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QUYẾT TÂM
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MỐC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NÔNG SẢN TRONG NƯỚC KHI NÂNG TẦM SỰ
PHỐI HỢP GIỮA HAI NGÀNH, ĐÁNH DẤU MỘT BƯỚC NGOẶT VỚI QUYẾT
TÂM CÔNG NGHIỆP HÓA NỀN NÔNG NGHIỆP VÀ KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG
HIỆU, VỊ THẾ NÔNG SẢN VIỆT TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CŨNG NHƯ
QUỐC TẾ.

l THY THẢO

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ấn tượng

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng
nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 37,4 tỷ
USD, tăng 3,6% so với năm 2019 và 6 tháng đầu
năm 2021 ước đạt 21,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng
13,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của cả nước, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020,
cao hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên
thế giới.
Kết quả này được đánh giá là một trong những
điểm sáng của nền kinh tế, khi mà dịch bệnh
Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp từ đầu
năm 2020, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho
Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Bất chấp dịch bệnh, các doanh nghiệp, hiệp hội
ngành hàng đã tích cực tăng cường đầu tư, đẩy mạnh
sản xuất, chế biến để kịp thời thay đổi, chủ động
tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với
đó là sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và các Bộ,
ngành, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công
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Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
để tổ chức sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường,
tiến hành đàm phán mở cửa thị trường, áp dụng và
ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại,
tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do.
Công Thương - Nông nghiệp cũng đã thành
công trong phối hợp triển khai các chương trình xúc
tiến thương mại trong và ngoài nước; tổ chức kết
nối cung - cầu tiêu thụ; chống buôn lậu, kiểm tra,
kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản và vật tư
nông nghiệp; đầu tư đồng bộ các công trình đáp ứng
yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp...
Những hoạt động phối hợp này đã mang lại
những kết quả nhất định, đóng góp cho tăng trưởng
xuất khẩu của nhóm hàng nông, lâm thủy sản nói
riêng và tăng trưởng xuất khẩu của cả nước nói
chung, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung
của nền kinh tế, đặc biệt đã tạo được việc làm, thu
nhập cho người nông dân.
Tuy nhiên hiện nay, trong bối cảnh dịch

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ về câu chuyện sản xuất - tiêu
thụ nông sản địa phương trong bối cảnh dịch bệnh khi thăm quan vườn vải Thanh Hà tại Hải Dương tháng 5/2021

Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc sản xuất, chế
biến, lưu thông hàng hóa nói chung và nông, lâm, thủy
sản nói riêng gặp nhiều rủi ro và khó khăn, dẫn đến
chi phí tăng, thời gian kéo dài làm giảm năng lực cạnh
tranh của hàng hóa trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó
là các tác động tiêu cực từ những bất ổn chính trị, xung
đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng các
nước tăng cường áp dụng các rào cản thương mại và kỹ
thuật đối với hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu; chi
phí logistics gia tăng...
Do vậy, ngoài các giải pháp vẫn được triển khai
thực hiện như trước đây, việc đánh giá chính xác nhu
cầu, khả năng tiêu thụ nông, lâm, thủy sản tại thị trường
trong nước và của nước nhập khẩu, đấu tranh với các
rào cản bất hợp lý của các nước nhập khẩu, từ đó đề
xuất và thực hiện các biện pháp, giải pháp thiết thực
nhằm góp phần tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và thúc
đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu có ý nghĩa rất quan

trọng, đặc biệt là đối với các nông sản khi vào chính
vụ thu hoạch.

Công Thương - Nông nghiệp “bắt tay” nâng
tầm hợp tác

Trước tình hình này, ngày 13/7/2021, Bộ Công
Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
ký kết “Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất,
chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp,
góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông
nghiệp Việt Nam và khẳng định thương hiệu nông sản
Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế”.
Cục Xuất nhập khẩu - là đầu mối của Bộ Công
Thương và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông
sản - là đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
có liên quan trực thuộc hai Bộ để phối hợp triển khai
Chương trình này một cách hiệu quả và thực chất, đảm
bảo đạt được mục tiêu chung đã đặt ra.
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Theo đó, hai bên sẽ tập trung vào một số nhóm
nhiệm vụ, gồm:
Thứ nhất, công nghiệp hóa nông nghiệp. Bộ
Công Thương cam kết hợp tác toàn diện với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn từ khâu nghiên cứu,
phát triển chế tạo đến sử dụng, đào tạo nguồn nhân
lực và coi đây là thị trường lớn cho phát triển công
nghiệp trong nước. Phát triển công nghiệp hướng tới
phục vụ nông nghiệp cũng là một trong những ưu tiên
hàng đầu của ngành Công Thương, góp phần cùng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, phát
triển nền nông nghiệp hiện đại và dần thay đổi nền
nông nghiệp truyền thống.
Thứ hai, thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị
trường tiêu thụ. Hai Bên sẽ cùng nhau cung cấp thông
tin dự báo về nhu cầu thị trường nông, lâm, thủy sản
trong nước và nước ngoài; chỉ đạo định hướng sản
xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản bảo đảm an
toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng trên từng khu
vực thị trường. Đồng thời, phối hợp trong thực hiện
các biện pháp bình ổn thị trường nội địa, cân đối cung
cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu.
Thứ ba, đàm phán, tháo gỡ rào cản phi thuế quan
và mở cửa thị trường. Hai Bên sẽ hỗ trợ cung cấp
thông tin, cảnh báo các vụ kiện ở nước ngoài đối với
hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
Thứ tư, xúc tiến thương mại, xây dựng thương
hiệu nông, lâm, thủy sản. Bộ Công Thương cùng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp hỗ
trợ việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý theo
vùng, miền cũng như theo Chương trình OCOP; Hỗ
trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nông
sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã,
doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp. Bên
cạnh đó, triển khai có hiệu quả Chương trình thương
hiệu quốc gia để quảng bá thương hiệu sản phẩm
nông sản chủ lực.
Thứ năm, đẩy mạnh quản lý thị trường, chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hai Bộ sẽ
tăng cường phối hợp tổ chức các đợt thanh tra, kiểm
tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành
vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong
các lĩnh vực: Kiểm dịch động thực vật (chủ yếu là
thuốc bảo vệ thực vật), sản xuất - kinh doanh, xuất
khẩu, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và
vật tư nông nghiệp.
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Thứ sáu, phát triển ngành nghề nông thôn, làng
nghề. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông sẽ phối hợp
với Bộ Công Thương đề xuất các cơ chế, chính sách
để có thể bảo tồn, phát triển ngành nghề, làng nghề
một cách ổn định và bền vững. Hai Bên sẽ nỗ lực
phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách và
chương trình khuyến công, khuyến nông.
Thứ bảy, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,
an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Cụ thể, phối
hợp và triển khai các đề án, dự án đầu tư hạ tầng
logistic, chợ đầu mối đấu giá, trung tâm thương mại
nông, lâm, thủy sản để bảo đảm an toàn thực phẩm
cũng như công tác truy xuất nguồn gốc.
Thứ tám, điện khí hóa trong nông nghiệp, nông
thôn. Đẩy mạnh phối hợp quản lý, khai thác an toàn,
hiệu quả hệ thống hồ chứa thủy điện quốc gia, quan
trọng là phổ biến và chuyển giao áp dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật, công nghệ về sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả, năng lượng tái tạo vào sản xuất
nông nghiệp.
Cũng theo Chương trình hợp tác, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban chỉ đạo
thị trường nông sản (gồm 4 Tổ công tác chuyên đề:
Tổ mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản; Tổ xúc tiến
thương mại, kết nối sản xuất và phát triển thị trường
nông sản; Tổ phân tích, dự báo, định hướng thị trường
nông sản; Tổ Truyền thông thị trường nông sản) để
chủ động phối hợp các đơn vị của Bộ Công Thương
theo định kỳ hoặc đột xuất.
Bộ Công Thương cử các đầu mối phụ trách tham
gia, phối hợp với các Tổ công tác chuyên đề thuộc
Ban Chỉ đạo thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. Ngoài Chương trình phối
hợp chung của hai Bộ, các đơn vị trực thuộc chủ động
xây dựng chương trình phối hợp cụ thể theo tình hình,
chức năng, nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị.

Bước ngoặt mới cần được khẩn trương triển
khai

Việc ký kết hợp tác giữa hai Bộ được kỳ vọng là
sự kiện quan trọng giúp tháo gỡ được một “nút thắt”
rất lớn và mở ra bước ngoặt trong giải quyết bài toán
thị trường cho nông, lâm, thủy sản Việt Nam.
“Bởi suy cho cùng, thị trường sẽ quyết định mọi
thứ. Nông sản muốn đưa được đến tay người tiêu dùng
ở trong và ngoài nước thì vẫn cần thị trường và chức
năng thị trường nằm phần lớn ở Bộ Công Thương”,

Lễ ký kết phối hợp giữa Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 13/7/2021

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê
Minh Hoan chia sẻ.
Theo đó, Chương trình phối hợp được ký kết sẽ
phát huy vai trò quản lý nhà nước của hai Bộ và tăng
cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các
đơn vị trực thuộc nhằm triển khai các giải pháp phát
triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy
sản thời gian tới. Đồng thời, đảm bảo công tác chỉ đạo,
điều hành của hai Bộ được thông suốt, hiệu lực, hiệu
quả, góp phần ổn định nền kinh tế và nâng cao đời
sống cho người dân.
“Tôi nghĩ chương trình hợp tác là điểm bắt đầu
và là cơ sở quan trọng cho các chương trình tiếp theo.
Quan trọng hơn, phải cụ thể hóa những cam kết bằng
các giải pháp như nhanh chóng quy hoạch lại ngành
nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời với quy hoạch là
phải đi liền với cơ chế chính sách đủ mạnh và đồng

bộ, để khuyến khích phát triển đúng hướng. Mặt khác,
phải làm rất tốt công tác truyền thông để chính người
nông dân hiểu được yêu cầu của thị trường. Phải làm
một nền nông nghiệp theo tín hiệu thị trường, theo yêu
cầu của thị trường chứ không phải theo truyền thống.
Không phải bán ra thị trường những cái mình có, mà
cần bán ra những cái thị trường cần”, Bộ trưởng Bộ
Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ bên lề sự
kiện ký kết.
Những nhiệm vụ đặt ra cho hai bên đều là các vấn
đề cấp bách, tuy nhiên, để Chương trình hợp tác đi vào
thực tiễn và đạt hiệu quả, lãnh đạo hai ngành trước
hết sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc,
ách tắc còn tồn tại. Bên cạnh đó, khẩn trương thể chế
hóa những cam kết trong Chương trình phối hợp bằng
những kế hoạch, hành động cụ thể để tiến tới những kết
quả rõ nét hơnn

7

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

8

TÁI CƠ CẤU

ĐỊNH HÌNH
RÕ NÉT HƯỚNG ĐI

CHO THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
GIAI ĐOẠN MỚI
NGÀY 13/7/2021, TRÊN CƠ SỞ DỰ THẢO DO BỘ CÔNG THƯƠNG SOẠN VÀ
TRÌNH, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163/QĐ-TTG
PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045. NỘI LỰC, SỐ HÓA, TIÊU THỤ LÀ 3 TỪ
KHÓA CHÍNH CÓ THỂ NHẬN DIỆN TRONG CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT NÀY.

l THY THẢO
Phát huy nội lực của thị trường
trong nước

Thực tế, ý tưởng về một chiến lược
lớn hoạch định rõ ràng mục tiêu và phương
hướng phát triển cho hoạt động thương
mại trong nước đã được hình thành từ năm
2015-2016. Nhưng phải đến năm 2021, sau
nhiều lần xin ý kiến rộng rãi và sửa đổi,
hoàn thiện kỹ lưỡng, Chiến lược phát triển
thương mại trong nước giai đoạn đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới chính
thức được ban hành, đánh dấu lần đầu tiên
Việt Nam có cho riêng mình “đường đi
nước bước” tổng thể mà rạch ròi nhất đối
với thị trường nội địa.
Đặc biệt, việc ban hành Chiến lược

càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nước ta
và thế giới đều đang đối diện với làn sóng
dịch Covid-19 mới bùng phát, nhằm góp
phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của
kinh tế - xã hội thông qua khai thác vai trò
động lực chủ yếu của thị trường trong nước
với trên 100 triệu dân.
Nhìn vào mục tiêu tổng quát và cụ thể
mà Chiến lược đặt ra, có thể thấy Bộ Công
Thương cũng như Chính phủ đang chuyển
hướng phát triển hoạt động thương mại
trong nước không chỉ tăng về lượng mà còn
đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững,
gắn liền với hiệu quả đầu tư và phát triển
sản phẩm, thương hiệu Việt, trên cơ sở đó
phát huy nội lực của thị trường trong nước.
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MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045:
Phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững, là bệ đỡ, điểm
tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; Xây dựng thương hiệu hàng
hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong nước và
của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc
để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

Các doanh nghiệp nội và hàng hóa nội vẫn là
chủ thể chính được chú trọng, với mục tiêu đến năm
2045, tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của khu vực
trong nước chiếm 75% và khu vực FDI ở mức 25%.
Tất nhiên, sự phát triển này phải phù hợp với quy luật
khách quan của kinh tế thị trường và hàng loạt cam kết
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, bảo đảm môi
trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để thu hút các
thành phần kinh tế tham gia.
Đặc biệt, Chiến lược phát triển cũng quan tâm đến
vấn đề an sinh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh tế cá thể và
hợp tác xã, tổ hợp tác của nông dân liên kết tham gia
thị trường, song song với khuyến khích, thúc đẩy phát
triển lực lượng nòng cốt là các tập đoàn, doanh nghiệp
phân phối trong nước có quy mô lớn, có hệ thống phân
phối hiện đại với vai trò dẫn dắt thị trường để định
hướng sản xuất và tiêu dùng. Đây có thể coi là định
hướng quan trọng để phát triển thương mại trong nước
gắn với phát triển đa dạng về chế độ sở hữu, loại hình
tổ chức và phương thức hoạt động của mọi thành phần
kinh tế.

Khai thác hiệu quả xu hướng số hóa

“Số hóa” là một trong những trọng tâm được nhấn
mạnh và cũng là định hướng kỳ vọng sẽ thổi một luồng
gió mới cho thị trường nội địa sau khi Chiến lược phát
triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành. Các hình thức
thương mại dựa trên nền tảng công nghệ mới, nền tảng
số hóa được khuyến khích phát triển, trên cơ sở phát
huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sự sáng tạo, tận dụng
hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp
(CMCN) lần thứ tư. Thương mại điện tử là công cụ
quan trọng để hiện đại hóa lĩnh vực thương mại trong
nước trong thời kỳ mới.
Thành công từ chiến dịch tiêu thụ nông sản của
các địa phương có dịch thời gian qua đã cho thấy,
việc phát triển thương mại điện tử là bước đi tất yếu
mà thương mại trong nước cần tiếp tục. Với sự vào
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cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương và doanh
nghiệp, 6 tháng đầu năm, đã có 7.987 hộ nông dân
lên sàn thương mại điện tử, tăng 191% so với cùng kỳ
năm 2020; 14.594 sản phẩm nông sản lên sàn với tổng
giá trị giao dịch 944 tỷ đồng, tương ứng tăng 268% và
293% so với cùng kỳ năm 2020 (theo số liệu của Bộ
Thông tin và Truyền thông).
Năm 2020, doanh thu thương mại điện tử chiếm
5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng cả nước. Chiến lược phát triển thương mại
trong nước đặt mục tiêu đến năm 2030, con số này sẽ
đạt 10,5% - 11% và tăng lên mức 15% - 16% vào năm
2045. Đáng chú ý, Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu rõ
ràng về tỷ lệ số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động
trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn lớn trong
và ngoài nước; hướng đến thương mại điện tử hóa nông
thôn, một lần nữa khẳng định sự quan tâm và hỗ trợ với
nhóm đối tượng yếu thế trong nền kinh tế Việt Nam.
Quan trọng hơn hết, các quy định về quản lý hoạt
động thương mại điện tử, xử lý vi phạm sẽ được bổ
sung, hoàn thiện. Đi cùng với đó là triển khai hệ thống
truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình đối với hàng
hóa và thí điểm các ứng dụng giao thông mới hỗ trợ
vận chuyển, giao nhận để đảm bảo cân bằng giữa lợi
ích của nhà sản xuất, phân phối và quyền lợi chính
đáng của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, hiện đại
hóa lĩnh vực thương mại không đi liền với thiết lập
một trật tự thị trường mới mất cân bằng trong kết cấu
hạ tầng thương mại. Thương mại hiện đại (cửa hàng
tiện lợi, siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại)
chiếm số lượng lớn, nhưng không thay thế hoàn toàn
thương mại truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa), mà
kết hợp hài hòa, phù hợp với tính chất và trình độ phát
triển của thị trường trên từng địa bàn, địa phương,
trong đó ưu tiên loại hình có tính lan tỏa và hỗ trợ đáng
kể cho sản xuất lưu thông, đặc biệt tại khu vực nông
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và hải đảo. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đáp ứng nhu

Mục tiêu

Giai đoạn
2021 - 2030

Giá trị tăng thêm thương mại
trong nước

9,0 - 9,5%/năm

Đóng góp GDP

Đến
năm 2030

Giai đoạn
2031 - 2045

Đến
năm 2045

8,5 - 9,0% /năm
15,0 - 15,5%

Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 13,0 - 13,5%/năm
(TMBLHH&DTDVTD)

15,5 - 15,7%
12,0 - 12,5%/
năm

Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng
hóa của khu vực trong nước

85%

75%

Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng
hóa khu vực FDI

15%

25%

TMBLHH&DTDVTD các cơ sở
bán lẻ hiện đại

38 - 42%

50%

Tỷ trọng doanh thu thương mại
điện tử

10,5 - 11%

15 - 16%

Tốc độ tăng trưởng doanh thu
thương mại điện tử

20 - 21%/năm

12 - 13%/năm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham
gia sàn thương mại điện tử

Trên 40 - 45%

Trên 70%

cầu lưu thông hàng hóa trong nước phục vụ người dân
và hỗ trợ xuất khẩu.

