làm thì có đúng, có sai. 

Tuy nhiên, cái tâm của ngành giao thông là vì sự nghiệp 

chung, không vì lợi ích nhóm, lợi ích tư túi". 

 

Bà Táo: Hừ, 2 ông chỉ giỏi biện hộ cho nhau. Cái gì nhỉ, à: “Nếu ta sai, 

ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật”. Phát ngôn kiểu thẳng thắn như vậy, là người 

dân và doanh nghiệp chúng tôi chưa ưng cái bụng đâu. 

 

Ông Địa: Bà cứ vừa vừa phai phải thôi. Nhắc đến chuyện đi lại. Bà phải 

hiểu là chủ trương là đúng, chỉ có cách làm còn có nơi, có chỗ 

chưa đúng... Bộ ngành, địa phương của tôi là đã nghiêm túc rút 

kinh nghiệm. Còn thì… cũng phải để... từ từ tôi mới khắc phục 

được chứ. 

 

Ông Công:  Đúng vậy, bà thì cái gì cũng sồn sồn cả lên, còn bày ra cái trò 

tiền - lẻ - “đốn gục” các trạm thu phí BOT. Bà phải biết là BOT 

là hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. Nhà đầu tư 

bỏ tiền làm đường thì mình cũng phải có chút ưu đãi chứ. 
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Bà Táo:  Hừ. Ưu đãi cái gì tôi không biết. Tôi chỉ cần biết phải sòng 

phẳng. Tôi cũng là doanh nghiệp. BOT cũng là doanh nghiệp. 

Vậy tại sao tôi phải đóng phí BOT cho cả đoạn đường tôi 

không đi.  

 

Ông Địa: Thì doanh nghiệp của bà đóng được mấy đồng thuế, địa 

phương của tôi lấy đâu ra mà làm đường. Không làm vậy, lấy 

đâu ra hàng nghìn cây số đường cao tốc trên khắp cả nước, chỉ 

trong mấy năm trở lại đây chứ ?! 

 

Ông Công:  Thôi thì đất nước đang phát triển, ưu đãi cho lĩnh vực này phát 

triển trước để kéo lĩnh vực khác, bà Táo ạ. Bà phải có cái nhìn 

đại cục chứ. Ai lại để mấy chú “hót-boi-tiền-lẻ” làm ách tắc hết 

cả giao thông. Bà là cứ liều liệu mấy chú hot-boy của bà đấy. 

 

Bà Táo: Đại cục là việc của ông. Còn tiền là tiền Nhà nước phát hành, 

ai cấm tôi tiêu tiền lẻ. Mà “Hót boy” đấy thì làm sao. Còn hơn 

chán vạn cái kiểu “Hot Girl xứ Thanh” của ông Địa. 2 ông là 

cứ liệu hồn với tôi đấy. 

 

Ông Địa: Thôi thôi tôi xin bà. Khổ lắm mà cứ nói mãi. Năm qua là các tư 

lệnh, từ bộ ngành cho đến địa phương, cứ gọi là… đi hàng loạt. 

Này ông Công, ông ra tay mạnh quá, làm cho Quan chức được 

bình bầu là cái nghề nguy hiểm nhất của năm đấy.  

 

Ông Công:  Ông Địa à, tôi thì cứ phép công mà làm thôi. 

(ngâm)  

Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 

Thiện căn ở tại lòng ta, 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

 

Bà Táo: Đúng vậy. Thiện căn ở tại lòng dân. Tôi là tôi nhất trí với ông 

Công: “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy”.  

 

Ông Địa:  Nhưng ông bà cũng phải hiểu cho công chức của tôi chứ. 

