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Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng11/2013 (03/12/2013) 

 

Ngày 

02/12/20

13, Chính 

phủ đã 

họp 

phiên 

họp 

thường 

kỳ tháng 

11/2013 

dưới sự 

chủ trì 

của Thủ 

tướng 

Nguyễn 

Tấn 

Dũng. 

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế-

xã hội 11 tháng qua chuyển biến đúng hướng và đạt được những kết quả tích cực 

trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; lãi suất giảm; tăng trưởng 

tín dụng cao gấp đôi cùng kỳ năm trước; thanh khoản của các tổ chức tín dụng 

được cải thiện; nợ xấu từng bước được xử lý; sản xuất công nghiệp từng bước hồi 

phục, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ 

năm trước; lĩnh vực dịch vụ phát triển khá; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao 

hơn kế hoạch đề ra; tỷ lệ nhập siêu thấp; vốn FDI đăng ký và thực hiện tiếp tục 

đạt cao hơn cùng kỳ; giải ngân vốn ODA đạt khá; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp 

tục được bảo đảm.  

Tuy nhiên, bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính 

phủ cũng cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; lạm phát vẫn 
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có nguy cơ tăng trở lại trong những tháng tới; tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao; hoạt động 

sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn; tổng cầu và sức mua còn yếu. Ý 

kiến của một số thành viên Chính phủ đề xuất, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các 

giải pháp kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, bảo đảm cân đối cung-cầu 

hàng hóa, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, bởi đây là thời điểm dễ xảy ra những 

yếu tố gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô, đồng thời tiếp tục thực 

hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy phát 

triển sản xuất, kinh doanh; tích cực triển khai các chương trình phát triển thị 

trường trong nước; củng cố và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhìn lại 

tháng 11 và 11 tháng năm 2013, kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến và 

đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm 

phát được kiểm soát ở mức thấp; mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn của 

năm 2012 và duy trì tăng trưởng  khoảng 5,4% là có thể thực hiện được.  

Đề cập đến các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các 

bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục 

khó khăn, hạn chế, yếu kém còn tồn tại; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải 

pháp đã đề ra.  

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định, thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo cân đối cung 

cầu hàng hóa, không để hàng hóa tăng giá đột biến, nhất là hàng nông sản, thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó là quan tâm thực hiện hiệu quả hơn 

nữa các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tập 

trung tăng cường chống thất thu, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn 

đấu hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2013 theo dự toán đã được 

duyệt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành, địa phương chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư theo đúng mục đích, yêu cầu và 

quy định; Tiếp tục rà soát và hỗ trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt, sớm ổn 

định sản xuất và đời sống của người dân ở các vùng này. Các ngành, các cấp chỉ 

đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giảm nghèo, bảo đảm an 

sinh xã hội, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân... Tiếp tục quan tâm 

thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường 

phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng 

điểm. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, các ngành tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn 

bản quy định chi tiết thi hành pháp luật, bảo đảm phấn đấu đến hết năm 2013 cơ 

bản không còn văn bản nợ đọng; đồng thời chuẩn bị và thực hiện tốt việc tổng kết 

năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành, chú ý tổ chức dưới hình 

thức hội nghị trực tuyến trên tinh thần bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.  

Liên quan đến các công trình, dự án thủy điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu 

cầu các Bộ, ngành chức năng, các địa phương kiểm tra lại và báo cáo cụ thể về an 

toàn hồ đập của 268 thủy điện đang vận hành; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công 
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tác trồng lại rừng, tái định cư các dự án thủy điện cũng như sớm xây dựng quy 

trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa; quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với 205 

thủy điện đang xây dựng và 348 thủy điện nằm trong quy hoạch.  

(Nguon: SBV ngay 04/12/2013.) 

 

 Ngày hôm nay NHNN công bố Tỷ giá ngoại tệ bình quân 

liên ngân hàng là 21.036 đồng/USD, tỷ giá sàn, trần 

20,826- 21,246; 

 Lãi suất giao dịch liên ngân hàng: Ngày 02/12/2013: 

          Lãi suất qua đêm: 3,07%/năm. 

          Lãi suất 1 tuần: 3,66%/năm. 

          Lãi suất 1 tháng: 5,62%/năm. 

          Lãi suất 6 tháng: 6,06%/năm. 

  

          (Nguồn: SBV ngày 05/12/2013). 

      

 

 
For further information, please 

contact: 

 

Nguyễn Minh Tuấn – Director 

(+84-4) 3768 8998 – Ext: 6568 

Email: TuanNM2@tpb.com.vn 

 

Lương Thị Ngọc Trang– FX 

Sales 

(+84 4) 37688998  ext: 6167    

Email: trangltn@tpb.com.vn  

 

Lê Minh Phú – FX Sales 

(+84-4) 5401 0066 – Ext: 8889 

Email: PhuLM@tpb.com.vn 

 

 Thị trường Quốc tế 
 

    Chỉ số USD giữ nguyên 80,66 điểm lúc 8h00. Đến 9h04 

giảm xuống 80,62 điểm. 