Đảm bảo tiêu thụ - đầu ra tại thị trường nội
địa

Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm mới và
cần được ghi nhận ở Chiến lược phát triển thương mại
trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 là việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm tại thị
trường nội địa, “gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong
nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu
thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung
ứng sản phẩm, hàng hóa”.
Các chuỗi liên kết dọc theo nhóm sản phẩm, hàng
hóa và liên kết ngang theo nhóm doanh nghiệp sẽ được
đẩy mạnh hình thành giữa các nhà sản xuất, nhà phân
phối và nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ để kết nối cung
cầu hàng hóa. Triển khai hiệu quả các đề án, chương
trình đã được thông qua như Đề án Đổi mới phương
thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 2025, định hướng tới 2030; Đề án phát triển thị trường
trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025;
Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng

sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 là cơ sở
quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy chuỗi
cung ứng hàng hóa bền vững tại thị trường trong nước,
tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt cùng
hàng hóa Việt.
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức, lồng
ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị
trường trong nước vào các chương trình kích cầu tiêu
dùng, các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa.
Các giải pháp gia tăng cầu tiêu dùng và kết nối
tiêu thụ cần được nhìn nhận xa hơn, khi không chỉ giúp
lưu thông mạnh mẽ dòng chảy hàng hóa, phát triển
thương mại trong nước, tận dụng tối đa lợi thế của thị
trường nội địa 100 triệu dân, mà còn quay trở lại thúc
đẩy hoạt động sản xuất có định hướng, nắm bắt tín hiệu
thị trường.
8 quan điểm, 10 định hướng chủ yếu và 9 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp lớn để phát triển thương mại trong
nước đặt ra thách thức không hề nhỏ cho Chính phủ
và các Bộ, ngành, đặc biệt với sự chủ trì là Bộ Công
Thương, nhưng cũng sẽ là định hình rõ nét và đúng
đắn nhất để hoàn thiện bức tranh tổng thể tươi sáng
về thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045n

11

TÁI CƠ CẤU

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

TỔNG QUAN
VỀ CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI
TRONG NƯỚC
GIAI ĐOẠN ĐẾN
NĂM 2030,
TẦM NHÌN ĐẾN
NĂM 2045

1

l PHƯƠNG THẢO

KHÁI NIỆM

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13
tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Chiến lược “Phát triển
thương mại trong nước giai đoạn đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
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2

QUAN ĐIỂM

(1) Phát triển thương mại trong nước thành cầu nối vững
chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, đóng vai trò định hướng, dẫn
dắt sản xuất theo tín hiệu của thị trường, phát huy năng lực, sức
mạnh nội sinh của thị trường trong nước.
(2) Phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế thị
trường và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước giữ vai
trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường
thuận lợi, ổn định, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.
(3) Phát triển nhanh và đi vào chiều sâu, đi đôi với hiệu
quả đầu tư, quy mô, trình độ phát triển sản xuất và tiêu dùng
trong nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng xây dựng uy
tín sản phẩm và phát triển thương hiệu Việt.
(4) Gắn với phát triển đa dạng về chế độ sở hữu, loại hình
tổ chức và phương thức hoạt động thuộc mọi thành phần kinh
tế. Quan tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh tế
cá thể và hợp tác xã, tổ hợp tác của nông dân; khuyến khích,
thúc đẩy phát triển nòng cốt là các tập đoàn, doanh nghiệp phân
phối trong nước có quy mô lớn.
(5) Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là kinh
tế tư nhân.
(6) Xác định thị trường trong nước sẽ đóng vai trò là động
lực chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thị
trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tận
dụng tối đa lợi thế về độ mở của thương mại trong nước, hạn
chế tác động tiêu cực, giảm phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
(7) Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sự sáng tạo, tận
dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; khuyến khích
phát triển các hình thức thương mại dựa trên nền tảng số hóa;
thương mại điện tử là công cụ quan trọng để hiện đại hoá lĩnh
vực thương mại trong nước.
(8) Tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ thị trường trong
nước gắn với bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi và
sức khoẻ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát
triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc
phòng, an ninh.
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MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và
bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi
mới, phát triển; Xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của
người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền
kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền
đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

(1) Giai đoạn 2021 - 2030:

- Giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc
độ tăng bình quân khoảng 9,0 - 9,5%/năm; Đến năm
2030 đóng góp khoảng 15,0 - 15,5% vào GDP cả nước;
- Thương mại bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) (chưa loại trừ
yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 13,0 - 13,5%/năm;
Đến năm 2030:
+ Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu
vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng
15% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước;
+ TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở
bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại,
cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hội viên dạng nhà kho)
trong TMBLHH&DTDVTD chiếm khoảng 38 - 42%
TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế;
+ Thương mại điện tử phát triển nhanh với hành
lang pháp lý hoàn thiện;
Đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại
điện tử chiếm khoảng 10,5 - 11% TMBLHH&DTDVTD
cả nền kinh tế, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 20 21%/năm;
Phấn đấu đạt trên 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ
và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia
các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước;

(2) Giai đoạn 2031 - 2045

- Giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt
tốc độ tăng bình quân 8,5 - 9,0%/năm; Đến năm
2045 đóng góp khoảng 15,5 - 15,7% vào GDP cả
nước;
- TMBLHH&DTDVTD (chưa loại trừ yếu tố
giá) đạt tốc độ tăng bình quân 12,0 - 12,5%/năm;
Đến năm 2045:
+ Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các
khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 75%, khu
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm
khoảng 25% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước;
+ TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở
bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại,
cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hội viên dạng nhà kho)
trong TMBLHH&DTDVTD chiếm khoảng 50%
TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế;
+ Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đóng
vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại;
Đến năm 2045, doanh thu trao đổi qua
thương mại điện tử chiếm khoảng 15 - 16%
TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế, đạt tốc độ
tăng bình quân khoảng 12 - 13%/năm;
Phấn đấu đạt trên 70% số doanh nghiệp nhỏ và
vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia
các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước;
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ĐỊNH HƯỚNG

(1) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước; phát triển thương
mại trong nước ổn định và bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng
trưởng GDP.
(2) Phát triển đa dạng phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại
trong nước; tổ chức và vận hành hiệu quả các hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa;
tiếp tục phát triển các doanh nghiệp đầu đàn trong nước, hạn chế sự phụ thuộc, chi phối
của các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.
(3) Thực hiện cơ cấu lại thương mại trong nước theo hướng đổi mới sáng tạo và số
hóa, công nghệ hóa phương thức kinh doanh; Tăng cường kết nối, tham gia chuỗi cung
ứng, chuỗi giá trị, các hệ sinh thái toàn cầu và khu vực.
(4) Phát triển thương mại điện tử thành hình thức thương mại chủ đạo, hoàn thiện
hạ tầng pháp lý để khai thác hiệu quả hơn xu hướng số hóa với sự phát triển của phương
thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.
(5) Xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại trong nước đồng bộ, hiện đại và bền
vững, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn, trong
từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nước và hỗ trợ xuất khẩu.
(6) Phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp thương mại trong nước; khuyến
khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt
động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; Tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng và
thực hiện các chính sách để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp.
(7) Hình thành các chuỗi phân phối sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bền vững gắn
với thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.
(8) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
(9) Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ
tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại trong nước.
(10) Đổi mới quản lý nhà nước đối với thương mại trong nước theo hướng tôn
trọng quy tắc vận hành của thị trường; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự và bình ổn
thị trường.
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NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

(1) Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt
động thương mại theo cam kết quốc tế.
(2) Gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn
kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa.
(3) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại.
(4) Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa.
(5) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
(6) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị
trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường.
(7) Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước.
(8) Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về
hoạt động thương mại thị trường trong nước.
(9) Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại.
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA
VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Không chỉ đơn thuần là
trụ đỡ cho nền kinh tế
trước các biến động, thị
trường nội địa còn được
xem là điểm tựa thúc đẩy
tăng trưởng bền vững
đối với nhiều nền kinh
tế. Thực tế cho thấy ngày
càng nhiều nền kinh tế,
đặc biệt là các nền kinh
tế có dân số đông, đang
dần chuyển trục kinh tế
vào thị trường nội địa với
nhiều giải pháp đa dạng.
Từ những kinh nghiệm
phát triển thị trường nội
địa của một số nền kinh tế
trên thế giới, chúng ta có
thể vận dụng linh hoạt vào
thực tiễn tại Việt Nam.

l DUY QUANG
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Trung Quốc: Đẩy mạnh phát
triển thương mại điện tử

Nhằm chủ động hơn trong phát
triển kinh tế thay vì phụ thuộc vào
xuất khẩu, Trung Quốc gần đây đã
tìm cách kích thích tiêu dùng nội địa
để khai phá thị trường đầy tiềm năng
với gần 1,4 tỷ dân, bao gồm hơn 400
triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.
Một trong những nhóm giải pháp
trọng tâm được Chính phủ Trung
Quốc triển khai là đẩy mạnh phát
triển thương mại điện tử, gồm hoàn
thiện khung pháp lý về thương mại
điện tử, đẩy mạnh thương mại điện
tử tại các khu vực nông thôn và tăng
độ phủ của thương mại điện tử đến
mọi tầng lớp người tiêu dùng, nhất
là nhóm khách hàng người cao tuổi.
Chính phủ Trung Quốc đã gấp
rút ban hành Luật Thương mại Điện
tử ngay từ năm 2018, cùng với đó
là hệ thống các chính sách hỗ trợ,
chính sách quy hoạch và định hướng
phát triển thị trường thương mại điện
tử theo từng giai đoạn. Qua đó, tạo

khung pháp lý vững chắc về quản lý
và định hướng phát triển rõ ràng cho
các bên tham gia thị trường thương
mại điện tử tại nước này.
Về phía nguồn cung, khung
pháp lý này là nền tảng để Trung
Quốc thiết lập môi trường cạnh tranh
công bằng hơn giữa các nhà cung
cấp, đặc biệt là siết chặt quản lý các
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ; từ đó, kích thích tiến bộ kỹ thuật
- công nghệ và tạo động lực phát
triển bền vững. Các chính sách cũng
có xu hướng bảo hộ, giúp hình thành
các doanh nghiệp nội địa ngành bán
lẻ có tiềm lực đủ mạnh làm đối trọng
với các doanh nghiệp nước ngoài.
Về phía nguồn cầu, các chính
sách đều hướng đến việc bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng chặt chẽ
hơn, củng cố niềm tin của người tiêu
dùng về các vấn đề như nguồn gốc
xuất xứ, chất lượng sản phẩm…,
hạn chế các rủi ro và nâng cao trải
nghiệm khi mua sắm trực tuyến.
Chính phủ Trung Quốc chú

Hiện có hàng trăm ngàn người nông dân tại Trung Quốc tận dụng hình thức livestream (phát sóng trực tiếp) trên các
nền tảng thương mại điện tử để bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng trên toàn quốc (Ảnh: Chinadaily.cn)

trọng tìm kiếm và hỗ trợ hoạt động quảng bá các sản
phẩm đặc trưng vùng nông thôn đến các khu đô thị lớn
và hỗ trợ người nông dân làm quen với các phương
thức kinh doanh hiện đại. Các khóa học kinh doanh
trực tuyến như hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm,
đóng gói hiệu quả, lập gian hàng trực tuyến… được
phổ biến rộng rãi đến các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp đã giúp đẩy mạnh lưu thông và tiêu
thụ hàng hóa của khu vực nông thôn. Điều này góp
phần nâng cao thu nhập người nông dân, phát triển
kinh tế khu vực nông thôn và từng bước nâng cao sức
mua tại những khu vực này.
Các dịp nghỉ lễ thường được Chính phủ Trung
Quốc tận dụng để tổ chức các chiến dịch kích cầu tiêu
dùng quy mô lớn, tập trung giới thiệu các sản phẩm
chất lượng cao trong nước nhằm thúc đẩy người tiêu
dùng chi tiêu. Các sàn thương mại điện tử và các doanh
nghiệp công nghệ khởi nghiệp trong lĩnh vực thương
mại điện tử được khuyến khích áp dụng các tiến bộ
công nghệ thông tin để tạo ra các mô hình, phương
thức mua sắm thuận tiện, nhanh chóng, thân thiện với

người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng người
cao tuổi trong bối cảnh dân số Trung Quốc già hóa
nhanh chóng.
Việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đã
giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa
và nhỏ, tại Trung Quốc tiếp cận được lượng khách
hàng lớn hơn cũng như nắm bắt diễn biến thị trường
nhanh hơn trong khi tiết giảm được các chi phí trung
gian. Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử giúp
tiếp cận nhiều sản phẩm với mức giá cạnh tranh; qua
đó, kích thích nhu cầu mua sắm phát triển mạnh.

Ấn Độ: Tận dụng dòng vốn FDI cho phát triển
chuỗi sản xuất và cơ sở hạ tầng bán lẻ nội địa
Hấp dẫn nhờ quy mô dân số hơn 1,2 tỷ người và
kết cấu dân số trẻ lớn nhất thế giới, dòng vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực bán lẻ tại Ấn
Độ liên tục tăng cao qua các năm với sự xuất hiện của
nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới như Amazon,
Wal-mart, Tesco… Ấn Độ có nhiều chính sách hợp
tác bền vững win-win (cùng thắng) với các nhà đầu tư
nước ngoài để điều hướng dòng vốn FDI, tạo hiệu ứng
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Các chuỗi bán lẻ nước ngoài tại Ấn Độ phải cam kết đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bán lẻ như hệ thống kho lạnh,
dây chuyền chế biến - đóng gói... khi gia nhập thị trường (Ảnh: qz.com)

lan tỏa phát triển các chuỗi sản xuất và kênh phân phối
trong nước.
Thay vì chọn cách tiếp cận bảo hộ thị trường chặt
chẽ như những năm trước đây, Ấn Độ vừa nới lỏng đáng
kể các quy định cho phép các nhà đầu tư nước ngoài
dễ dàng hơn trong việc thành lập chuỗi cửa hàng bán
lẻ thương hiệu đơn 100% vốn FDI (kinh doanh các sản
phẩm có một nhãn hiệu duy nhất - single brand retail
trading). Đổi lại, các chuỗi cửa hàng này phải cam kết
sử dụng ít nhất 30% sản phẩm của Ấn Độ, đặc biệt là
sản phẩm của các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, các
doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, thậm chí của các
thợ thủ công hoặc nghệ nhân. Các sản phẩm này phải
được chuỗi bán lẻ gắn thương hiệu trong suốt quá trình
lưu thông hàng hoá kể từ bước sản xuất.
Đối với các mô hình bán lẻ đa thương hiệu, các
nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ được nắm giữ tối đa
51% vốn nhằm đảm bảo một phần đáng kể lợi nhuận
được giữ lại tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, các chuỗi bán lẻ
đa thương hiệu phải cam kết đầu tư tối thiểu 100 triệu
USD khi gia nhập thị trường. 50% số vốn này phải
được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng bán lẻ như hệ
thống kho lạnh, dây chuyền chế biến - đóng gói, trung
tâm thu mua... Các chuỗi bán lẻ nước ngoài cũng được
khuyến khích hợp tác với nông dân Ấn Độ để cung cấp
các sản phẩm nông sản, sản phẩm chế biến đáp ứng
yêu cầu chất lượng và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
trong môi trường bán lẻ hiện đại.
Việc nới lỏng quy định gia nhập thị trường đi kèm
các điều kiện phù hợp vừa giúp Ấn Độ thu hút được
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các nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực phát triển thị
trường bán lẻ trong nước và giúp khu vực trong nước
tiếp thu các phương thức phân phối mới, phương pháp
quảng bá - tiếp thị sản phẩm hiệu quả. Dòng vốn FDI
được điều hướng hiệu quả để giúp Ấn Độ cải thiện
cơ sở hạ tầng vốn lạc hậu, giúp tiết giảm chi phí lưu
thông hàng hóa. Thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại,
nhiều sản phẩm nội địa của Ấn Độ dễ dàng tiếp cận với
người tiêu dùng nước này vốn phân tán trên một diện
tích rộng. Hiệu quả sản xuất - kinh doanh của một số
chuỗi sản xuất, kiến thức sản xuất và thu nhập người
lao động cũng được cải thiện.