“Ngày làm thanh tra tỉnh, tối chạy xe ôm thâu đêm”, rồi phải 

đi “đi buôn chổi đót, lá chít” , làm vườn đến thối móng tay ra 

ấy chứ. 
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Bà Táo: Vâng, chạy xe ôm để góp tiền xây được biệt thự làng nhàng mà 

to nhất làng, buôn chổi đót để ra cả khu biệt thự khủng nép 

mình bên mấy quả đồi. Đã thế lại còn kể khổ, nào là: “đã có 

những lúc lạc trong rừng, ngủ trong rừng”. Gớm, cứ như 

chuyện cổ tích “hoàng tử ngủ trong rừng”, ai mà tin được. 

 

Ông Địa:  Bà không tin, kệ bà. Tôi tin là được. Ờ thì Buôn chổi đót xây 

biệt thự khủng thì sao. Nghề buôn phát đạt nhất năm đấy. 

Doanh nghiệp của bà thì nào cũng kém cạnh gì, Ôi trời, hàng 

hóa đình đám của năm: Khai… siu… ờ 

 

Ông Công: Là vụ Khăn lụa mà không có lụa đó hả ?! Bà Táo này, năm 

Mậu Tuất đến rồi, doanh nghiệp không được “treo đầu dê, bán 

thịt chó” như vậy nữa đâu nhé. 

 

Bà Táo: Đó là “con sâu làm rầu nồi canh” thôi, ông Công ơi. 

 

Ông Địa: Ô, con sâu của bà hơi bị to đấy. Mà một thương hiệu nổi tiếng 

như vậy mà vẫn đăng ký là hộ kinh doanh. Hừ, đúng là “giả trư 

bắt cọp”… giả lợn ăn thịt hổ. 

 

Ông Công: Bà Táo nghe đấy. Phải nỗ lực phát triển lên thành doanh 

nghiệp, làm ăn minh bạch, đóng thuế đầy đủ, thì Nhà nước mới 

có nguồn lực đầu tư phát triển chứ. Cả nước có đến 5 triệu hộ 

kinh doanh mà không chịu lớn lên là không được đâu. 

 

Bà Táo:  Nhưng lớn lên thành doanh nghiệp cũng có nhiều nỗi khổ lắm 

ông Công ơi.  

 

Ông Địa: Khổ cái gì mà khổ? 

 

Bà Táo:  Khổ vì tham nhũng vặt của cán bộ công chức bộ máy hành 

chính của ông đấy, ông Địa ạ.  

 

Ông Công: Hừm, tôi đã nói là: không cho phép “chìm xuồng” các vụ án 

tham nhũng, không có vùng cấm trong việc xử lý tham 

nhũng. Tôi cũng đã làm mạnh tay rồi còn gì? 

 

Bà Táo: Vâng, ông thanh lọc bộ máy thì tốt rồi, nhưng cũng mong ông 

phải chế tài với trách nhiệm quan chức mạnh hơn nữa thì 

doanh nghiệp mới phát triển được. 
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Ông Địa: Này, tôi là luôn làm tròn trách nhiệm, làm đúng quy trình đấy 

nhé, bà còn đòi tăng trách nhiệm cái gì nữa. 

 

Bà Táo: Tròn trách nhiệm kiểu gì mà dân bị thiệt hại trong vụ thủy điện 

Hòa Bình xả lũ, ông vô tư tuyên bố “400 tấn cá chết là do bị 

sặc nước” ??? 

 

Ông Địa: Thì cá ở dưới nước, mà nước lên nên… đuối nước là bình 

thường… 

 

Bà Táo:  Thôi ông đừng có cãi cùn, ờ, nước lên, ở bình thường, thế nên 

cái đê mới xây xong, đã vỡ-có-kế-hoạch. Gớm, vỡ đúng quy 

trình quá nhỉ. 

 

Ông Công:  Bà Táo nói đúng đấy ông Địa ạ. Phải nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ công chức. Trách nhiệm với lời nói và hành động của 

mình. Không làm được thì nghỉ. 

 

Ông Địa:  Ông không phải nhắc, Quốc hội vừa qua cũng đã thông qua 

Nghị quyết với yêu cầu cụ thể về tỷ lệ và lộ trình tinh giản biên 

chế rồi.  

