BÀI THAM LUẬN CỦA CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2021
Ngày 16/07/2021
Kính thưa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Kính thưa Hội nghị
6 tháng đầu năm 2021 là thời gian Ngành Xuất Bản- Phát hành và riêng
hoạt động của Công ty Văn hóa Phương Nam vô cùng khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh, nhiều Nhà sách phải đóng cửa, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng
so với cùng kỳ
Công ty CP Văn Hóa Phương Nam PNC sắp chào đón sinh nhật lần thứ 40
vào tháng 2 năm sau. Ngược thời gian trở về 40 năm trước, vào năm 1982 Phương
Nam là đơn vị đầu tiên mở “nhà sách tự chọn”, để khách hàng thoải mái xem sách,
lựa chọn và tính tiền. Mô hình này đã gây nên cơn sốt tại Sài Gòn và tạo điều kiện
cho người dân thành phố dễ dàng tiếp cận sách và nhiều văn hóa phẩm khác.
Với tinh thần tiên phong và không ngừng cải tiến, chúng tôi đã tiên phong
trong nhiều hoạt động như đơn vị thuộc cấp quận đầu tiên có hãng phim, mô hình
Book café đầu tiên, và để rồi năm 2016 tạo nên một bước đột phá trong ngành
sách với thành phố sách Phương Nam Book City.
Cho đến nay chúng tôi đã có 5 thành phố sách đẹp và hiện đại tại các tỉnh
thành lớn. Thành Phố Sách Phương Nam Book City không đơn thuần là nơi bán
sách và văn hóa phẩm, mà là nơi để nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trải nghiệm
một không gian văn hóa đa chiều, đa tiện ích.
Chúng tôi tự hào khi các Phương Nam Book City được nhiều người trẻ đam
mê văn hóa gọi là nhà, với nhiều tình cảm chung dành cho sách, cho tri thức và
cả cho một không gian văn hóa mà bất kì người Việt Nam nào cũng thấy mình
thuộc về. Book city vừa là “nhà” nơi bạn đọc có thể nghỉ ngơi trong không gian
ấm cúng, thoải mái những khu ghế ngồi tiện nghi, vừa là thư viện với hàng triệu
bản sách trong và ngoài nước, vừa là thiên đường văn phòng phẩm, vừa là quán
cà phê để dừng chân nghỉ lại, trò chuyện với bạn bè, vừa học thật nhiều trong
những buổi giao lưu với tác giả, workshop chuyên đề.
Không dừng lại đó, để đáp ứng và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng
tinh tế và khắt khe của khách hàng, của bạn đọc, bên cạnh chuỗi nhà sách trải dài
cả nước, bên cạnh mô hình Phương Nam Book City hiện đại nâng tầm trải nghiệm
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đọc cho khách hàng, chúng tôi còn tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đối
số với website thương mại điện tử nhasachphuongnam.com nhằm xóa mờ ranh
giới online, offline, tạo nên trải nghiệm liền lạch và xuyên suốt & phục vụ khách
hàng liên tục 24/7. Bên cạnh đó là ứng dụng chăm sóc khách hàng KOMO+, ứng
dụng này không chỉ giúp khách hàng tích điểm, được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời
mà còn để khách hàng đọc ebook mọi lúc mọi nơi. Đó còn là ứng dụng sách nói
audio book chúng tôi đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối
năm nay.
Từ nhà sách tự chọn đầu tiên vào năm 1982, tới thành phố sách đầu tiên
Phương Nam Book City, tới việc tham gia vào chuyển đổi số, PNC chúng tôi đã
không ngừng tiên phong, đổi mới… Tất cả vì mục đích cuối cùng, để lan tỏa văn
hóa đọc, để người Việt đọc nhiều, đọc nhiều hơn nữa.
- Đề xuất:
1- Đề xuất hỗ trợ vì Dịch bịnh Covid 19: Ngành Xuất Bản- Phát hành nói
chung và Công ty chúng tôi rất mong được sự hỗ trợ từ Bộ TTTT và các cấp chính
quyền để cùng với cả nước vượt khó, thực hiện thành công mục tiêu kép mà thủ
tướng chính phủ đã đề, cụ thể như sau:
- Đề xuất gói hỗ trợ dành cho người lao động tại các Doanh nghiệp của
Ngành sớm hơn, thủ tục đơn giản hơn để giữ nguồn nhân lực Ngành XB-PH.
- Xem xét lại để có Chính sách hỗ trợ thêm cho Doanh nghiệp Ngành XBPH: Hiện Chính sách hỗ trợ mới chỉ áp dụng với người lao động đã bị mất việc
do dịch bệnh, trong khi Doanh nghiệp đã cố gắng xoay sở để không phải cho
người lao động mất việc, nên đã trợ cấp lương cho người lao động của mình. NS
đóng cửa để phòng chống dịch, mọi chi phí, rủi ro doanh nghiệp tự gánh chịu,
lương và trợ cấp của các nhân sự bị ngừng việc tạm thời doanh nghiệp chịu lỗ để
chi trả cho người lao động.
- Giảm thuế, giãn thời gian nộp thuế cho các Doanh nghiệp của ngành XBPH
2- Đề xuất Chính sách- cơ chế :
- Sách là loại hàng hóa đặc biệt, để khuyến khích việc đọc sách và giúp
giảm giá thành sách, nên mở rộng nhóm sách được ưu đãi thuế suất VAT 0%
(hiện chỉ áp dụng với nhóm Sách Giáo khoa – giáo trình, Chính trị Pháp luật..).
Đề xuất giảm thuế VAT nhóm Sách Thiếu nhi từ 5% xuống còn 0%. Việc này sẽ
thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với trẻ em và là sự động viên, hỗ trợ thiết thực
của Chính phủ với Ngành Xuất bản.
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- Hiện Sách Giáo khoa theo chương trình cải cách đang là mặt hàng “ độc
quyền “ của các Công ty Sách Thiết bị Trường học (STBTH), dù Hệ thống hơn
50 Nhà Sách của Công ty Phương Nam từ trước đến nay là đại lý của các Công
ty Sách Thiết Bị Trường học địa phương nhưng chúng tôi chỉ có thể mua như bình
thường với các Sách GK của chương trình cũ. Riêng Sách Lớp 1, Lớp 2, Lớp 6
của chương trình mới thì phải đợi đến ngày 15/8 khi các Cty STBTH đã phân phối
xong Sách GK thì mới giao cho các đại lý, mà lúc đó thì chúng tôi nhập về để năm
sau bán hay sao? Nên với chính sách này, các Nhà Sách PNC hầu như đều không
có sách GK chương trình mới để phục vụ cho khách hàng của mình hoặc nếu có
thì rất trễ, sát ngày nhập học! Phụ huynh muốn mua Sách GK phải đến các Nhà
sách của Công ty Sách TBTH mới mua được. Nhìn thấy sự thất vọng, vất vả của
phụ huynh khi đi nhiều nhà sách vẫn không mua được sách giáo khoa của chương
trình mới cho con em mình, chúng tôi vừa thương họ vừa rất bức xúc với chính
sách phát hành Sách GK càng lúc càng độc quyền hiện nay! Chúng tôi kiến nghị
Sách GK của Chương trình mới phải được phát hành từ đầu mùa, ngay khi sắp kết
thúc năm học và không qui định ngày phát hành ra đại lý là 1/8 hay 15/8 như hiện
nay. Chúng tôi nghĩ qui định này ban hành chỉ để các Cty Sách thiết bị trường
học độc quyền Sách Giáo khoa theo chương trình mới chứ không vì lợi ích của
Phụ huynh, học sinh!
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