Thái Lan: Mua sắm công ưu tiên sử dụng
hàng nội địa

Hồi đầu năm nay, Chính phủ Thái Lan đã phát
động chiến dịch Made-in-Thailand (Sản xuất tại Thái
Lan) nhằm thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm nội địa
trong các dự án của nhà nước. Theo đó, các dự án của
Chính phủ Thái Lan phải sử dụng ít nhất 60% các sản
phẩm được sản xuất tại Thái Lan thay vì sử dụng sản
phẩm nhập khẩu. Con số này có thể lên đến 90% nếu
các dự án sử dụng chủ yếu sắt và thép.
Để tham gia chương trình này, các doanh nghiệp
Thái Lan chỉ cần gửi đơn đăng ký sản phẩm đến Liên
đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) để được
đánh giá, xem xét cấp giấy chứng nhận Made-inThailand (MIT) - chứng nhận các sản phẩm được sản
xuất tại Thái Lan và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Giấy chứng nhận này sẽ được sử dụng để tham gia các

phiên đấu thầu của các dự án nhà nước. Chính phủ Thái
Lan phân bổ trung bình hơn 50 tỷ USD cho 5 triệu dự
án công mỗi năm.
Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết chương trình
này đã thu hút khoảng 60.000 doanh nghiệp và nhà
máy đăng ký tham gia và dự kiến sẽ có 100.000 giấy
chứng nhận MIT được cấp cho các sản phẩm của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một khía cạnh quan trọng
khác, giấy chứng nhận MIT còn được xem là công cụ
khẳng định chất lượng, giúp các doanh nghiệp vừa và
nhỏ của Thái Lan dễ dàng thuyết phục các đối tác,
người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm nhiều hơn.
Các hội chợ giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận MIT
cũng được triển khai rộng khắp để quảng bá và đẩy
mạnh hợp tác phát triển sản xuất - tiêu thụ sản phẩm
nội địa.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ Thái Lan cũng
triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nước
này quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị
trường nội địa, nổi bật là chương trình Tư vấn đóng gói
bao bì sản phẩm và mô hình Cửa hàng tạp hóa tại vùng
sâu vùng xa.
Theo chương trình Tư vấn đóng gói bao bì sản
phẩm, Chính phủ Thái Lan hỗ trợ tư vấn kỹ thuật đóng
gói, bảo quản và hỗ trợ vốn vay ưu đãi để các doanh
nghiệp mua sắm trang thiết bị đóng gói, giúp nâng cao
chất lượng sản phẩm; qua đó cải thiện sức cạnh tranh
của hàng nội địa so với hàng hoá nhập khẩu.
Trong khi đó, mô hình Cửa hàng tạp hóa tại vùng
sâu vùng xa hướng đến nhóm đối tượng thu nhập thấp
ở các vùng gặp khó khăn về địa hình. Chính phủ Thái
Lan xem đây là kênh phân phối quan trọng giúp thúc
đẩy tiêu dùng sản phẩm nội địa và cung cấp các khoản
vốn ưu đãi giúp nâng cấp các cửa hàng tạp hóa nhỏ,
giúp cải thiện năng lực kinh doanh của các cửa hàng
này. Hàng hóa được phân phối tại các cửa hàng chủ
yếu là sản phẩm nội địa, có mức giá cạnh tranh và phù
hợp với thói quen tiêu dùng của người dân địa phương.

Giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng
phát triển thị trường nội địa, coi đây là một động lực
tăng trưởng trong dài hạn và đều đưa ra các giải pháp
để kích thích tăng trưởng thị trường trong nước. Tuy
nhiên, mỗi một quốc gia với những đặc điểm, thế mạnh
của mình có những cơ chế, chính sách, biện pháp phát
triển kinh tế số khác nhau. Tựu trung lại, có các giá trị
tham khảo chủ yếu sau đối với Việt Nam:
Thứ nhất, nhà nước đóng vai trò chủ đạo phát
triển thị trường trong nước thông qua việc xây dựng

các chính sách, đưa ra các công cụ và cung cấp các
nguồn lực tài chính và kỹ thuật cần thiết giúp thúc đẩy
hoạt động sản xuất, cải thiện hiệu quả phân phối và
kích thích nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nội địa. Các ưu
đãi kinh tế được sử dụng để ưu tiên thu hút đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi
cho lưu thông hàng hóa.
Bên cạnh đó, chính sách của các nước đều được
xây dựng cụ thể, tương ứng với từng khâu trong quá
trình sản xuất và lưu thông hàng hóa và thường xuyên
được điều chỉnh để theo kịp sự phát triển thực tiễn,
nhằm tạo sự thuận lợi cho các bên khi tham gia phát
triển thị trường trong nước.
Nhà nước còn đóng vai trò “người tiêu dùng lớn
nhất và dẫn đầu” để lan tỏa xu hướng sử dụng sản phẩm
trong nước đến các thành phần kinh tế khác, từ đó kích
thích sản xuất trong nước. Trong quá trình phát triển
thị trường, vai trò của Nhà nước dần chuyển từ “can
thiệp trực tiếp” sang đóng vai trò “xúc tác”.
Thứ hai, hoạt động sản xuất được gắn kết chặt chẽ,
bền vững với hoạt động phân phối. Các nhà sản xuất
cần được kết nối trực tiếp với các nhà bán lẻ nhằm tiếp
cận nhanh chóng lượng lớn khách hàng, giảm thiểu chi
phí tại các khâu trung gian, đảm bảo chất lượng hàng
hoá, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng hàng hóa
hiệu quả và xuyên suốt; từ đó đẩy nhanh hơn nữa tốc
độ lưu thông hàng hóa.
Thông qua liên kết trực tiếp với các nhà bán lẻ, các
đơn vị sản xuất nhanh chóng nắm bắt chuẩn xác các tín
hiệu, xu hướng tiêu dùng để từ đó điều chỉnh sản xuất
giúp đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của người tiêu
dùng trong nước.
Thứ ba, thương mại điện tử ngày càng được các
nước coi trọng ưu tiên phát triển nhằm mở rộng thị
trường nội địa. Nhiều nước đã xây dựng, hoàn thiện
thể chế, pháp luật, chính sách nhằm tạo khuôn khổ cho
phát triển thương mại điện tử. Trong đó, các chính sách
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như kiểm soát
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, bảo vệ dữ liệu cá
nhân… đặc biệt được coi trọng nhằm hỗ trợ hoạt động
thương mại điện tử phát triển lành mạnh.
Không chỉ tập trung tại các vùng đô thị, thương
mại điện tử còn được các nước đẩy mạnh phát triển tại
các khu vực nông thôn nhằm hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ
các sản phẩm địa phương, góp phần cải thiện thu nhập
tại khu vực nông thôn. Đồng thời, thương mại điện tử
còn góp phần thúc đẩy các cơ sở sản xuất tại nông thôn
nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm theo xu
hướng thị trường.
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CHÍNH SÁCH

TÁI CƠ CẤU
QUYẾT ĐỊNH 68 TẬP
TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP HỖ TRỢ THUỘC 3
LĨNH VỰC CHỦ YẾU, GỒM
LINH KIỆN, PHỤ TÙNG;
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHỤ
LIỆU; VÀ VẬT LIỆU, THIẾT
BỊ HỖ TRỢ CHUYÊN DỤNG
PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO.

l HƯƠNG GIANG

Nhận diện để ưu tiên
để hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là ngành
công nghiệp nền tảng, đóng vai trò
quyết định đến việc chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, nâng cao năng suất và
kỹ năng lao động, giá trị gia tăng
và sức cạnh tranh cho sản phẩm và
chất lượng nền kinh tế Việt Nam.
Thời gian qua Bộ Công Thương
đã tham mưu với Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và chỉ đạo quyết
liệt nhằm nâng cao vai trò, vị thế
của ngành công nghiệp hỗ trợ theo
tinh thần của Nghị quyết số 23NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ
Chính trị về định hướng xây dựng
chính sách phát triển công nghiệp
quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045.
Nổi bật trong đó là đã tham
mưu và trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định số 68/2017/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình
phát triển công nghiệp hỗ trợ giai
đoạn 2016 - 2025. Quyết định 68
tập trung phát triển công nghiệp
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TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

VÀO 3 LĨNH VỰC
CHỦ CHỐT

hỗ trợ thuộc lĩnh vực chủ yếu, gồm
linh kiện, phụ tùng; nguyên vật
liệu và phụ liệu; và vật liệu, thiết bị
hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công
nghiệp công nghệ cao.
Số lượng các ngành công
nghiệp hỗ trợ rất rộng, nên một số
ngành chủ lực đã được Bộ Công
Thương nhận diện để ưu tiên để
hỗ trợ, bao gồm công nghiệp điện
tử, ô tô, dệt may, da giày, năng
lượng... Đây đều là những ngành
Việt Nam có tiềm năng, lợi thế và
có những dung lượng thị trường đủ
sức hấp dẫn.
Ngoài ra, với xuất phát điểm
chất lượng nguồn nhân lực thấp;
nội dung đào tạo tại các trường kỹ
thuật hiện chưa theo kịp với thực
tiễn sản xuất. Do đó, bên cạnh việc
xúc tiến, hỗ trợ mở rộng thị trường
trong và ngoài nước cho các ngành
công nghiệp hỗ trợ; Bộ Công
Thương đặc biệt chú trọng đến
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu của các
ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Trong 2 năm, Bộ Công Thương
phối hợp cùng Samsung đào tạo
200 chuyên gia tư vấn Việt Nam
trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và
nâng cao chất lượng. Năm 2020,
hai bên tiếp tục dự án đào tạo 200
kỹ thuật viên chế tạo khuôn mẫu lĩnh vực cốt lõi có vai trò thiết yếu
trong tham gia vào chuỗi cung ứng
cho các tập đoàn đa quốc gia.
Đồng thời, thành lập 2 Trung
tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công
nghiệp tại 2 vùng kinh tế trọng
điểm khu vực miền Bắc, và miền
Nam; đang triển khai một Trung
tâm tại vùng kinh tế trọng điểm
khu vực miền Trung. 3 Trung tâm
này được trang bị hệ thống cơ sở
vật chất kỹ thuật, đóng vai trò hỗ
trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh
nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp
các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nâng cao
năng lực doanh nghiệp về kỹ thuật,
nhân lực, quản trị kinh doanh, làm
chủ và đổi mới máy móc, kỹ thuật,
công nghệ, với mục tiêu cao nhất là
hỗ trợ doanh nghiệp có thêm cơ hội

Bộ Công Thương đã nhận diện để ưu tiên hỗ trợ một số ngành như công nghiệp điện tử, ô tô, dệt may, da giày,
năng lượng...

tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
nội địa và toàn cầu.

Cải thiện tỷ lệ nội địa hóa

Những nỗ lực đó đã mang
lại những chuyển biến mạnh mẽ.
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
nước ta phát triển về cả số lượng và
chất lượng, cải thiện năng lực sản
xuất và tham gia ngày càng sâu vào
chuỗi sản xuất toàn cầu.
Đến nay, số doanh nghiệp
CNHT phát triển lên trên 2.000
doanh nghiệp sản xuất phụ tùng,
linh kiện và hơn 1.700 doanh
nghiệp sản xuất nguyên vật liệu cho
ngành dệt may, da giày (chiếm gần
4,5% số doanh nghiệp công nghiệp
chế biến, chế tạo); tạo việc làm cho
hơn 700.000 lao động, với doanh
thu thuần sản xuất, kinh doanh ước
đạt gần 1 triệu tỷ đồng, đóng góp
khoảng 11% doanh thu toàn ngành
chế biến, chế tạo.
Một số doanh nghiệp sản xuất
linh kiện Việt Nam có năng lực khá
tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất

khuôn mẫu các loại; linh kiện xe
đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu
chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa
- cao su kỹ thuật; săm lốp các loại.
Các sản phẩm này đã đáp ứng được
nhu cầu trong nước và được xuất
khẩu tới các quốc gia trên thế giới.
Tính đến nay, Việt Nam đã
xuất khẩu khoảng 30 tỷ USD các
sản phẩm dệt may, gần 70 tỷ USD
các sản phẩm điện tử, linh kiện.
CNHT trong nước đã có thể cung
cấp phụ tùng linh kiện nhựa, cao su
cho các sản phẩm điện tử, ô tô, xe
máy; phụ tùng linh kiện nhôm và
kim loại cho ô tô, xe máy và các
sản phẩm máy móc thiết bị.
Nhờ khả năng cung cấp một số
linh kiện, phụ tùng cho các ngành
công nghiệp trong nước, tỷ lệ nội
địa hóa của một số ngành công
nghiệp tại Việt Nam đã được cải
thiện. Cụ thể, tỷ lệ nội địa hóa các
ngành điện tử gia dụng là 30 - 35%
nhu cầu linh kiện; linh kiện điện tử
phục vụ các ngành ô tô - xe máy
khoảng 40%.

Đối với ngành sản xuất, lắp
ráp ô tô, một số dòng xe đã đạt
tỷ lệ nội địa hóa cao và vượt mục
tiêu Chiến lược và Quy hoạch công
nghiệp ô tô Việt Nam đề ra, đáp
ứng về cơ bản thị trường nội địa (xe
tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70%
nhu cầu, với tỷ lệ nội địa hóa trung
bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi
trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng
khoảng 90% nhu cầu, với tỷ lệ nội
địa hóa đạt tối đa đến 40%).
Nhưng quan trọng hơn, với
hàng loạt chính sách ưu đãi và
những hỗ trợ cụ thể, bước đầu đã
tạo ra thị trường công nghiệp hỗ
trợ bằng cách phát triển các ngành
công nghiệp hạ nguồn, là những
ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm
hoàn chỉnh như điện tử, máy tính,
điện thoại, xe máy, máy móc thiết
bị và phụ tùng, phương tiện vận tải
và phụ tùng… Chính các ngành
công nghiệp hạ nguồn là không
gian rộng lớn cho doanh nghiệp
công nghiệp hỗ trợ phát triển, tham
gia vào chuỗi cung ứngn
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CHÍNH SÁCH

TÁI CƠ CẤU

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP
CHUYÊN SÂU
HIỆN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN
THẾ GIỚI ĐÃ THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ THEO HƯỚNG CHUYÊN
NGÀNH, CHUYÊN MÔN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,
ĐẢM BẢO TÍNH HIỆN ĐẠI, CẠNH TRANH VÀ BẮT KỊP TIẾN
TRÌNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

l NGUYỄN VĂN

T

ính đến cuối tháng 4 năm 2021, trên phạm vi
cả nước có 575 khu công nghiệp (KCN) trong
quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện
tích đất tự nhiên khoảng 219,5 ngàn ha (chiếm 0,66%
tổng diện tích đất cả nước).
Về khu kinh tế (KKT), có 18 khu kinh tế ven biển
được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 853
ngàn ha.
Bên cạnh đó, có 26 KKT cửa khẩu đã được đưa
vào quy hoạch, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư bằng
nguồn vốn từ ngân sách để xây dựng đồng bộ về kết
cấu hạ tầng và mô hình tổ chức quản lý, cơ chế chính
sách cho một số khu kinh tế cửa khẩu hoạt động có
hiệu quả cao; đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế, ngăn
chặn có hiệu quả các loại tội phạm, các hoạt động vi
phạm pháp luật liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu.
Thời gian qua, các KCN, KKT đã thu hút được
lượng vốn đầu tư lớn, cung cấp nguồn lực quan trọng
cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lũy
kế đến cuối tháng 6 năm 2021, các KCN, KKT đã thu
hút được 10.148 dự án trong nước và 10.921 dự án có
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn
đầu tư đăng ký tương ứng khoảng 2,52 triệu tỷ đồng và
230,2 tỷ USD .
Theo đánh giá, KCN, KKT là mô hình sản xuất
công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo
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vệ môi trường và thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển
bền vững.
Tuy nhiên, hiện mô hình phát triển các khu công
nghiệp trên thế giới đã thay đổi đáng kể theo hướng
chuyên ngành, chuyên môn hóa và phát triển bền
vững, đảm bảo tính hiện đại, cạnh tranh và bắt kịp tiến
trình cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.
Trong khi đó, KCN tại Việt Nam vẫn chủ yếu phát
triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với mục tiêu
chính là tăng diện tích lấp đầy. Trong vài năm gần đây,
một số loại hình KCN sạch, KCN chuyên ngành, KCN
phụ trợ đã bước đầu hình thành tại một số địa phương,
song số lượng còn hạn chế.
Vì vậy, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số
82/2018/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở tập trung
vào 3 nhóm vấn đề như sau:
Một là quản lý, điều chỉnh quy hoạch: Theo quy
định tại Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 110/NQ-CP
ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành
Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch
cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Do vậy, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định
về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ
thống KCN, KKT. Cụ thể, phương hướng xây dựng
là một nội dung trong quy hoạch vùng, trong đó xác
định các mục tiêu, định hướng, giải pháp và tổ chức
thực hiện về phát triển KCN, KKT ở cấp vùng. Phương
án phát triển hệ thống KCN, KKT là một nội dung

quy hoạch tỉnh, trong đó xác định số lượng, tên, diện
tích và địa điểm dự kiến của KCN, KKT theo địa bàn
cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đồng thời, dự thảo nghị định cũng bổ sung các quy
định về việc lập, điều chỉnh phương hướng, phương án
phát triển KCN, KKT.
Hai là, điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương
đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng KCN: Dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định
nhằm đảm bảo phù hợp với các Luật mới ban hành.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế đầu
tư phát triển các KCN, KKT trong thời gian, dự thảo
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:
- Diện tích KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu
tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
tối thiểu là 75 ha; đảm bảo dành tối thiểu 5% tổng diện
tích đất công nghiệp của KCN để cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh
nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khác thuộc
diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất - kinh
doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất.
- Không áp dụng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy (60%)
đối với các trường hợp sau: (i) tổng diện tích đất tự

nhiên của các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương dưới 1.000 ha; (ii) KCN trước đó đã
có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị chấm dứt
hoạt động và giao cho nhà đầu tư mới; (iii) dự án đầu
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hoạt
động theo các mô hình KCN sinh thái, hỗ trợ, chuyên
sâu; (iv) nhà đầu tư cam kết dành tối thiểu 30% diện
tích đất công nghiệp trong KCN để cho dự án đầu tư
có công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án đổi
mới sáng tạo và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư.
- Quy định cụ thể, chi tiết hơn về phương án đầu
tư xây dựng nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa,
thể thao phục vụ người lao động làm việc trong KCN.
Ba là, bổ sung quy định về mô hình KCN chuyên
sâu. Đây là mô hình KCN chuyên sản xuất và cung ứng
dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm thuộc một ngành,
nghề nhất định. Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp cho
các dự án đầu tư vào ngành, nghề này thuê đất, thuê
lại đất tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có
thể cho thuê của KCN. KCN chuyên sâu được hưởng
cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như áp dụng đối với
KCN hỗ trợn

Khu công nghiệp chuyên sâu được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như áp dụng đối với khu công nghiệp
hỗ trợ.
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QUỐC TẾ - HỘI NHẬP

CẢ THẾ GIỚI LO LẮNG

VÌ KHỦNG HOẢNG
THIẾU ĐIỆN
TẠI TRUNG QUỐC
l DUY QUANG

T

rung Quốc, đặc biệt các tỉnh phía Nam nước
này, đang đối mặt khủng hoảng thiếu điện tồi
tệ nhất trong 10 năm trở lại đây, khi nhu cầu sử
dụng điện tăng vọt vì nắng nóng nhưng nguồn cung
không theo kịp trong bối cảnh giá than tăng kỷ lục và
điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Giới phân tích dự báo,
tình trạng thiếu điện có thể kéo dài suốt mùa hè này, đe
dọa đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc cũng như ảnh
hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu.