 

Bà Táo: Chứ lại không à. Đại biểu quốc hội đã nói rồi: Không tinh giản 

thì cái bánh ngân sách dù có trở thành nồi cơm của Thạch 

Sanh cũng khó bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như 

hiện nay.  

 

Ông Công: Ừ, bộ máy phình to thì bội chi ngân sách là ở đây chứ ở đâu. 

Đại biểu người ta nói cũng chí lý: “Xin hãy để khắc nhập, 

khắc xuất mãi là cổ tích trong truyện Cây tre trăm đốt chứ 

không phải là tình trạng của việc chia tách, sáp nhập các cơ 

quan nhà nước”. 

 

Bà Táo:  Hài, hết chuyện hoàng tử ngủ trong rừng vì đi buôn chổi đót, lá 

chít, lại đến chuyện cây tre trăm đốt. Năm nay thật lắm chuyện 

cổ tích, thật là cười không nổi. 

 

Ông Địa: Hai ông bà chỉ toàn nhìn vào những chuyện cá biệt, chuyện tiêu 

cực. Sao không nói chuyện tôi đã khoán xe công, siết chi tiêu, 

tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. 
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Ông Công: Ừ thì ông giảm chi tốt. Sau 10 năm liên tục xé rào, bội chi năm 

qua đã xuống dưới 3,5%. Nhưng câu chuyện phát triển ngành 

của ông vẫn chưa bền vững đâu nhé, như chuyện khủng hoảng 

thừa thịt lợn đó. 

 

Bà Táo: Đúng vậy, doanh nghiệp lao đao vì dù giá lợn đã giảm xuống 

mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Khổ lắm rồi mà ông Địa lại 

còn vin vào đó mà nói: “Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá”. Có ai 

khổ như tôi không chứ. 

 

Ông Địa: Vậy lúc giá tăng thì ai sướng cho bà. Này này, tôi đã có quy 

hoạch rồi, có cảnh báo rồi nhưng doanh nghiệp cứ được giá là 

tăng sản lượng mà chẳng quan tâm gì đến mở rộng thị trường. 

Tôi cũng mệt mỏi với việc “giải cứu” hết hàng nông sản này 

đến hàng nông sản khác lắm rồi. 

 

Ông Công: Cũng phải thấy rằng giải quyết tận gốc việc khủng hoảng thừa 

để rồi lại phải “giải cứu” của các mặt hàng nông sản. Phải có 

được cơ chế xuất khẩu sang các thị trường lớn, thay vì xuất 

khẩu tiểu ngạch mang tính rủi ro như hiện nay. 

 

Bà Táo:  Thì doanh nghiệp nông nghiệp đang chuyển biến tốt đấy còn 

gì. Xuất khẩu hàng rau quả trong năm 2017 đạt trị giá tới 3,5 tỷ 

đôla Mỹ đó. Hàng loạt hàng rau quả chất lượng cao đã bắt đầu 

bước chân vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu 

đó nhé. 

 

Ông Địa: Đấy, thời buổi hội nhập rồi, doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều 

hơn, chứ đừng giữ mãi tư duy bao cấp nữa. 

 

Ông Công:  Đúng vậy, tuy còn một số tồn tại trong hiệu quả, hiệu lực của 

bộ máy công quyền. Nhưng Chính phủ đang và sẽ tiếp tục nỗ 

lực cải cách môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp cũng cần 

chủ động nắm bắt vận hội mới đang đến. 

 

Bà Táo: Cái này thì tôi công nhận. Nhất là việc chủ nhà Việt Nam tổ 

chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương, gọi là gì ấy nhỉ ? 

 

(tiếng đế:  là APEC)  
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Đúng đúng, diễn đàn APEC. Khiếp, nhà đầu tư nước ngoài đến 

tìm hiểu doanh nghiệp chúng tôi á, cứ gọi là đông như trảy hội. 