    Chỉ số đồng USD không tăng. Nguyên nhân do: Các 

thông tin kinh tế Mỹ công bố ngày hôm qua có tốt có xấu, 

đã ảnh hưởng đến chỉ số đồng USD. Ngày hôm qua chỉ số 

đồng USD tăng lên 80,91 điểm sau đó giảm xuống 80,66 

điểm. Các thông tin kinh tế tốt bao gồm số người có việc 

làm tự do ADP tháng 11 tăng nhiều hơn so với dự đoán, 

đạt mức cao nhất trong năm 215.000 người. cao hơn mức 

dự đoán (173.000 người). Các thông tin xấu bao gồm chỉ 

số tuyển dụng lãnh đạo không phải ngành công nghiệp chế 

tạo giảm 0,9% xuống 56,2 điểm. Ngoài ra các chỉ số việc 

làm tổng hợp tháng 11 và chỉ số việc làm ngành dịch vụ 

đều giảm nhiều hơn so với dự kiến, đó là những biểu hiện 

bất thường cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu.             

Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính( 

mailto:TuanNM2@tpb.com.vn
mailto:PhuLM@tpb.com.vn
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Lê Hải Long – FX Sales 

(+84 4) 37 688 998  ext: 6440  

Email: longlh@tpb.com.vn   

 

 

Lúc 9h04 ): 

      Đồng USD so với đồng EUR ở mức: 1EUR đổi 1,3586 

USD.  

       Đồng USD so với đồng AUD ở mức: 1 AUD đổi 

0.9036 USD.  

    Đồng USD so với đồng Yên ở mức 1 USD đổi 102,27 

Yên.  

 

          Chỉ số đồng USD 80,62 điểm lúc 9h04. 

 

 
 

 
 

 Thị trường Vàng 
      Giá vàng  tăng  so với hôm trước ở mức 1.238,32– 

1.238,82 USD/oz lúc 7h30 sáng nay. ( Giá vàng lúc 7h30 

ngày 04/12/2013 là 1.223,99- 1.224,49 USD/oz). Giá vàng 

sáng nay đã tăng 14,33 USD/oz so với giá vàng sáng hôm 

qua. 

      Giá vàng thế giới tăng so với ngày hôm trước do chỉ số 

đồng USD bất ngờ giảm xuống 80,62 điểm lúc 9h04 sáng 

nay. các nhà đầu tư cho rằng nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu 

suy yếu sau khi công bố các chỉ số tuyển dụng lãnh đạo 

không phải ngành công nghiệp chế tạo và chỉ số việc làm 

tổng hợp, chỉ số việc làm ngành dịch vụ giảm, điều này 

liên quan đến khả năng FED cắt giảm gói QE.  

    Tính đến ngày 03/11/2013. Số vàng dự trữ của quỹ 

SPDR là 841,41 tấn, giảm 1,80 tấn.  Số vàng dự trữ của 

các quỹ ETF là 1.354,36 tấn, giảm 1,84 tấn.  

     Giá vàng SJC của Tienphongbank có xu thế tăng trong 

phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng lúc 7h30 sáng nay là 

35,170- 35,210 triệu đồng/lượng.( Giá vàng lúc 7h30 ngày 

4/12/2013 là 35,180- 35,220 triệu đồng/lượng). Đến  9h10  

giá vàng  tăng lên  35,350- 35,430 triệu đồng/lượng. Lúc 

mailto:tuannm2@tpb.com.vn
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9h30 giá vàng giảm xuống 35,350- 35,410 triệu 

đồng/lượng. Trong phiên giao dịch 10h00 giá vàng  duy trì 

ở mức 35,350- 35,410 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 

giá mua và giá bán là 60.000 đồng/lượng.  

     Giá vàng trong, nước tăng theo giá vàng thế giới. Giá 

vàng thế giới sáng nay tăng do chỉ số đồng USD giảm 

trong khi các thông tin kinh tế của Mỹ công bố trong ngày 

4/12/2013 có tốt có xấu đã ảnh hưởng tới chỉ số đồng 

USD.  

     Trong phiên giao dịch sáng nay giá vàng thế giới tăng. 

Giá vàng lúc 7h30 ở mức 1.238,32- 1.238,82 USD/oz. 

Đến 9h30 tăng lên 1.238,58- 1.239,08USD/oz. Trong 

phiên giao dịch lúc 10h00 giá vàng duy trì ở mức 

1.238,49- 1.238,99 USD/oz.  

     

     Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính, 

giá vàng tăng do chỉ số đồng USD giảm. Sau khi công bố 

các thông tin kinh tế của Mỹ có biểu hiện suy yếu, chỉ số 

đồng USD giảm. 

 

     Biểu đồ giá vàng thế giới : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                     KHUYẾN CÁO 

 Báo cáo này mang tính chất nội bộ và không phục vụ bất cứ mục đích nào, cho bất cứ tổ chức nào ngoại trừ chính 

TienPhongBank. Mọi nhận định, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát 

hành, không được xem là quan điểm của TienPhong Bank và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các thông tin trong báo 

cáo dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng và được TienPhongBank xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài 

những thông tin về chính TienPhongBank, TienPhongBank không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong 

báo cáo này. Mọi thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất khuyến nghị bất kỳ hoạt động đầu tư vào bất kỳ 

công cụ tài chính nào.    

 

 

 