Thiếu hụt điện nghiêm trọng

Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng đã kéo dài
hơn một tháng qua tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
khiến nhiều doanh nghiệp tại đây phải ngưng hoạt động
vài ngày mỗi tuần. Một số khu vực thuộc tỉnh này đã
cảnh báo tình trạng luân phiên cắt điện có thể kéo dài
cho đến cuối năm nay. Tỉnh Quảng Đông là nơi tập
trung nhiều trung tâm sản xuất lớn, đóng góp hơn 10%
sản lượng kinh tế (tương đương 1.700 tỷ USD) hàng
năm của Trung Quốc.
Không chỉ tỉnh Quảng Đông, ít nhất 9 tỉnh khác
thuộc khu vực phía Nam Trung Quốc cho biết đang
gặp các vấn đề về năng lượng và buộc phải giới hạn
hoạt động sử dụng điện, bao gồm: Vân Nam, Quảng
Tây và trung tâm sản xuất Chiết Giang.
Đây được xem là cuộc khủng hoảng năng lượng
tồi tệ nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2011 - thời điểm
hạn hán nghiêm trọng diễn ra và giá than tăng cao
buộc 17 tỉnh tại nước này phải hạn chế sử dụng điện.
Nhu cầu sử dụng điện tại Trung Quốc đã tăng
vọt khi thời tiết nắng nóng nghiêm trọng khiến nhu
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cầu làm mát tăng lên. Công ty Truyền tải Điện China
Southern Power Grid thuộc Chính phủ Trung Quốc
cho biết, tiêu thụ điện khu vực phía Nam nước này
trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng tới 21% so với cùng
kỳ năm 2019.
Nguồn cung điện tại Trung Quốc đang đối mặt
nhiều thách thức. Việc giá than quốc tế hiện ở mức cao
kỷ lục, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong
khi đó khung giá điện kém linh hoạt đã khiến nhiều
nhà máy điện than tại nước này lưỡng lự trong việc
nâng sản lượng điện. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận
một số nhà máy điện than của nước này đang chịu áp
lực lớn, buộc phải đóng cửa do chi phí đầu vào tăng
cao. Nhiệt điện than hiện chiếm đến 60% tổng nguồn
cung điện năng của Trung Quốc.
Tình trạng căng thẳng quan hệ chính trị kéo dài
với Australia đang khiến Trung Quốc khó có thể tăng
cường nhập khẩu than từ nước này. Khoảng 60% lượng
than nhập khẩu của Trung Quốc là đến từ Australia.

Diễn biến giá than quốc tế giao tương lai trên sàn ICE
trong 10 năm trở lại đây (Đồ hoạ: Trading Economics)

Việc giá than quốc tế tăng cao kỷ lục đã khiến nhiều nhà máy điện than tại Trung
Quốc gặp khó khăn trong việc nâng sản lượng điện (Ảnh: The New York Times)

Mặc dù Trung Quốc đang tích cực thu mua than từ
các nước khác như Nam Phi và Indonesia, nguồn cung
than từ các quốc gia này khó có thể đáp ứng nhu cầu
khổng lồ của Trung Quốc ngay lập tức.
Trong khi đó, nguồn cung than nội địa Trung
Quốc lại suy giảm, khi nhiều mỏ khai thác lớn phải
ngưng hoạt động để kiểm soát an toàn khai thác. Đồng
thời, tình trạng hạn hán nghiêm trọng diễn ra phía Nam
Trung Quốc hồi đầu năm nay khiến các nhà máy thủy
điện khó có thể tăng sản lượng.

Đe dọa đà phục hồi kinh tế và chuỗi cung ứng
toàn cầu

Giới phân tích nhận định tình trạng thiếu điện của
Trung Quốc có thể còn kéo dài ít nhất trong vài tháng
tới, đặc biệt khi nhiệt độ mùa hè năm nay được dự báo
cao hơn bình thường. Chuyên gia phân tích Yan Qin
thuộc Hãng Dữ liệu Refinitiv nhận định, khu vực miền
Nam và miền Trung Trung Quốc đối mặt với “các rủi
ro đáng kể” trong việc thiếu hụt điện.
Thiếu hụt điện có thể làm giảm sản lượng ở hầu
hết các lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm
cả các ngành sản xuất và xây dựng trọng điểm. Theo
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điện
năng của các ngành sản xuất và xây dựng trọng điểm
sử dụng đến 70% tổng lượng điện trong năm ngoái;
đây cũng là các ngành tạo động lực chính cho sự phục
hồi kinh tế của Trung Quốc trong năm nay.
Trong ngày 30/6, Cục Thống kê Quốc gia Trung
Quốc thừa nhận cuộc khủng hoảng thiếu điện đang
diễn ra là một trong những nguyên nhân khiến tăng
trưởng hoạt động nhà máy tại nước này suy giảm trong
tháng 6 vừa qua.
“Các doanh nghiệp không hài lòng về điều này”,
ông Klaus Zenkel, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu
Âu (EuroCham) tại khu vực Nam Trung Quốc, cho

biết. Theo ông Klaus Zenkel có đến 80 công ty thành
viên EuroCham cho biết bị ảnh hưởng bởi việc thiếu
hụt điện. Một số công ty đã phải thuê các máy phát
điện lớn để duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Tại tỉnh Vân Nam, tình trạng thiếu điện đã khiến
nguồn cung một số kim loại như nhôm và thiếc sụt
giảm. Tỉnh Vân Nam là khu vực cung ứng kim loại
công nghiệp quan trọng của Trung Quốc.
Thiếu điện có thể tạo ra một “cú knock-out” đến
đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc, đồng thời khiến
các chuỗi cung ứng trên toàn cầu đối mặt với nhiều rủi
ro hơn. Ông Henning Gloystein, Giám đốc năng lượng,
khí hậu và tài nguyên của hãng tư vấn rủi ro Eurasia
Group (Hoa Kỳ), cảnh báo tình trạng thiếu hụt điện
năng hiện nay sẽ khiến sản lượng sụt giảm, kéo dài
thời gian giao hàng và khiến tình trạng chậm trễ giao
hàng của các chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên trầm
trọng hơn.
Chính phủ Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh việc
thực hiện mục tiêu trở thành nền kinh tế trung hòa
carbon vào năm 2060. Ông Yan Qin nhận định, vấn
đề thiếu điện của Trung Quốc có thể diễn ra trong vài
năm tới khi nước này phải giải quyết ổn thỏa bài toán
làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu điện đang tăng lên
vừa đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
Mặc dù Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các
nguồn năng lượng tái tạo nhưng những nguồn cung
này không đảm bảo tính ổn định so với các nguồn
năng lượng hoá thạch.
Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ thay đổi cách
tính giá điện dân dụng nhằm phản ánh tốt hơn chi phí
đầu vào. Tín hiệu này cho thấy Trung Quốc có thể
nâng giá điện nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn đối với
các đơn vị sản xuất điện của nước này trong bối cảnh
chi phí đầu vào ở mức cao kỷ lụcn
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THỊ TRƯỜNG

ĐỂ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN

VƯƠN XA
l CHÂU GIANG

CÁC CHUYÊN GIA ĐÃ XÁC ĐỊNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC LẠI SẢN
XUẤT LÀ 2 TRỤ CỘT QUAN TRỌNG TRONG TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP,
LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN. TRONG KHI ĐÓ, CẢ 2 VẤN ĐỀ NÀY
ĐỀU LIÊN QUAN MẬT THIẾT ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ.

T

heo các chuyên gia kinh tế, các điểm “mờ”
về thông tin như hiện nay sẽ làm ngắt quãng
cung - cầu trong xuất khẩu nông sản. Người
sản xuất bị “mờ” về thị trường trong khi thị trường
“mờ” về sản xuất. Một nền sản xuất và xuất khẩu
nông sản “mờ” sẽ dẫn đến hệ quả phải giải cứu.
Việc kết nối vạn vật, kết nối giữa sản xuất
và tiêu thụ không thông suốt dẫn đến câu chuyện
giải cứu trong nhiều mùa vụ, mang tính chu kỳ.
Vì thế, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chúng ta
xuất khẩu nông sản nhiều, và nhập khẩu nông sản
cũng ngày càng nhiều; việc định vị và minh bạch
dữ liệu, thông tin đến mức nào thì sản xuất và xuất
khẩu nông sản sẽ vươn xa tới đó.
Các chuyên gia cũng xác định khoa học công
nghệ và tổ chức lại sản xuất là 2 trụ cột quan trọng
trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên quan đến
xuất khẩu nông sản. Trong khi đó, cả 2 vấn đề này
đều liên quan mật thiết đến chuyển đổi số.
Cụ thể, việc xây dựng hệ thống dữ liệu số nông
nghiệp cho phép lưu trữ, quản lý dữ liệu của nông
nghiệp Việt Nam, kết hợp với ứng dụng hiển thị
thông tin dữ liệu là rất cần thiết. Hệ thống bản đồ
nông nghiệp số Việt Nam sẽ đáp ứng được mục tiêu
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quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng,
thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các
tỉnh, thành trên toàn quốc.
Qua đó, giúp cho các cơ quan quản lý nhà
nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định
chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm
kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý,
hoạch định vùng cây trồng...).
Hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp cũng
sẽ giúp kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng
thị trường đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Các
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ
để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
Kế hoạch chuyển đổi số trong nông nghiệp đặt ra
mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp, người dân tham
gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng
dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp
dịch vụ nông nghiệp. Quản lý, giám sát nguồn gốc;
hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến
khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển
đổi số; ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản
xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp.
Mục tiêu cụ thể: 80% cơ sở dữ liệu về nông

nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ
liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá
nhân, cộng đồng.
Trong đó sẽ cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về
cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Xây dựng bản đồ số
nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp
dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến
phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành
Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển
kinh tế số, xã hội số. Xây dựng nền tảng ứng dụng
công nghệ chuỗi khối để cung cấp thông tin về môi
trường, thời tiết, chất lượng đất đai phục vụ nông
dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ
trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số.
Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam cho rằng,
việc xây dựng hệ thống dữ liệu số nông nghiệp cho

phép lưu trữ, quản lý dữ liệu của nông nghiệp Việt
Nam, kết hợp với ứng dụng hiển thị thông tin dữ liệu
đó trên GIS một cách sinh động, trực quan là rất cần
thiết. Hệ thống bản đồ nông nghiệp số Việt Nam sẽ
đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục
dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản,
thủy sản tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp cũng sẽ
giúp kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị
trường đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có
thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch
định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
Khi hệ thống dữ liệu trong nông nghiệp sớm
được hình thành sẽ xóa đi điểm “mờ” trong sản xuất
và nhất là xuất khẩu nông sảnn
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DỆT MAY VIỆT NAM

CẦN CHUYỂN
BIẾN NỘI TẠI

ĐỂ GIA NHẬP CHUỖI
SẢN XUẤT THÔNG MINH
TOÀN CẦU
Ông Thân Đức Việt
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May 10

CHIA SẺ VỚI TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG, ÔNG THÂN ĐỨC VIỆT - TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY 10 CHO RẰNG, BÀI TOÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH MỚI,
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẶT RA CHO DỆT MAY VIỆT NAM RẤT
NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT. ĐỂ CÓ THỂ GIA NHẬP CHUỖI SẢN XUẤT THÔNG MINH
TOÀN CẦU, DỆT MAY VIỆT NAM CẦN NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỘI TẠI ĐI KÈM CÁI NHÌN MỚI VỀ
MỘT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH KHÁC BIỆT VỚI MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG.

l THY THẢO - THU HOÀI (thực hiện)
TCCT: Thưa ông, tại May 10, khoa học công
nghệ đã được ứng dụng thế nào để hướng tới sản xuất
thông minh thời gian qua? Ông đánh giá thế nào về
hiệu quả cải thiện năng suất chất lượng nhờ sản xuất
thông minh tại các nhà máy?
ÔNG THÂN ĐỨC VIỆT: Tổng công ty May 10
đã sớm quan tâm đến ứng dụng tự động hóa vào sản
xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và
giảm áp lực về nhân công lao động. Dù là khâu cuối
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cùng của ngành dệt may và khâu tự động hóa thấp nhất
trong chuỗi sợi dệt nhuộm may, May 10 đều có các
máy móc thiết bị và phần mềm hỗ trợ hiện đại nhất
thế giới.
Thực tế cho thấy, đại dịch bùng phát mạnh mẽ đòi
hỏi các doanh nghiệp phải trang bị cho mình một quy
trình làm việc linh hoạt và có tính kết nối cao. Trong
quá trình làm việc từ xa, khó khăn cho các nhà lãnh
đạo là: làm thế nào để xử lý và lưu hành công văn khi

làm việc từ xa? Làm thế nào để phân công nhiệm vụ
cho nhân viên không bị trôi hay dễ dàng bị bỏ sót?
Làm sao vận hành trơn tru toàn bộ quy trình làm việc
của các phòng ban khi triển khai làm việc online.
Bên cạnh các thiết bị hiện đại như: Chuyền treo
Sơ mi; Hệ thống máy Trải - Cắt tự động; Hệ thống
bàn chông phần mềm trải vải kẻ caro và rất nhiều
những máy chuyên dùng hiện đại… May 10 đang áp
dụng các phần mềm quản lý tiên tiến hỗ trợ cho công
tác quản trị như:
Phần mềm quản lý nguyên phụ liệu, thành phẩm
để quản trị về công tác báo cáo nhập, xuất, tồn.
Phần mềm quản lý Số hóa tài liệu văn bản. Đây
cũng là 01 giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý,
đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid- 19.
Tại các bộ phận nghiệp vụ, chúng tôi đang áp dụng
các phần mềm tiên tiến về thiết kế 2D, Fit 3D kiểm tra
độ vừa, kiểu dáng, độ cân đối của mẫu, đo kiểm tra các
thông số của vải giống như sản phẩm đã may xong. Đặc
biệt khách hàng có thể duyệt mẫu từ xa.
Tại các nhà máy sản xuất đang áp dụng Hệ thống
phần mềm kết nối lấy dữ liệu từ các thiết bị ở tất cả
các công đoạn trên chuyền may và tổng hợp dữ liệu
trên toàn nhà máy. Qua đó, giúp cho người quản lý
có thể theo dõi qua điện thoại, máy tính ở bất kỳ vị trí
nào. Hệ thống thông minh có thể kiểm soát các thông
số làm việc của thiết bị, hiệu suất làm việc theo thời
gian thực, giúp người quản lý có thể nắm được tình
hình sản xuất, giúp cân bằng chuyền, bố trí lao động
và thiết bị.
Với những bước đầu của áp dụng công nghệ tự
động hóa và chuyển đổi số, May 10 nhận thấy đã có
những thành công, từ việc đơn giản hóa các quy trình,
hệ thống đã làm giảm đi các khâu trung gian, giảm
nhân lực, giảm thời gian giải quyết các công việc,
việc ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại đã giúp
cho nhân lực đang tiếp cận tại Tổng công ty có thêm
kiến thức, kinh nghiệm là hành trang cần thiết cho
những bước tiếp theo của công cuộc chuyển đổi số
sẽ còn kéo dài. Những ứng dụng tự động hóa trong
sản xuất đã mang lại những kết quả tích cực như việc
giảm đáng kể lao động trong các khâu chuẩn bị sản
xuất, giúp thu thập dữ liệu phân tích quá trình sản
xuất và hỗ trợ công tác quản lý.
TCCT: Rất nhiều thành quả, nhưng hẳn là quá
trình hướng đến những thành quả này không hề dễ dàng.
Ông có thể chia sẻ thêm về câu chuyện đằng sau đó?

