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Các nhà lãnh đạo G-20 họp bàn về vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch
  Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc nhóm họp với các lãnh đạo G-20 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 

năm nay, về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội sau đại dịch và một trong số đó là giải quyết các thách thức của chuỗi cung ứng 
hiện nay đã ảnh hưởng thế nào đến thương mại toàn cầu. Theo Tổng thống Biden, những vấn đề xảy ra liên tiếp đối với 
chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ trong thời gian qua là điều chưa từng được dự báo trước đó, khi sự tồn đọng và thiếu 
nguồn cung hàng hóa xảy ra đồng thời, từ ô tô đến hàng điện tử, giày dép, nội thất, quần áo…. Từ những vướng mắc được 
nêu ra, các nhà lãnh đạo đã đồng ý thực hiện chiến lược thúc đẩy hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa để cởi bỏ nút thắt gián 
đoạn chuỗi cung ứng trong thời gian ngắn nhất. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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LOGISTICS 
*  Theo nhận định tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay tại Rome, các lãnh 
đạo quốc gia đã nhận định rằng chuỗi cung ứng thế giới vẫn đang chịu gánh nặng 
và áp lực từ đại dịch rất lớn, trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhưng nguồn 
cung lại không đáp ứng kịp nhu cầu. Tình trạng thiếu lao động và chậm trễ trong 
sản xuất ở nhiều quốc gia đã khiến cho chi phí vận tải không ngừng tăng cao, gây 
tổn thất rất lớn cho nền kinh tế và gia tăng lạm phát. Trong nỗ lực giải quyết các 
vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng của Mỹ, Tổng thống Biden đã công bố các 
biện pháp trong nước như sau:
- Ký Sắc lệnh giao quyền cho Bộ Quốc Phòng nước này thực hiện giải phóng vật 
liệu từ Kho dự trữ Quốc phòng nhằm phản ứng nhanh hơn với sự thiếu hụt nguồn 
cung hàng hóa trong các cơ sở công nghiệp của lực lượng quốc phòng.
- Thực hiện hai sáng kiến mới nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng 
quốc tế giữa các đối tác và đồng minh của Mỹ. Theo đó, thứ nhất, Bộ ngoại giao 
Mỹ sẽ tăng cường thêm chi phí để hỗ trợ các đối tác ở Mexico và Trung Mỹ nhằm 
giảm bớt gánh nặng gián đoạn và tắc nghẽn chuỗi cung ứng hàng hóa từ khu vực 
châu Mỹ. Thứ hai là bổ sung các khoản đầu tư vào mối quan hệ thương mại giữa 
Mỹ và ASEAN. Cả hai sáng kiến này sẽ đồng thời bổ sung thêm những chính sách 
cải thiện và đơn giản hóa thủ tục hải quan và thông quan, giảm sự chậm trễ và 
kích thích chuỗi cung ứng hàng hóa thêm bền vững và hiệu quả. 
*  Vào tháng trước, Tổng thống Mỹ cũng đã công bố kế hoạch nâng tầng suất hoạt 
động của hai cảng biển Los Angeles và Long Beach, với việc hoạt động 24/7 từ 
nay đến cuối năm nhằm nhanh chóng thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa từ châu 
Á - Thái Bình Dương đến Mỹ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nước này sau đại 
dịch và mùa lễ hội cuối năm. Hiện hai cảng biển này chiếm tới 40% khối lượng 
hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
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