 

Ông Địa:  Nhìn ngay cái anh hàn thử biểu của nền kinh tế đó… 

 

Bà Táo: Hàn thử biểu là cái gì? 

 

Ông Địa: Thì gọi nôm na là cái anh đo nhiệt độ của nền kinh tế, là thị 

trường chứng khoán đó. Sau hội nghị APEC hồi tháng 11, là cứ 

tăng liên tục mấy tháng trời, từ năm cũ sang năm mới. 

 

Ông Công: Nhắc đến mới nhớ, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 

Đinh Dậu có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng cao nhất trong khu 

vực châu Á và được đánh giá là điểm sáng thu hút dòng vốn 

đầu tư gián tiếp nước ngoài so với các nước trong khu vực. 

 

Bà Táo: Cái này thì tôi biết. Quy mô vốn hóa của thị trường đạt 3,5 

triệu tỷ đồng, tăng tận 80% so với năm trước đó, tương ứng với 

70% GDP của năm 2017, tức là vượt cả chỉ tiêu Chính phủ đề 

ra đến năm 2020. Chỉ số VN-Index cuối năm 2017 đạt mức cao 

nhất gần 10 năm trở lại đây, đúng không ?!. 

 

Ông Địa: Tiếp sang 3 tuần đầu năm 2018, quy mô vốn hóa tiếp tục tăng 

thêm 10% cơ đấy. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong năm 

2017 tới 28 nghìn tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 18 nghìn tỷ 

đồng trái phiếu, và tiếp tục mua ròng khá lớn trong tháng đầu 

năm 2018 đấy nhé. 

 

Ông Công: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã thực sự trở thành kênh 

huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp và nền kinh tế. 245 

nghìn tỷ đồng năm 2017. Lớn quá, lớn quá 2 ông bà ạ 

 

Bà Táo: Thì năm 2017, Chính phủ ban hành danh mục bán vốn tại 

doanh nghiệp, danh mục đấu giá cổ phần hóa tới năm 2020 và 

công khai cho các nhà đầu tư biết. Cứ công khai, minh bạch là 

nhà đầu tư thích rồi. 

 

Ông Địa: Đúng là nhà đầu tư được biết, nhà đầu tư thích thật là có lợi. 

Thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 gấp tới hơn 15 

lần giá trị sổ sách. Một con số chưa từng có. Như vụ thoái vốn 

tại Sabeco đó, mang lại giá trị gấp 32 lần mệnh giá cơ đấy. 
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Ông Công: Cái anh Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco đúng là 

hình mẫu của sự minh bạch trong thoái vốn. Tôi nhớ cuối năm 

2016, tổng giá trị của doanh nghiệp này khi cổ phần hóa chưa 

đầy 3 tỷ đôla Mỹ. Ấy mà chỉ sau một năm lên sàn chứng 

khoán, phải tuân thủ các báo cáo tài chính minh bạch thì riêng 

thoái vốn một nửa đã thu về gần 5 tỷ đô.  

 

Bà Táo: Thương vụ Sabeco thì đúng là quá được đối với nền kinh tế. 

Nhà đầu tư của tôi là kỳ vọng nhiều vào các thương vụ cổ phần 

hóa khủng của các đại doanh nghiệp Nhà nước lớn trong năm 

nay đấy. 

 

Ông Địa: Đúng là … con buôn có khác. Nhưng bà yên tâm đi, năm nay 

sẽ tiếp tục là năm thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước minh bạch 

và hiệu quả. Quan trọng là cải cách, đổi mới, nâng cao thực sự 

chất lượng doanh nghiệp. 