ÔNG THÂN ĐỨC VIỆT: Bài toán sản xuất và
kinh doanh trong bối cảnh mới, dưới tác động của
cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho dệt may Việt
Nam rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Để có thể
gia nhập chuỗi sản xuất thông minh toàn cầu, dệt
may Việt Nam cần những chuyển biến nội tại đi kèm
cái nhìn mới về một môi trường kinh doanh khác biệt
với môi trường truyền thống.
Đầu tư cho chuyển đổi số là rất lớn, không chỉ
chi phí về đầu tư thiết bị, công nghệ, hạ tầng mà còn
đầu tư về thời gian, nguồn nhân lực. Chiến lược của
Tổng công ty là làm từng bước một, để đảm bảo chi
phí tối ưu nhất và cho kết quả tốt nhất, những kết quả
đó là động lực tạo đà cho việc tiếp tục triển khai các
bước tiếp theo.
Để có thể tiếp cận công nghệ, khai thác được
những công nghệ mới thì yếu tố quan trọng là
chuẩn bị nguồn nhân lực đủ khả năng đáp ứng với
yêu cầu của thực tiễn. Tổng công ty May 10 có
những chiến lược cụ thể từng bước cho việc chuẩn
bị nguồn nhân lực hiện tại và trong tương lai: Tham
gia các chương trình hội thảo các tổ chức trong
nước, liên kết với các nhà cung cấp các giải pháp
về công nghệ trong và ngoài nước, tuyển dụng đội
ngũ kỹ sư trẻ để đào tạo…
Tuy nhiên, hệ thống thiết bị sử dụng từ nhiều
năm của các hãng khác nhau, nên khả năng kết
nối, chia sẻ dữ liệu là rất khó. Đầu tư mới hoàn
toàn thì chi phí cao, nâng cấp phần cứng thì cũng
không thể hoàn toàn phù hợp cũng là một cản trở
cho doanh nghiệp.
Câu chuyện sản xuất thông minh với nhiều lợi
thế nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đã đặt toàn
bộ ngành dệt may Việt Nam trước sự lựa chọn: cần
thiết hay không việc chuyển đổi sang mô hình phát
triển tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0. Ở các
quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Israel, cho thấy
chúng ta cần thận trọng trong đầu tư bởi mặc dù
nhìn thấy bài toán hiệu quả kinh tế nhưng chúng ta
cần tính đến các yếu tố khác khi đầu tư công nghệ
4.0, trong đó có vấn đề đơn hàng và thị trường. Với
doanh nghiệp dệt may Việt Nam, chúng ta không
thể đứng ngoài cuộc chơi này. Tuy nhiên chúng
ta sẽ tham gia như thế nào chứ không phải tham
gia bằng mọi giá. Nếu đầu tư thiết bị để rồi sau đó
không có đơn hàng hoặc đơn hàng quá ít thì hiệu
quả đầu tư không cón
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HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI THOLANDER
BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC
ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
SẢN XUẤT XANH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ MỤC TIÊU MÀ CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN ĐÃ
VÀ ĐANG KHÔNG NGỪNG HƯỚNG TỚI. TRONG NHỮNG NĂM QUA, CÙNG VỚI VIỆC ĐỔI MỚI
DÂY CHUYỀN, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, CÔNG TY
THUỐC LÁ SÀI GÒN LUÔN QUAN TÂM ĐẦU TƯ HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI, KHÍ THẢI, HIỆN
ĐẠI, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG. HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI THOLANDER (CỘNG HÒA LIÊN
BANG ĐỨC) CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 60.000M3/H LÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI XỬ LÍ MÙI SẢN XUẤT
THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM.

l TRANG ĐỖ

T

rong sản xuất thuốc lá tại
các công đoạn chế biến
dùng nguồn phụ trợ là hơi
nước như gia ẩm, gia liệu, trương
nở, sấy, phun hương; dưới tác động
của nhiệt độ các hoá chất trong bản
thân thuốc lá như tar, nicotine…
các phụ gia, hương liệu thêm vào
trong quá trình chế biến sẽ bốc hơi
và theo dòng không khí ẩm thoát
ra môi truờng gây ô nhiễm mùi. Để
xử lý mùi cho các công đoạn sản
xuất phát sinh mùi của dây chuyền
sợi 6 tấn/giờ, Công ty đã đầu tư hệ
thống xử lý mùi Tholander (Cộng
hòa liên bang Đức) công suất thiết
kế 60.000m3/h. Đây là công nghệ
hiện đại xử lí mùi sản xuất thuốc
lá bằng phương pháp sinh học đầu
tiên được xây dựng ở Việt Nam.
Phương pháp khử mùi sinh
học dựa trên nguyên lý phân hủy
các chất gây mùi bằng vi sinh là
phương pháp hiện đại ngày càng
được áp dụng rộng rãi trên thế giới
do có nhiều ưu điểm: hiệu suất
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Qui trình công nghệ của hệ thống

lọc khử mùi cao, ít tiêu hao năng
lượng, chi phí vận hành bảo trì hệ
thống thấp và đặc biệt không gây
ra các tác nhân phụ làm ảnh hưởng
đến các yếu tố môi trường khác cần
phải giải quyết.

Theo đó, khí thải mang mùi
phát sinh tại các công đoạn chế biến
sợi được thu gom vào đường ống
DN900, nối từ Phân xưởng Sợi về
hệ thống xử lý mùi trung tâm với
lưu lượng khí thải 60.000 m3/giờ.

Bể lọc sinh học - TLSG từ trên cao

Trước tiên, dòng khí được dẫn
vào thiết bị lọc sơ cấp gồm nhiều
vòi phun nước kết hợp với các màn
chắn nhằm loại bỏ phần lớn bụi và
một phần nhiệt độ khí thải đầu vào.
Sau khi ra khỏi thiết bị lọc sơ cấp
sẽ đi tiếp vào bộ lọc làm mát, cấu
trúc của thiết bị này cũng gồm các
vòi phun kết hợp với các giá thể tán
nước. Dòng khí đi qua lọc làm mát
được dẫn ngược dòng từ dưới lên,
trong khi nước kết hợp hóa chất
(NaOH 30%) để trung hòa tính axit
của dòng khí được phun tưới từ trên
xuống, các giá thể trong thiết bị có
công dụng tán nước thành những
giọt nhỏ làm tăng hiệu quả hấp thu
chất thải và giảm nhiệt độ xuống
35 - 400C cùng tăng ẩm trước khi đi
vào bể lọc sinh học.
Từ bộ lọc làm mát dòng khí
được dẫn vào bể lọc sinh học, phân
tán đều dưới đáy bể với diện tích
khoảng 200 m2, đi qua lớp vật liệu
lọc liệu sinh học trở thành khí sạch
để hòa vào môi trường. Các tác
nhân gây ra mùi có trong dòng khí
thải trước xử lý đã được phân hủy

thành các dưỡng chất, khí CO2 và
nước nuôi sống cho vi sinh của vật
liệu lọc. Vật liệu lọc đồng thời cũng
là giá thể cho vi sinh bám dính và
phát triển, trở thành bộ phận quan
trọng trong cả hệ thống.
Sau khi hệ thống đi vào hoạt
động, kết quả quan trắc khí thải
mang mùi sau hệ thống xử lý đều
nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép
theo QCVN 19:2009/BTNMT cột

B và QCVN 20:2009/BTNMT cột
B. Kết quả đạt được qua các kì giám
sát hết sức khả quan khi các chỉ tiêu
trong khí thải như nicotine, NH3, H
S, xylen, styren đều đạt theo Quyết
định số 3733/2002/QĐ-BYT của
Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh lao
động và quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia QCVN 19:2009/BTNMT,
QCVN 20:2009/BTNMT về khí
thải công nghiệpn

Bộ lọc sơ cấp và tháp làm mát
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Prime Minister Pham Minh Chinh asked all the concerned ministries, agencies, mass organisations and provinces and
cities nationwide to persistently and resolutely implement the dual goals of preventing the COVID-19 pandemic and
promoting socio-economic development.

PRIME MINISTER ASK FOR
DUAL FOCUS ON COVID-19
FIGHT AND ECONOMIC
DEVELOPMENT
PRIME MINISTER PHAM MINH CHINH HAS ISSUED A DIRECTIVE TO LAUNCH AN EMULATION MOVEMENT
ON SUCCESSFULLY IMPLEMENTING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT TASKS AND THE FIVE-YEAR
PLAN (2021-2025) ACCORDING TO THE RESOLUTION OF THE 13TH NATIONAL PARTY CONGRESS.

T

he Prime Minister requested all the concerned
ministries, agencies, mass organisations and
provinces and cities nationwide continue to thoroughly grasp, deploy, propagate and organise the implementation of the Party and State’s guidelines and policies
on emulation and commendation, as well as grasping
the patriotic emulation thought of President Ho Chi
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Minh and Directive No. 34-CT/TW of the Politburo
on “Continuing to innovate emulation and commendation”, making emulation truly become a sense of
self-discipline, responsibility and regular employment
of each sector, unit and individual, thus actively contributing to the successful implementation of the Resolution of the 13th National Party Congress.

INTERNATIONAL AND INTEGRATION
He asked for innovation in both the contents and
method of emulation movements, with rich and diverse forms and specific and practical contents, thus
bringing into play the synergy of the whole political
system, striving to turn Vietnam into a developing
country with modern industry, surpassing low-middle income level by 2025, successfully completing
the five-year socio-economic development key targets
(2021-2025) set out in the Resolution of the 13th National Party Congress.
The concerned authorities, units and localities
were asked to launch appropriate emulation movements that align with each field of social life, each
region and class of people, calling for emulation in
building and perfecting institutions for sustainable
economic, cultural and social development, strong
development in science, technology and innovation,
in association with stimulating the country’s development aspirations, creating breakthroughs to improve
productivity, quality, efficiency and competitiveness
of the economy, restructuring the economy in association with renovating the growth model, comprehensive national digital transformation to build and
develop e-Government towards a digital government,
economy and society.
Along with organising emulation movements, it
is necessary to regularly pay attention to discovering
and fostering new examples for replication in order to
promote and support emulation movements.
The directive states that at present, with the complicated developments of COVID-19, the entire Party,
army and people are determined to concentrate all resources on repelling the “great enemy” by promoting
the spirit of national unity with the motto of fighting
the epidemic like fighting the enemy.
The relevant ministries, agencies, localities and
people nationwide should focus on promoting emulation movement, and mobilising the participation of
the whole political system to actively participate in
disease prevention and control, while promoting solidarity, sharing and mutual support to overcome difficulties.
The directive ordered the continuous implementation of drastic, timely, synchronous and effective solutions in the prevention and control of the COVID-19
pandemic, with the application of information technology for quick tracing, fast zoning, testing and effective treatment, as well as ensuring the motto “5K+
vaccines” and speedily testing and vaccinating the

population in order to realise the “dual goals” of both
effectively preventing the epidemic, protecting people’s health, and making good use of opportunities and
efforts to recover and the boosting of socio-economic
development.
To fulfil the “dual goal”, especially ensure the
production safety at industrial parks and economic
zones, the Ministry of Industry and Trade (MoIT) has
asked management boards of industrial parks and economic zones should require enterprises operating in
these zones to self-review and then revise measures to
both prevent and control the spread of COVID-19 and
ensure their production activities.
Implementing effective COVID-19 prevention
measures at industrial parks and export processing
zones should be a top priority for the country from
now until year-end to ensure stable industrial production growth, according to the MoIT.
The ministry also requested localities to strictly
handle violations made by civil servants in COVID-19
prevention and control that might negatively affect local production and business activities.
Although the pandemic remains complicated in
Bac Giang, since the end of May, a number of enterprises have resumed production with the application of
new safety procedures. So far, the province has seen
nearly 300 enterprises, with about 75,000 employees,
reopening production after the pandemic has been basically put under control.
In the national scale, industrial production has
overcome difficulties caused by the pandemic to maintain a positive growth rate. The index of industrial production (IIP) in the first six months of this year was
estimated to have increased by 9.3% over the same period last year. In particular, the manufacturing industry
rose by 11.6%, continuing to be the main growth driver of the economy.
Experts recommend that enterprises need to thoroughly grasp the policy of “living with the pandemic to maintain production” and follow a safety chain
including safe accommodation and transportation for
workers and a safe production environment.
In addition, localities need to thoroughly grasp
and effectively implement the Prime Minister’s directions and draw lessons from practice to better conduct
epidemic prevention and control, thus contributing to
maintaining and promoting production and preventing
the pandemic from entering industrial parks in order to
protect the lifeblood of the economyn
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The State Bank of Vietnam stressed that the focus of its monetary policy framework was
to promote macroeconomic stability and control inflation.

US - VN REACH DEAL
ON VALUATIONS OF
THE ĐỒNG
VIETNAM HAS PLEDGED NOT TO MANIPULATE ITS EXCHANGE RATE IN ORDER
TO GAIN AN UNFAIR COMPETITIVE ADVANTAGE AND WILL REFRAIN FROM ANY
COMPETITIVE DEVALUATION OF THE VIETNAMESE ĐỒNG, THE STATE BANK OF
VIETNAM HAS SAID IN A JOINT STATEMENT WITH THE US TREASURY.
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T

he US raised its concerns about Vietnam’s
currency practices in a virtual meeting
on Monday between US Secretary of the
Treasury Janet Yellen and the State Bank of Vietnam (SBV) Governor Nguyen Thi Hong.
In the meeting, the US and Vietnam agreed
that the two sides were trusted partners with a
friendship grounded in mutual respect that could
effectively work together for the benefit of both
sides.
“In keeping with this strong partnership, the
Treasury and SBV share the goals of maintaining
the strength, stability, development, and resilience
of each country’s economy and financial system,”
the statement published on the Treasury’s website
said.
The Treasury and the SBV have had extensive
discussions in recent months and have reached
an agreement to address the Treasury’s concerns
about Vietnam’s currency practices. This is
described in the Treasury’s Report to Congress
on the Macroeconomic and Foreign Exchange
Policies of Major Trading Partners of the US.
The SBV stressed that the focus of its monetary
policy framework was to promote macroeconomic
stability and control inflation.
“Vietnam confirms that it is bound under
the Articles of Agreement of the IMF to avoid
manipulating its exchange rate in order to prevent
effective balance of payments adjustments or to
gain an unfair competitive advantage and will
refrain from any competitive devaluation of the
Vietnamese đồng,” it said.
The SBV was also making ongoing efforts to
further modernize and make its monetary policy
and exchange rate framework more transparent,
said the SBV. It added that the SBV will continue
to improve exchange rate flexibility over time,
allowing the Vietnamese đồng to move in line with
developments in financial and foreign exchange
markets and in line with the fundamentals of
economics while maintaining macroeconomic and
financial market stability.
The SBV will continue to provide necessary
information for the Treasury to conduct a
thorough analysis and reporting on the SBV’s

activities in the foreign exchange market for the
Treasury’s semiannual Report to Congress on the
Macroeconomic and Foreign Exchange Policies
of Major Trading Partners of the US.
The Treasury will inform other US government
agencies that it had reached an agreement with the
SBV to address US concerns about Vietnam’s
currency practices.
“The State Bank of Vietnam will continue to
manage exchange rate policy within its general
monetary policy framework to safeguard the
proper functioning of the monetary and foreign
exchange markets, to promote macroeconomic
stability and to control inflation, not to create
an unfair competitive advantage in international
trade,” the SBV Governor Nguyen Thi Hong.
“I believe the State Bank of Vietnam’s
attention to these issues over time will not only
address the Treasury’s concerns but will also
support the further development of Vietnam’s
financial markets and enhance its macroeconomic
and financial resilience,” said Secretary Yellen in
the statement.
The two sides also committed to maintaining
close co-operation between Treasury and the SBV
and said they look forward to addressing other
shared challenges, such as supporting a strong and
inclusive recovery from the COVID-19 pandemic.
Vietnam had been under pressure from the
US over its currency practices after the Trump
administration, in December last year declared
Vietnam a currency manipulator. The Treasury
under Yellen in April removed the label of
currency manipulator for Vietnam.
The department considered three criteria to
label Vietnam a currency manipulator-a US$20billion bilateral trade surplus with the United
States, foreign currency intervention exceeding
2% of GDP and a global current account surplus
exceeding 2% of GDP.
The US was the largest export market of
Vietnam last year with a value of about US$77
billion, increasing by more than 25 per cent over
2019 and bringing the trade surplus Vietnam ran
with the US to nearly $64 billion, according to
customsn
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Vietnam, EU review bilateral trade deal implementation

M

inister of Industry and Trade Nguyen Hong Dien
and European Commission Vice-President and
EU trade commissioner Valdis Dombrovskis have
co-chaired the first meeting of the EU-Vietnam Free
Trade Agreement (EVFTA)’s Trade Committee on
July 21, 2021.
The meeting, held in online format, aimed to
review the implementation of the deal and discuss
issues related to trade and investment in both bilateral
and multilateral frameworks.
Participants adopted Decision No. 01 of the
committee on its operation mechanism, which
comprises regulations on its function, membership,
secretariat,
decision-making
procedure,
and
information transparency.
Both sides agreed to coordinate closely to speed up
the implementation of the deal and cope with matters
that may pose negative impacts on the operation
of businesses of both sides, thus maintaining and

developing the supply chain amid COVID-19 pandemic.
At the meeting, the two sides also mentioned a
number of multilateral issues such as the reform of the
World Trade Organisation (WTO) and the preparation
for the 12th WTO Ministerial Conference, which
is scheduled to take place from November 30 to
December 1 in Switzerland.
The Vietnamese side highly valued and supported
the EU’s efforts over the years in ensuring that the
WTO operates in line with new reality in international
trade and investment as well as interests of member
countries, especially under-developed and developing
ones, said Minister Nguyen Hong Dien.
The EVFTA became effective on August 1, 2020.
After nearly one year of implementation, the two sides
have enjoyed positive growth in bilateral trade. Their
import-export value hit 27.67 billion USD in the first
six months of 2021, up 18.4 percent over the same
period last yearn

Prime Minister approves new domestic trade strategy

D

omestic trade is expected to contribute 15-15.5
per cent of the national GDP by 2030 according
to the domestic trade development strategy through
2030, with a vision towards 2045 approved by the
Prime Minister Pham Minh Chinh.
Under the strategy, Vietnam expects to set up
sustainable supply chains in the country that will ensure
the effective implementation of regulations on food
safety and quality, origin tracing, and environmental
protection.
It aims to ensure the fast and stable development
of domestic trade, build the Vietnam-made brand,
protect the interests of both enterprises and customers
while also meeting demands for socio-economic
development.
Total revenue from retail trade and services would
average 13-13.5 per cent annually in the 2021-30 period
and 12-12.5 per cent annually in the 2031-45 period, the
strategy predicted. By 2030, revenue from e-commerce
is set to account for 10.5-11 per cent of national retail
sales with a growth rate of 20-21 per cent.
It also said 40-45 per cent of small and medium
enterprises operating in trade will take part in major
domestic and foreign e-commerce platforms by then
as well.
To this end, the strategy emphasised the
importance of improving local investment and the
business environment. It said transforming domestic
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trade promotion and improving infrastructure for
trade, especially in rural and remote areas, was key.
Priority would be also given to improving
infrastructure for trade especially in rural and remote
areas and forming sustainable distribution channels
for Made-in-Vietnam products.
Training a high-quality workforce to meet the
growing demand of global trade integration would be
also included. State governance in domestic trade would
focus on ensuring market stabilisation, combating
trade fraud and mitigating violations of consumer
rights while respecting market principles. Meanwhile,
the government aims to protect the domestic market
via instruments and intervention measures that are in
line with its international commitment.
The latest report from the General Statistic Office
(GSO) showed that revenue from retail trades and
services increased 4.9 per cent to over VND 2.46
quadrillion (US$ 107 billion) in the first half of this
year.
Retail sales surpassed VND 1.98 quadrillion,
accounting for 80 per cent of the total retail sales of
consumer goods and services, up 6.2 per cent yearon-year, the GSO said. These encouraging figures
were mainly attributed to businesses and firms that
quickly adapted to the “new normal” that resulted
from COVID-19 pandemicn

Plan to abolish wheat import tariff, cut down corn import
tariff to 3%

I

n an official letter sent to ministries, departments,
localities on the amendment of Decree 57 of the
Government, the Ministry of Finance planned to cut
down import tariff for raw materials for animal feed.
In commercial animal feed production, raw
materials account for 80-85% of production costs
and mainly depend on imports. Currently, Vietnam
spends billions of US dollars every year on importing
raw materials for animal feed, mainly corn, soybean
and wheat. Vietnam has 265 animal feed factories.
Recently, Vietnam’s feed industry has seen a growth
rate of 13-15% per year.
In Official Letter No. 09/VIPA dated June 7, 2021,
the Vietnam Poultry Association suggested to reduce
the raw material import tariff by 50% as 45-50% of
large poultry farms were abandoned and around 7075% of farming households stopped re-herding due to
high animal feed prices. If the situation continues in
the coming time, the domestic poultry market will face
shortage in the fourth quarter.
In addition, the US. Grain Council also asked for
cutting MFN (Most-favoured-nation) tariffs on corn
and wheat imports to zero. At the meeting in June
23, 2020 with the MoF, the representative of the US
Embassy suggested to reduce MFN tariffs of these
products to lower the domestic animal feed prices.
Corn (1005.90.90) is imposed a MFN tax rate of
5%, and 5% in relation to WTO rules. Under FTA,
the rate is 0% (except for EV agreement, the rate is
3.3% and under CPTPP, the rate is 1%).
Wheat (1001.9999) is imposed a MFN tax rate of 3%
and 5% in relation to WTO rules. Under FTA, the rate is
basically 0% (except for EV agreement, the rate is 2.5%).
According to the data, 80% of corn kernels
Vietnam imported in 2020 are applied MFN duty

Vietnam spends billions of US dollars every year on importing raw materials for animal feed

rates. For wheat, MFN duty rates apply to 45% of the
total wheat imports to Vietnam.
Following the Government’s direction in
Resolutions No. 58/NQ-CP and No. 62/NQ-CP, the
MoF submitted to the Government for consideration
of reducing MFN tariff on wheat imports for the Code
HS 1001.9999 from 3% to 0%; reducing MFN tariff
on corn imports for the Code HS 1005.90.90 from 5%
to 3%.
According to the MoF, the reduction of MFN
tariff on corn imports in general does not have a great
impact on the domestic agricultural industry because
Vietnam can’t cultivate wheat and the domestic corn
production are primarily used for human consumption.
Besides, tax reduction in order to lower input
costs in the animal feed production will contribute
to stabilizing prices; reducing costs in confectionery
and food production; thereby, helping enterprises
overcome difficulties due to high raw material
prices. Especially, the tax reduction also contributes
to maintaining a favorable balance of trade with
important trade partners including the USAn

International expo on support industries slated for October

T

he Vietnam International Expo on Support
Industries and Processing - Manufacturing
(VIMEXPO 2021) is scheduled to take place from
October 27-29 at the International Centre for
Exhibition (ICE) in Hanoi.
The upcoming event, which will be the second held
under the Support Industry Development Program,
will comprise nearly 300 booths.
Hosted by the Industry Agency under the Ministry
of Industry and Trade, VIMEXPO 2021 offers a
chance for supporting industry enterprises to share

experience, seek new partners and suppliers and learn
of new technologies. The three-day expo hopes to
welcome 20,000 visitors.
The previous edition comprised 250 booths from
170 enterprises on a display area of 5,000sq.m.
The Government has issued a resolution on
measures to promote the development of support
industries, which sets a target of Vietnam producing
highly-competitive support products that meet 45
percent of domestic production and consumption
demand by 2025 and 70 percent by 2030n
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Vietnamese and Indian

ENTERPRISES LOOK FOR
BUSINESS OPPORTUNITIES
THE STRENGTHENING OF TRADE EXCHANGE BETWEEN VIETNAM AND INDIA NOT ONLY BY THE
TRADITIONAL METHOD BUT ALSO IN THE ONLINE FORMAT HAS CONTRIBUTED TO PROMOTING THE
COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN THE TWO COUNTRIES, SAID HOANG MINH
CHIEN, DEPUTY HEAD OF THE VIETNAM TRADE PROMOTION AGENCY (VIETTRADE) UNDER THE
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE.

H

e made the statement at the Vietnam-India
trade exchange conference which was held
virtually by VIETTRADE and the Vietnamese Embassy in India on July 9.
According to Hoang Minh Chien, in the context
of the COVID-19 pandemic, the agency has promoted
the organisation of a number of online trade promotion
programmes with India and has always received the
effective coordination and support of Indian trade
promotion organisations including Indian Importers
Chambers of Commerce and Industries, the Gujarat
Chamber of Commerce & Industry, the Vietnamese
Embassy in India, the partners and businesses of the
two countries.
Do Thanh Hai, Counselor at the Vietnamese
Embassy in India, said that textiles and garment,
pharmaceuticals, supporting industries, renewable
energy sector, and agricultural products are the driving
force for trade relations, and many other industries
have great potential.
However, to turn the potential into reality, it was
necessary for relevant authorities and the business
community to involve in, he said, adding that online
trade exchange events are an important channel for
enterprises of the two countries to seek find business
opportunities.
Hiren Gandi, Chairman of the Food Committee
of Gujarat Chamber of Commerce & Industry,
recommended that Vietnamese enterprises should use
legal commercial contracts when exporting to India
to avoid disputes and protect themselves from fraud,
false commitments and overcome business risks. The
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right legal contracts can help prevent businesses from
up to 80 percent of commercial disputes, he said.
Gandi emphasised that Vietnamese enterprises
should not use brokers or agents because they have no
legal value. He also advised them to check the financial
capacity of the buyers and raised the issue of the right to
handle logistics-related issues in commercial contracts.
At the conference, Atul Kumar, President of the
Indian Importers Chamber of Commerce and Industry;
Srinivasa Murthy, Honorary Consul of Vietnam in
Karnataka, India; and Bui Trung Thuong, Counselor
at the Vietnam Trade Affairs Office in India, also
introduced business opportunities for Vietnamese
businesses in the Indian market as well as sharing
experiences for successful business cooperation with
Vietnamese enterprises to Indian counterparts.
Experts said Vietnamese businesses have many
opportunities to export to India. At the same time,
Vietnam is also a potential market for Indian investors
to do business in the fields of agricultural products,
food, automobiles and energy. Virtual exchanges
were also be held during the conference to support
businesses in introducing their products and learned
about the partner’s demand, thereby looking for
business cooperation opportunities.
The year 2021 marks the 43rd anniversary of
India-Vietnam bilateral trade. Vietnam and India
have shared strong bilateral relations historically,
and for the past two decades, trade between the two
countries has risen considerably. These economic ties
have materialized into several Indian investments in
Vietnam in various sectors.

India, which is one of the fastest-growing
economies in the world, currently ranks fifth globally
in terms of GDP. The ASEAN-India Free Trade Area
(AIFTA), which Vietnam is a part of, was established
in 2009 as a result of convergence in interests of all
parties in advancing their economic ties across the
Asia-Pacific.
Vietnam’s manufacturing industry has rapidly
emerged as a highly effective location for incoming
electronics and telecom manufacturers who are
relocating from China due to increased costs and the
US-China trade war. The country has bolstered investor
confidence with quick and efficient containment of

the COVID-19 pandemic. The rising importance of
Vietnam in global supply chains has the potential to
strengthen India-Vietnam ties further.
Exports from Vietnam to India include mobile
phones, electronic components, machinery, computer
technology, natural rubber, chemicals, and coffee. On
the other hand, its key imports from India include meat
and fishery products, corn, steel, pharmaceuticals,
cotton, and machinery. India has significant expertise
in IT services, pharmaceuticals, and oil & gas, all of
which can significantly benefit Vietnam. Additionally,
there are export opportunities in zinc, iron, steel, and
man-made staple fibers from India to Vietnamn

Vietnamese exports confident of acceleration in coming months

W

ith the pandemic gradually coming under
control at major industrial parks in the North and
growing demand from foreign markets, Vietnamese
enterprises have plenty of opportunities to accelerate
exports to offset the shortfall from previous months.
Recently, more than three tonnes of GlobalGAPcertified Bac Giang lychees were shipped by the Vo So
e-commerce platform to Germany through Frankfurt
Airport. The lychees met all local quality and safety
standards and were delivered to Vietnamese people
in Germany and the Czech Republic. It is the first
time that Vietnamese agricultural produce has been
exported to the European market under the crossborder e-commerce model on a platform developed
and operated by Vietnam.
In the garment sector, many foreign companies have
relocated their supply chains to Vietnam from India,
which has been hit hard by the pandemic, said Pham Van
Viet, General Director of Viet Thang Jeans, adding that
increasing global demand has helped many Vietnamese
enterprises to be able to secure orders until the end of 2021.
Other companies in the garment and footwear
industries are also receiving positive signals from the US,
EU, Japan and the Republic of Korea with export orders
for the third quarter and even the fourth quarter, according
to a report by the Ministry of Industry and Trade (MoIT).
At the same time, the electronics sector is expected
to continue growing, with the export of computers,
computer parts and electronic devices projected to reach
up to US$ 54 billion, up 20% from the previous year.
According to the MoIT, Vietnam exported US$
157 billion worth of goods in the first half of 2021,
up 28.4%, while the country’s imports were estimated

at US$ 159.1 billion, up 36.1%. As the impacts of
COVID-19 on the economy remain strong, such growth
figures are quite impressive. The MoIT has projected
that exports will continue to rebound in the coming
months as free trade agreements are implemented in a
more comprehensive and effective manner.
However, the rise in the prices of input materials
and international shipping costs is affecting the
prices and competitiveness of Vietnamese exports as
production materials account for more than 90% of
Vietnamese imports. Tran Thanh Hai, Deputy Director
of the MoIT’s Department of Export and Import, stated
that creating a stable supply of goods for export is an
especially important factor.
Therefore, the MoIT is working with other
ministries and agencies to restructure exports in a way
that reduces resources-intensive goods with low added
value and focuses on products with a high content of
advanced technology and greater added value. The
ministry will also give priority to energy-efficient
sectors with lower impacts on the environment.
Tran Thanh Hai stated that the best news is that,
despite the impacts of the recent COVID-19 outbreaks,
factories in Bac Ninh and Bac Giang have been quick
to return to normal operation and are revving up
production to compensate for the shortfall in the past
two months.
To support exporters, the MoIT has asked agencies
under its jurisdiction and Vietnamese trade missions
to constantly update the COVID-19 situations in other
countries that can affect trade cooperation between
Vietnam and such countries, as well as recommend
measures to maintain and develop export marketsn
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The Ministry of Industry and Trade (MoIT) has proposed creating a “special priority” flow for
means of transport of essential goods to serve for Ho Chi Minh City and the southern provinces.

ENSURING SUFFICIENT
SUPPLY OF ESSENTIAL GOODS
DURING SOCIAL DISTANCING
SOUTHERN PROVINCES AND CITIES HAVE CONNECTED WITH MANY ENTERPRISES TO ENSURE THE
SUPPLY OF ESSENTIAL GOODS DURING THE SOCIAL DISTANCING PERIOD FOLLOWING DIRECTIVE
16/CT-TTG. IN ADDITION, MANY LOCALITIES ARE ENTERING THE HARVEST SEASON OF VARIOUS
AGRICULTURAL PRODUCTS WITH ABUNDANT OUTPUT, WHICH WILL BE AN ESSENTIAL SOURCE OF
SUPPLY TO MEET LOCAL DEMAND AND ALSO TO SELL TO OTHER PROVINCES AND CITIES ACROSS
THE COUNTRY AS WELL AS FOR EXPORT.

Actively stockpiling, ensuring supply
After suspending the operation of all traditional
markets to prevent the spread of the pandemic, the
Department of Industry and Trade of Can Tho city
has “brought the market to the street” and arranged
stores with stabilised prices at five locations in Phong
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Dien, Binh Thuy and Ninh Kieu districts. The storage
area is spacious and airy, ensuring safe conditions for
pandemic prevention and control while both buyers
and sellers strictly adhere to 5K regulations.
According to Director of Department of Industry
and Trade of Kien Giang province Nguyen Viet Hoang,

MARKETS
goods supply enterprises have committed to ensuring
the sufficient supply of goods and not to increase
prices during the social distancing period.
“Kien Giang has developed a plan to ensure the
supply of essential goods according to many scenarios
and assigned local enterprises to implement the plan.
Currently, the province is implementing level 3, under
which stockpiled goods must be sufficient to last 21
days,” Nguyen Viet Hoang noted.
Director of Co.opmart Vi Thanh supermarket in
Hau Giang province Tran Trung Hieu said that the
supermarket system has fully imported goods which
are now quite abundant, especially vegetables, tubers
and fruits. In the near future, the warehouses of the
Co.opmart system will be strengthened, so supply is
sure to be stable.
The supermarket is also increasing its human
resources to serve online sales and door-to-door
delivery so that customers will have more choice when
shopping amid the pandemic, Tran Trung Hieu added.
Permanent Vice Chairman of Hau Giang Provincial
People’s Committee Truong Canh Tuyen said that nine
enterprises have participated in stabilising the market
with over 8,150 tonnes of goods worth approximately
VND 200 billion. In addition, eight districts have
implemented plans to store goods up to 26,870 tonnes
to serve local demand.

Facilitating the flow of goods

A steering committee, which is headed by
Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang
Hai with eight members who are leaders of relevant
departments, was established since July 7 to ensure
sufficient essential goods supply for Ho Chi Minh City
and other localities in the South.
This steering committee regularly contact the
People’s Committees, the Departments of Industry
and Trade and related agencies of Ho Chi Minh City
and southern provinces affected by the pandemic that
is applying social distancing for coordinating the
distribution of essential goods and services as well
as adopting solutions to avoid disruption of essential
goods and services supply.
The committee also works with manufacturers,
distributors and retailers to ensure sufficient of goods
for local people in any circumstance. Online trading
would also be supported. The committee coordinates
with relevant forces, including the police, to assure
an uninterrupted flow of goods between Ho Chi Minh
City and other localities.

In addition, the Ministry of Industry and Trade
(MoIT) has proposed creating a “special priority”
flow for means of transport of essential goods to serve
for the programme of stabilise the supply market for
Ho Chi Minh City and the southern provinces. The
MoIT also suggested localities work with local market
management forces, strengthen inspection and control
of the market, fight hoarding, price increase, and
selling of poor quality goods.
On July 8, the Department of E-commerce
and Digital Economy under the MoIT also issued
official letter No. 687/TMĐT-TTCNS to e-commerce
platforms about organising to ensure the supply of
essential goods such as: prioritising the display of
agricultural products, food, necessities on e-commerce
platforms and connecting with credible manufacturers,
distribution firms and retail businesses to quickly
ensure supply. Major e-commerce platforms have also
implemented preferential programmes on shipping
and orders for essential items, facilitating shopping for
people in Ho Chi Minh City and southern provinces on
online channels.