 

 Ông Công: Chỉ tiếc là thị trường chứng khoán những ngày cuối năm 

nguyên đán bị ảnh hưởng từ chứng khoán thế giới. Giảm mạnh 

quá. Nhưng tôi tin là nền tảng kinh tế vĩ mô của ta ổn định, nhà 

đầu tư nước ngoài người ta làm ăn lâu dài, chắc chắn sẽ đánh 

giá đúng tiềm năng vàng của thị trường Việt Nam. 

 

Bà Táo: Tôi cũng tin vậy. Hihi. Chứng khoán giảm đúng ngày ông Địa 

thả thiên nga đen ở hồ Gươm. Sáng thả tối bắt lên là hôm sau 

thị trường có hồi phục nay. hihi 

 

Ông Địa: Bà Táo, bà đừng có tếu táo thế chứ. “Thiên nga đen” là thuật 

ngữ chứng khoán thế giới chỉ hiện tượng thị trường giảm giá 

bất ngờ chẳng vì lý do gì. Vậy mà bà cũng liên tưởng được 2 

việc với nhau. Đúng là rảnh việc. 

 

 Ông Công: Thôi mà ông Địa, ngày xuân năm mới, vui vẻ đi nào. Nhìn vào 

đánh giá của các tổ chức quốc tế, của các nhà đầu tư nước 

ngoài từ sau APEC đến nay, để thấy họ đang đánh giá cao sự 

phát triển của kinh tế Việt Nam. Ấy mới là điều quan trọng. 

Còn “thiên nga đen” chỉ là câu chuyện nhất thời mà thôi. 

 

Bà Táo: Đúng thế, vận nước đang lên. Không muốn phát triển cũng 

khó, các ông nhỉ ?! Hihihi. Doanh nghiệp chúng tôi là sẵn sàng 

nắm bắt cơ hội rồi đấy. 
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Ông Địa:  Được được, doanh nghiệp của bà Táo đã có niềm tin như thế, 

thì tôi cũng hứa năm nay sẽ thúc đẩy bộ ngành và các địa 

phương cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa, 

làm hậu thuẫn tốt nhất cho bà. 

 

Ông Công:  Hà hà… không thể thiếu phần tôi đâu nhé. Chính sách phát 

triển là luôn phải đi đầu. Ông Địa, bà Táo cứ yên tâm mà triển 

khai đi. 

 

Bà Táo: Thế thì còn gì bằng, xin được cảm ơn 2 ông. 

 

Ông Địa:  Hà hà, vận nước đang lên, món quà quý giá để “sắp lễ” đầu 

năm đã xong, vậy nhà ta xuống đường… du xuân được chưa 

nhỉ? 

 

Bà Táo: Được rồi được rồi. Xuống đường, du xuân nào. 

 

Ông Công: Đúng là (ngâm) 

Gần xa nô nức yến anh 

Nhà ta phấn khởi… (cũng) bộ hành du xuân thôi. 

 

Ông Địa:  Vậy để tôi bật ca khúc truyền thống của nhà ta, để xuống 

đường du xuân cho rôm rả nào: 

 

Nền bài hát: Thần tài đến 

Thần tài đến, Thần tài đến hãy giang tay đón mời 

Thần tài đến, Thần tài đến thắm tô trên môi nụ cười 

Thần tài đến, Thần tài đến ấm no cho muôn nhà 

Sẽ xóa đi bao nhiêu nghèo đói thế gian an hòa 

… 

Mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao vời 

Muốn nắm trong tay xuân ngời vút bay ngang trời hòa 

Cùng dang tay nghênh đón .... đón Thần tài đến ... 
 

 

--- *** --- 

 

Dẫn chương trình:  

Quý vị và các bạn vừa nghe Kịch truyền thanh: “Xuân này hơn hẳn mấy 

xuân qua” của tác giả Trung Hiếu, với sự tham gia diễn xuất của các Nghệ sỹ: 

Hữu Phong, Ngọc Phú và Nghệ sỹ ưu tú Minh Vượng. Cảm ơn quý vị và các bạn 

đã để tâm theo dõi./. 