Abundant goods to be produced

Currently, provinces in the Mekong Delta region
are in harvest season of agricultural products such
as rice, vegetables, and fruit with abundant output.
Besides the supply of agricultural products for local
consumption, a large amount of products still need to
be consumed in big cities and exported.
Director of the Soc Trang Province Department
of Agriculture and Rural Development Huynh Ngoc
Nha said the province will harvest about 352,000
tonnes of rice in July and August and 106,000
tonnes of vegetables while domestic consumption
in the province stands at just over 90,000 tonnes of
agricultural products of all kinds.
Director of the Department of Agriculture and
Rural Development of An Giang province Nguyen
Si Lam also said that agricultural production in
the province is currently abundant. From now to
September, about 890,000 tonnes of rice will be
harvested in addition to the harvest average of 83,000
tonnes of vegetables each month while the province
only consumes about 30% of its total output.
Meanwhile, by the end of July, Can Tho will
have harvested more than 439,000 tonnes or rice,
over 7,500 tonnes of vegetables, 455 tonnes of corn,
about 59 tonnes of beans and more than 10,000
tonnes of fruitsn
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EVN NỖ LỰC HOÀN THÀNH

“MỤC TIÊU KÉP”
6 THÁNG ĐẦU NĂM

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ
CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ LUÔN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC. ĐẶC BIỆT, LŨY KẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2021, SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU TOÀN HỆ THỐNG ĐẠT
128,51 TỶ KWH, TĂNG 7,4% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020.

l THÁI LINH

T

rong 6 tháng đầu năm 2021,
điện sản xuất của EVN và
các tổng công ty phát điện
(kể cả các công ty cổ phần) đạt
64,39 tỷ kWh, chiếm 50,11% sản
lượng điện sản xuất của toàn hệ
thống. Trong đó, tổng sản lượng
điện của các nhà máy điện do
EVN sở hữu 100% vốn (không
tính EVNGENCO3 và các công ty
cổ phần) đạt 37,63 tỷ kWh, chiếm
tỷ trọng 29,28%. Sản lượng điện
thương phẩm toàn EVN trong 6
tháng ước đạt 111,75 tỷ kWh, tăng
8,36% so cùng kỳ năm trước.
Sản lượng điện truyền tải tháng
6/2021 đạt 18,37 tỷ kWh, truyền tải
chủ yếu theo hướng Trung - Bắc và
Trung - Nam. Lũy kế 6 tháng năm
2021, sản lượng điện truyền tải đạt
102,1 tỷ kWh, tăng 1,9% so cùng
kỳ năm trước.
Tính đến hết tháng 6/2021,
trên toàn quốc, tỷ lệ khách hàng
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thanh toán tiền điện không dùng
tiền mặt đạt gần 70%; tỷ lệ tiền
điện thanh toán không bằng tiền
mặt đạt khoảng 91%.
Nhờ việc cung cấp nhiều tiện
ích hỗ trợ khách hàng sử dụng điện
(như: theo dõi sản lượng điện hàng
ngày, công cụ ước tính lượng điện
năng tiêu thụ) và nâng cao tính
minh bạch trong công tác ghi chỉ số
như: lắp đặt công tơ điện tử, áp dụng
công cụ rà soát chỉ số bất thường…,
số lượng giải quyết yêu cầu của
khách hàng liên quan đến chỉ số
công tơ và hóa đơn tiền điện trong
6 tháng đầu năm đã giảm mạnh,
chỉ chiếm 3% tổng số yêu cầu. Đặc
biệt, tính đến hết 30/6/2021, EVN
đã giảm giá điện, giảm tiền điện
cho 11.614 khách hàng với tổng số
tiền giảm là 118,557 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2021,
EVN đã rất nỗ lực, tập trung thúc
đẩy tiến độ các dự án. Đối với các

dự án nguồn điện, EVN và Cơ quan
Phát triển Pháp (AFD) đã ký Thỏa
thuận tín dụng cho khoản vay ưu
đãi không bảo lãnh Chính phủ trị
giá 74,7 triệu Euro (tương đương
1.900 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng
mức vốn đầu tư) cho Dự án Nhà
máy Thủy điện Ialy mở rộng; Ký
hợp đồng gói thầu số 15 (EPCQTI) trị giá khoảng 30.236 tỷ đồng
và ký hợp đồng tín dụng vay vốn
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng
Trạch I. Đối với các dự án lưới
điện, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021,
EVN đã khởi công 64 công trình;
hoàn thành đóng điện 64 công trình
lưới điện 110-500 kV.
Bên cạnh đó, với tinh thần
khẩn trương, tích cực, EVN đã
tham gia thực hiện có hiệu quả
các hoạt động chung tay, chia sẻ,
sát cánh cùng chính quyền các địa
phương trong việc phòng, chống,
đẩy lùi dịch COVID-19. Tính đến

nay, tổng số tiền mà EVN và các
đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng
hộ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh
hưởng nặng nề cũng như hỗ trợ các
hoạt động phòng chống dịch của
ngành Y tế đối với riêng đợt dịch
COVID-19 từ cuối tháng 4 trở lại
đây là gần 430 tỷ đồng.
Thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục
nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép,
vừa đảm bảo phòng chống dịch
COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp
điện trong bất kỳ tình huống nào,
nhất là đảm bảo điện tại các bệnh
viện điều trị và các cơ sở cách ly.
Đồng thời, tiếp tục đảm bảo cung
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước và sinh hoạt
người dân.
Khai thác các nguồn điện đảm
bảo tối ưu đồng thời thủy điện nhiệt điện; huy động thủy điện hợp
lý theo nước về, đảm bảo cấp nước
hạ du cho các địa phương.

Các Tổng công ty Phát điện
đảm bảo khả dụng các tổ máy cao
nhất có thể trong các tháng cuối
mùa khô của năm 2021.
Trong 6 tháng cuối năm 2021,
EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực
hiện nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm
vụ phòng, chống dịch COVID-19
và đảm bảo sản xuất, cung ứng
điện cho hoạt động sản xuất - kinh
doanh, sinh hoạt người dân.
EVN sẽ đôn đốc các đơn
vị khắc phục khó khăn trong thi
công do ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19, đảm bảo tiến độ các
công trình nguồn điện và lưới điện
quan trọng. Phấn đấu hoàn thành
phát điện dự án Thủy điện Đa
Nhim mở rộng trong tháng 8/2021;
đẩy nhanh tiến độ thi công các dự
án: Thủy điện Hòa Bình mở rộng,
Ialy mở rộng, dự án Cơ sở hạ tầng
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Tập đoàn cũng phấn đấu đảm

bảo kế hoạch đóng điện các công
trình như: Đấu nối các Nhiệt điện
BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2; giải
tỏa năng lượng tái tạo (đường dây
220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn
(đoạn Quảng Ngãi - Phù Mỹ), đường
dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm,
trạm biến áp 220 kV Cam Ranh và
đường dây 220 kV Đông Hà - Lao
Bảo); đảm bảo cấp điện đường dây
500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín,
đường dây 500/220 kV Nho Quan
- Phủ Lý - Thường Tín... Ngoài ra,
thời gian tới, EVN tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm
bảo điện mùa khô, trong đó yêu cầu
các Tổng công ty/Công ty Điện lực
chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương
tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để
đối phó, xử lý kịp thời với diễn biến
thiên tai cũng như các tình huống quá
tải cục bộ, xử lý kịp thời sự cố, tiếp
tục nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện
cho khách hàngn
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EVNHANOI
CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT

ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NĂM 2021
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, DÙ GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH THÁI
THỜI TIẾT CỰC ĐOAN, CŨNG NHƯ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19, NHƯNG
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI (EVNHANOI) ĐÃ NỖ LỰC, TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ
CÁC GIẢI PHÁP, ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐỦ ĐIỆN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ.

l DI LINH
Tiên phong thực hiện “nhiệm vụ kép”

Theo Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh
Dương, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn
biến rất phức tạp trên địa bàn Hà Nội và cả nước,
Tổng công ty đã chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực,
vật chất sẵn sàng ứng phó trường hợp dịch bệnh xảy
ra trên diện rộng.
Đối với đơn vị đặc thù như Trung tâm Điều độ Hệ
thống điện Thành phố Hà Nội, EVNHANOI đã kích
hoạt 2 khối trung tâm điều hành: Khối 1 điều hành
trực tiếp lưới điện, trực ca chế độ 12 giờ, ở nội trú tại
trung tâm trong 72 giờ và không được ra ngoài trong
thời gian trực nội trú; khối 2 làm việc từ xa và hỗ trợ
cho khối 1 hoàn thành nhiệm vụ. Trong mọi trường
hợp, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Thành phố Hà
Nội luôn bảo đảm công tác chỉ huy cung ứng điện cho
Thủ đô.
Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai
các phương án, kế hoạch đã lập sẵn, 6 tháng đầu năm
2021, EVNHANOI đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”,
vừa chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo cung ứng
điện phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan
trọng và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn
Thủ đô.
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Nâng cao trải nghiệm của khách hàng
dùng điện
Do thời tiết nắng nóng kéo dài ở miền Bắc cộng
với hiệu ứng đô thị ở TP Hà Nội đã khiến nhu cầu sử
dụng các thiết bị làm mát tăng cao đột biến. Hơn nữa,
do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh các
cấp, sinh viên học online từ ngày 4/5 cũng làm nhu cầu
điện sinh hoạt tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho
người dân Thủ đô, EVNHANOI đã yêu cầu các đơn vị
không thực hiện cắt điện để nâng cấp, phát triển lưới
điện khi thời tiết ≥ 36 độ C; đồng thời chuẩn bị đầy đủ
nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24 để
ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo cung ứng
điện cho khách hàng.
Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa
nắng nóng, EVNHANOI đã cho ra mắt hệ sinh thái
chăm sóc khách hàng đa kênh (website evnhanoi.
vn, app EVNHANOI, Zalo EVNHANOI, chatbot,
Fanpage EVNHANOI...) và triển khai chiến dịch Mùa
hè mới với các hoạt động giúp khách hàng có thể theo
dõi chỉ số điện năng tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng và
trải nghiệm nhiều tính năng khác. EVNHANOI cũng
cung cấp toàn bộ các dịch vụ điện trực tuyến, điện tử
và chăm sóc khách hàng trên nền tảng số giúp giảm
thời gian đến các trụ sở điện lực, giảm giao tiếp trực
tiếp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến
phức tạp như hiện nay.
Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục triển khai hỗ
trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị
ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đợt 3 theo chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực

Việt Nam; ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo
phương thức điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục
vụ và tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng sử
dụng điện; triển khai cấp điện 3 pha đối với trường hợp
phụ tải khách hàng sử dụng ≤160kVA...
Quyết liệt các giải pháp trong 6 tháng cuối năm,
Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Lê Ánh Dương cho
biết, thời tiết khu vực miền Bắc và thủ đô Hà Nội
trong thời gian tới được dự báo sẽ diễn biến phức tạp,
EVNHANOI sẽ tăng cường công tác quản lý vận hành
lưới điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu để
phục vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên
địa bàn Thủ đô phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế,
xã hội và sinh hoạt của người dân.
EVNHANOI cũng sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị
khắc phục khó khăn trong thi công do ảnh hưởng của
dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư phát
triển lưới điện nâng cao khả năng cung ứng điện trên
địa bàn Thủ đôn
- Sản lượng điện thương phẩm của EVNHANOI 6 tháng đầu 2021 đạt 9.861,63 triệu kWh,
tăng 8,56% so cùng kỳ năm 2020.
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TKV ĐỒNG LÒNG VƯỢT KHÓ,

DUY TRÌ SẢN XUẤT - KINH DOANH HIỆU QUẢ
TRẢI QUA HAI ĐỢT BÙNG PHÁT CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2021 VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(TKV) ĐÃ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM”, ĐOÀN KẾT VƯỢT KHÓ,
ỔN ĐỊNH VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH ĐẠT HIỆU QUẢ, ĐẢM BẢO
ĐỜI SỐNG, THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

lHÀ AN
Thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Hai đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3 và thứ
4 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất - kinh
doanh của TKV trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt
là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bố trí, sử dụng lao
động và tổ chức sản xuất của các đơn vị khu vực miền
Tây như Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê, Nam Mẫu,
Kho vận Đá Bạc, Nhiệt điện Đông Triều và một số đơn
vị khu vực Cẩm Phả. Trước bối cảnh nhiều khó khăn đó,
Đảng ủy Tập đoàn TKV đã kịp thời ban hành các chỉ
thị, nghị quyết; Cơ quan quản lý - điều hành Tập đoàn
và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến
các cơ sở trong TKV đã chủ động, linh hoạt với nhiều
giải pháp quyết liệt, cụ thể, khắc phục khó khăn. Trong
đó, Tập đoàn chú trọng các giải pháp ứng dụng kỹ thuật
công nghệ, tin học hóa, hiện đại hóa… nhằm thực hiện
tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa
đảm bảo ổn định sản xuất - kinh doanh hiệu quả”, giảm
thiểu các thiệt hại do tác động của dịch bệnh, đẩy mạnh
tiêu thụ, giảm tồn kho than, duy trì tốt hoạt động các
khối khoáng sản, điện, hóa chất....
Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản
xuất - kinh doanh chính của Tập đoàn TKV cơ bản đều
đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, than nguyên khai
sản xuất 20,62 triệu tấn, đạt 54% kế hoạch năm; than
tiêu thụ đạt 22,54 triệu tấn, bằng 54 % kế hoạch năm;
tồn kho than giảm 1,8 triệu tấn; bốc xúc 89,81 triệu
m3 đất đá, bằng 54% kế hoạch năm. Các khối sản xuất

48

khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn
thành từ 52-54% kế hoạch năm. Doanh thu toàn Tập
đoàn ước đạt 63,91 ngàn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch
năm. Nộp ngân sách nhà nước đạt 8,5 ngàn tỷ đồng.
Tiền lương bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng,
bằng 101% kế hoạch năm.
Những kết quả đạt được là minh chứng khẳng định
Tập đoàn đã thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, chống dịch đi đôi với phát triển kinh
tế, đảm bảo và ổn định việc làm, thu nhập cho gần
10.000 người lao động trong toàn TKV.

Sức mạnh “Kỷ luật và đồng tâm”

Nỗ lực vượt khó, đoàn kết với truyền thống “Kỷ
luật và đồng tâm” đã trở thành sức mạnh tinh thần lan
tỏa đến từng công ty, đơn vị trực thuộc, đến mỗi người
lao động của TKV, tạo nên quyết tâm chung tay cùng
Tập đoàn thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu vừa phòng
chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Điển hình là những kết quả nổi bật của Công ty CP
Than Đèo Nai. Các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 của
Công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất
- kinh doanh đề ra, đạt bình quân từ 55 - 74% kế hoạch
năm. Trong đó, Công ty đã tập trung sản xuất than cục,
than cám để đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm tăng
doanh thu. Các thiết bị cơ điện máy khoan, máy xúc,
xe gạt, hệ thống băng tải, tuyển huyền phù manhetit,

các trạm bơm đều hoạt động ổn định, đảm bảo yêu
cầu. Trong đó, xe ô tô huy động tăng so với cùng kỳ là
106%; năng suất các loại xe cao hơn so với cùng kỳ từ
3% -13%, việc sử dụng dầu liệu, lốp tiết kiệm so với kế
hoạch. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống cung
cấp nước tự động từ trạm xử lý nước thải mỏ Cọc Sáu
về khai trường Công ty đảm bảo nguồn cung cấp nước
phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong mùa khô
năm 2021 và các năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh áp dụng công
nghệ thông tin vào sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả,
tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành
sản xuất như: triển khai áp dụng thực hiện nhật lệnh
trực tuyến ở các công trường, phân xưởng trong toàn
Công ty; đưa phần mềm ghi biểu thống kê chuyến trực
tuyến vào áp dụng từ tháng 4/2021 và đưa phần mềm
phiếu than, đất điện tử vào sử dụng từ 15/6/2021…
Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp về
công tác an toàn vệ sinh lao động, không có sự cố thiết
bị nặng và tai nạn lao động nghiêm trọng; đồng thời
thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19. Quan tâm triển khai các giải pháp chống
nóng, chống nắng, chống bụi, cải thiện điều kiện, môi
trường làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn,
sức khỏe...

Đối với Công ty Tuyển than Cửa Ông, sự chủ
động, sáng tạo linh hoạt với nhiều giải pháp đồng bộ
đã góp phần làm nên những kết quả đáng ghi nhận của
đơn vị trong nửa đầu năm 2021. Cụ thể, Công ty đã
tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong
từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập
đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự
phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền
của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm
Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp
với điều kiện thực tế, đồng thời đảm bảo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
Để chủ động trong sản xuất, Công ty cập nhật kịp
thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu
thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết
kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao. Triển
khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh
hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm
bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.
Tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, kiểm
soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm, toàn Công
ty tiết kiệm được gần 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
2021. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa
- tin học hóa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và
năng lực sản xuất…n
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KHỐI KHOÁNG SẢN TKV:

“LỬA THỬ VÀNG,
GIAN NAN THỬ SỨC”
TRẢI QUA NĂM 2020 VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN KHI GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM
KIM LOẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC GIẢM
SÂU, CÁC ĐƠN VỊ KHỐI KHOÁNG SẢN CỦA TKV - ĐIỂN HÌNH LÀ CÔNG TY
CP ĐỒNG TẢ PHỜI VÀ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN, BƯỚC VÀO THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI RẤT NHIỀU THỬ THÁCH.
TUY NHIÊN, NHỜ SỰ CHỈ ĐẠO SÁT SAO, KỊP THỜI, SỰ ĐỒNG LÒNG CHIA
SẺ, HỖ TRỢ VÀ TÍCH CỰC PHỐI HỢP CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TKV ĐÃ TẠO
TIỀN ĐỀ ĐỂ HAI ĐƠN VỊ KHỐI KHOÁNG SẢN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ
VƯỢT BẬC, ĐÁNG GHI NHẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.

N

l THANH THẢO

gay từ đầu năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty
Khoáng sản - TKV (VIMICO) đã ban hành
các Nghị quyết chuyên đề trong từng lĩnh vực
cụ thể để lãnh chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động
như: Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị năm 2021; Nghị quyết về đẩy nhanh tiến
độ Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện
đồng Lào Cai, quyết tâm đưa nhà máy vào hoạt động
theo đúng kế hoạch trong năm 2021…
Cùng với đó, nắm bắt yếu tố thuận lợi do giá một
số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, phôi thép…) trên
thị trường duy trì ở mức cao; công tác chuẩn bị tốt
các điều kiện sản xuất từ năm 2020 cùng với các giải
pháp điều hành linh hoạt và tinh thần đoàn kết, quyết
tâm vượt khó của CBCNV, kết quả các chỉ tiêu chính
6 tháng đầu năm của Tổng công ty đều cơ bản hoàn
thành kế hoạch và vượt so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng
doanh thu toàn Tổng công ty đạt 3.634 tỷ đồng, bằng
172% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận dự kiến
đạt 430/218 tỷ đồng so với kế hoạch.
Một sự kiện đánh dấu mốc quan trọng đối với
cả quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Dự án mở
rộng, nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai
của Tổng công ty Khoáng sản là sự kiện chào đón mẻ
đồng dương cực đầu tiên chính thức ra lò của Nhà máy
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luyện đồng tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào
Cai. Hiện Tổng công ty đang tích cực phối hợp với nhà
thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công việc
còn lại, phấn đấu cuối tháng 7/2021 có sản phẩm đồng
âm cực và đưa nhà máy vào sản xuất chính thức cuối
quý III/2021. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa tiền đề
quan trọng đối với hoạt động sản xuất của Tổng công
ty Khoáng sản mà còn khẳng định thành công bước
đầu của một Dự án có ý nghĩa chiến lược quan trọng
nhằm tiếp tục hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà
nước về chế biến sâu các loại khoáng sản của Tập đoàn
TKV.
“Bên cạnh sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt
khó của CBCNV Tổng công ty, những kết quả đáng
ghi nhận trong nửa đầu năm 2021 VIMICO đạt được
có vai trò lãnh chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, các Ban
chuyên môn liên quan và sự phối hợp, hỗ trợ của các
đơn vị trong TKV trên cùng địa bàn. Lãnh đạo Tập
đoàn đã quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó
khăn trong quá trình triển khai Dự án mở rộng, nâng
công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai của Tổng công
ty. Đồng thời các đơn vị trong TKV cũng phối hợp, hỗ
trợ Tổng công ty trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh” - Phó tổng giám đốc VIMICO Bùi Tiến
Hải cho biết.

Mẻ đồng dương cực đầu tiên chính thức ra lò của Nhà máy luyện đồng tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Đối với Công ty CP Đồng Tả Phời, 6 tháng đầu
năm 2021 là thời gian có nhiều chuyển biến tích cực
trong hoạt động SXKD chung của đơn vị. Từ kết quả
sản xuất không có lợi nhuận của năm 2020, Công ty
đã bước sang giai đoạn hoạt động hiệu quả được thể
hiện rõ trên các mặt công tác: Thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch Covid-19; sản xuất kinh doanh có
lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch và đời sống của
người lao động được nâng cao, thu nhập ổn định.
Được sự quan tâm chỉ đạo của TKV, cùng với sự
đoàn kết, sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng
lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự phối hợp
giúp đỡ chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị trong
TKV, các khách hàng, đối tác... Công ty đã hoàn thành
cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đề ra: tổng sản
lượng tinh quặng sản xuất đạt 16.350 tấn bằng 50,8%
theo kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 445,586 tỷ
đồng bằng 57% kế hoạch; lợi nhuận đạt trên 83 tỷ đồng
bằng 652% theo kế hoạch; thu nhập bình quân người
lao động đạt 9,791 triệu đồng/người/tháng bằng 172%
so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã triển
khai được một số nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở diễn
biến thuận lợi của đà tăng giá đồng kim loại trên thị
trường thế giới, Công ty đã nỗ lực, quyết tâm, động
viên CBCNV tổ chức sản xuất chạy nhà máy tuyển
3 ca liên tục (kể cả sản xuất trong dịp Tết Nguyên
đán 2021) để nâng cao sản lượng sản xuất. Lắp đặt
hoàn thiện bổ sung, hệ thống dây chuyền tuyển Cell,
vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả thực thu của dây

chuyền nhà máy tuyển, đạt tỷ lệ thực thu tinh quặng
91,57% cao hơn tỷ lệ thực thu tinh quặng theo thiết kế
của nhà máy 91,5%. Hoàn thành công tác lập kế hoạch
sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó
có giải pháp vận chuyển đất đá ra bãi thải theo tuyến
đường tránh khu dân cư, đảm bảo an toàn môi trường
trong quá trình sản xuất mỏ giúp tiết kiệm trung bình
50 tỷ đồng chi phí vận tải hàng năm. Đảm bảo mục tiêu
an toàn trong sản xuất và thực hiện tốt công tác phòng
chống dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm.
Đạt được kết quả như trên là những nỗ lực, cố
gắng vượt bậc của CBCNV Công ty đồng thời có sự
quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao của TKV cùng
với sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm đầy hiệu quả
của các thành viên Liên danh nhà thầu khai thác mỏ
thuộc các Công ty TKV như Vimico, Micco. Đặc biệt
trong công tác nâng cao chất lượng nổ mìn, Công
ty đã liên tục tăng cường làm việc cùng Tổng công
ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin, Công ty
công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc triển khai đồng
loạt các giải pháp kỹ thuật như: tăng chỉ tiêu thuốc
nổ, thiết kế thông số mạng khoan, các chỉ tiêu nổ mìn
phù hợp cho những vị trí khó khăn, sử dụng máy đập
búa để đẩy nhanh tiến độ xử lý đá, quặng quá cỡ...
nhằm giảm chi phí xúc luân chuyển và nâng cao năng
suất thiết bị nghiền.
Nỗ lực vượt qua khó khăn, những kết quả thành
công ban đầu của hai đơn vị thuộc Khối Khoáng sản
TKV đã tạo tiền đề để các đơn vị vươn lên, hoàn thành
toàn diện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2021n
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VEAM CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM
CÔNG TY SVEAM:

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT
ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

HÀNG ĐẦU KHU VỰC

SAU HƠN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, TỪ MỘT NHÀ MÁY CHUYÊN
LẮP RÁP ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP THEO THIẾT KẾ CỦA KUBOTA,
SVEAM ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU
CỦA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.

C

ông ty VIKYNO (Việt Nam Kỹ nghệ Nông cơ)
được thành lập năm 1967. Năm 1969, nhà máy
được xây dựng tại Đồng Nai, chuyên lắp ráp
và gia công với tỷ lệ nội địa dưới 20% các loại động
cơ diesel nhỏ, máy cày tay, máy thủy cung cấp cho thị
trường miền Nam mang thương hiệu KUBOTA. Năm
1995, Nhà máy đổi tên thành Công ty Máy nông nghiệp Miền Nam (VIKYNO). Ngày 5/11/2008, Công ty
TNHH MTV Máy nông nghiệp Miền Nam (VIKYNO)
và Công ty TNHH MTV Chế tạo Động cơ (VINAPPRO) hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Động cơ
và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM).
Hợp nhất trong bối cảnh Công ty VIKYNO đang
hoạt động hiệu quả, uy tín thương hiệu đã phát triển rất
tốt trên thị trường trong và ngoài nước, trong khi Công
ty VINAPPRO đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.
SVEAM đã cải tạo, sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng
VINAPPRO, hình thành các dây chuyền sản xuất chi
tiết và lắp ráp máy nông nghiệp có tính chuyên môn
cao. Đồng thời, tập trung cải tiến các dòng sản phẩm
chính. Năm 2009, năm đầu tiên hợp nhất, SVEAM đã
hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục duy trì sự tăng
trưởng ổn định.
Để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản
phẩm, năm 2016, SVEAM đã đầu tư 160 tỷ để trang bị
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thêm nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại nhập từ Nhật
Bản và Hàn Quốc…. Các dây chuyền sản xuất của
SVEAM đều đồng bộ và khép kín nên các sản phẩm
sau khi lắp ráp, các chi tiết sau khi gia công điều đạt
đến độ tinh xảo và chính xác cao.
Công ty cũng không ngừng hoàn thiện kệ thống
quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015, hệ
thống quản lý môi trường ISO 14.001:2004. Quá trình
nỗ lực liên tục trong nhiều năm, giúp Công ty nâng
cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị

Các sản phẩm tiêu biểu của SVEAM

trường. Những năm đầu thành lập Công ty chỉ sản xuất
vài trăm sản phẩm, thì đến nay, hàng năm, SVEAM
đã cung cấp cho thị trường khoảng 75.000 động cơ,
hơn 2.500 máy cày và hơn 30.000 cụm máy công tác
các loại. Chủng loại hàng hóa cũng tăng 6 loại năm
1996 lên 120 loại vào năm 2017. Cũng trong năm này,
Công ty đã cho thị trường dòng sản phẩm động cơ
diesel VIKYNO thế hệ S mới như: RV105S. RV125S,
RV135S, RV145S… với kiểu dáng hiện đại, mạnh mẽ
và các phụ tụng theo máy chất lượng cao.
Hiện nay, SVEAM đã thiết lập hệ thống phân phối
khắp cả nước với 8 tổng đại lý và trên 300 đại lý, trên
200 nhà cung ứng.
Nhờ đầu tư mạnh cho hoạt động R&D, hàng năm,
Công ty cho ra đời từ 3 đến 4 sản phẩm mới. Các sản
phẩm mới được đưa vào sản xuất hàng loạt, trên quy
mô lớn nhằm tiết giảm giá thành. SVEAM cũng đã liên
kết với hơn 200 đối tác có úy tín trong và ngoài nước
thông qua hình thức đặt hàng, hỗ trợ vốn kỹ thuật để
các doanh nghiệp vệ tinh chế tạo hơn 1000 chi tiết, linh
kiện của động cơ. SVEAM chỉ thiết kế tổng thể và chế
tạo những chi tiết chính có hàm lượng công nghệ cao
đồng thời kiểm soát chất lượng cuối cùng.
Sản phẩm của SVEAM không những từng bước
đẩy lùi sản phẩm ngoại nhập, chiếm lĩnh trên 25% thị

phần trong nước mà còn xuất khẩu qua thị trường 25
nước trong khu vực. Nếu như năm 2005 doanh thu mới
đạt được 125 tỷ đồng thì đến năm 2017 đã đạt trên 650
tỷ đồng tăng hơn 05 lần, trong đó doanh số xuất khẩu
đạt trên 13 triệu USD.
Liên tục trong nhiều năm liền, sản phẩm của Công
ty đã đạt chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng
cao”, “Bạn nhà nông”, “Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
uy tín”. Ngoài ra, Công ty đã đạt nhiều giải thưởng
về chất lượng, về uy tín thương hiệu như: “Top 100
Thương hiệu Việt hàng đầu”, “Thương hiệu Vàng chất
lượng”,… và nhiều giải thưởng uy tín khác.
Sau hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, với
những kết quả đạt được, Công ty đã được Nhà nước,
Chính phủ tặng thưởng: Danh hiệu Anh Hùng Lao
động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng
Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần
thưởng cao quý khác khác.
Thời gian tới, Công ty tiếp sẽ tục thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp như: đầu tư cho hoạt động R&D; nghiên
cứu, ứng dụng KH&CN; tăng cường hợp tác sản xuất;
đẩy mạnh công tác phát triển thị trường; đào tạo nguồn
nhân lực, để thực hiện mục tiêu trở thành nhà sản xuất
động cơ và máy nông nghiệp hàng đầu khu vựcn

53

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

TKV: Khảo sát đầu tư tuyến băng tải than Tràng Bạch - Uông Bí

V

ừa qua, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm
tra, khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị liên
quan về việc đầu tư tuyến băng tải than Tràng Bạch
(Mạo Khê) - Uông Bí.
Theo báo cáo của Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ
và Công nghiệp (đơn vị tư vấn), dự án đầu tư tuyến
băng tải than từ MBCN +56 mỏ Tràng Bạch (Mạo Khê)
- Uông Bí có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5.900m,
gồm có 2 tuyến băng tải thường và 5 tuyến băng tải
uốn cùng với các công trình phụ trợ theo như nhà điều
hành, xưởng sửa chữa cơ khí, kho phụ tùng, vật liệu…
Tuyến băng tải có công suất thiết kế 500 tấn/h
tương ứng công suất 1,7 triệu tấn than/năm, có tổng
mức đầu tư 436 tỷ đồng do Công ty TNHH 1TV Môi
Trường - TKV làm chủ đầu tư. Sau khi kiểm tra tại
thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan, đoàn
công tác đã kết luận, dự án đầu tư tuyến băng tải than
từ MBCN +56 mỏ Tràng Bạch (Mạo Khê) - Uông Bí

có ý nghĩa hết sức quan trọng, giải quyết được 3 vấn
đề, đó là: hiệu quả kinh tế; bảo vệ môi trường; đảm bảo
an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên than trong quá trình
vận chuyển.
Đoàn công tác đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn
tiếp thu các ý kiến tham gia, tích cực triển khai để đến
giữa năm 2022 đưa tuyến băng tải vào hoạt động, đáp
ứng sản xuất - tiêu thụ than của vùng Miền Tây.
HOÀNG HÀ

Than Thống Nhất đảm bảo sản xuất và chống dịch Covid-19 hiệu quả

6

tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19
vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chỉ
đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất
và sự nỗ lực của toàn thể CBCN-NLĐ, Công ty đã
đảm bảo được nhịp độ sản xuất, nâng cao thu nhập cho
người lao động.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản
xuất, kinh doanh chính của Công ty đều cơ bản hoàn
thành kế hoạch Tập đoàn TKV giao. Theo đó: Than
nguyên khai sản xuất 890.415 tấn, đạt 50,88% kế
hoạch năm; than tiêu thụ 891.260 tấn, đạt 51,22% kế
hoạch năm; Doanh thu tổng số 1.062.916 triệu đồng
đạt 51,5% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân đạt
15.988.000 đồng/người/tháng đạt 106,14% kế hoạch.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Công ty đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp chỉ đạo
của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và của
Tập đoàn. Công ty đã chủ động tuyên truyền vận động
CBCN-NLĐ thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của
Bộ Y tế, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm
soát chặt chẽ người ra, vào Công ty. Ngoài ra, Công
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ty đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tổ
chức xét nghiệm ngẫu nhiên SARS-CoV2 đối với 296
CBCN, tất cả đều cho kết quả âm tính.
Với sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, kết
thúc 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Than Thống Nhất
đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa sản xuất, vừa phòng
chống dịch hiệu quả góp phần cùng Tập đoàn TKV
thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch Vừa ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả”.
CẨM NHUNG

TKV TĂNG CƯỜNG

ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG
TRONG SẢN XUẤT
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TẬP ĐOÀN TKV VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TÍCH CỰC THỰC
HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ, ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA, TỰ ĐỘNG HÓA, TIN HỌC HÓA VÀO
SẢN XUẤT ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, NÂNG CAO MỨC ĐỘ AN TOÀN.

V

l HÀ AN

ừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng
Thanh Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm
điểm công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) 6
tháng đầu năm, triển khai các biện pháp đảm bảo an
toàn lao động 6 tháng cuối năm 2021.
Theo báo cáo của Ban An toàn, trong 6 tháng đầu
năm 2021, Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực thực
hiện công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự
động hóa, tin học hóa vào sản xuất để tăng năng suất
lao động, nâng cao mức độ an toàn. Đồng thời, tăng
cường kiểm tra giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ
tại các đơn vị, thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNLĐ
và sự cố. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn thực
hiện kế hoạch ATVSLĐ đạt 603 tỷ đồng, bằng 51% kế
hoạch năm…
Triển khai các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ 6
tháng cuối năm 2021, với mục tiêu giảm thiểu thấp
nhất các vụ sự cố, TNLĐ nghiêm trọng, Tập đoànTKV
yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới
hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất nhằm tăng
năng suất, giảm lao động làm việc trong hầm lò, nâng
cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại
trong lò cho công nhân. Hệ thống chính trị tích cực vào
cuộc thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, đặc biệt là
Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, các công
trường, phân xưởng.
Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra ca 2,
ca 3 để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn
chặn TNLĐ, sự cố có thể xảy ra. Quan tâm hơn nữa
đến công tác cơ điện - vận tải, quản lý, vận hành thiết
bị; xây dựng nội dung đào tạo, sát hạch đội ngũ công
nhân cơ điện. Quan tâm đặc biệt công tác thông gió,
thoát nước, kiểm soát khí mỏ; thực hiện tốt công tác
phòng chống mưa bão… Căn cứ tình hình dịch bệnh,
Tập đoàn tổ chức Hội thi ATVSV giỏi và Hội thi CCM
bán chuyên vào thời gian phù hợp.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn TKV thực hiện kế
hoạch ATVSLĐ đạt 603 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng
Thanh Hải nhấn mạnh, công tác ATVSLĐ luôn được
Tập đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong
6 tháng đầu năm 2021, công tác ATVSLĐ có nhiều cố
gắng, đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám
sát, phát hiện ngăn ngừa, xử lý các vi phạm, vì mục
tiêu giảm thiểu TNLĐ và sự cố.
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã chỉ đạo, các
đơn vị bám sát Nghị quyết 08 của Đảng ủy Tập đoàn
về ATVSLĐ và triển khai bằng các giải pháp cụ thể; từ
công trường, phân xưởng thực hiện tốt công tác phòng
chống mưa bão, nhận diện ngay các nguy cơ có thể xảy
ra sự cố, TNLĐ để phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho
các đê, đập chắn chân bãi thải, an toàn hồ quặng, các
công trình, thiết bị...
Trong thời gian tới, các đơn vị sản xuất hầm lò
cần tập trung làm tốt công tác kiểm soát khí mỏ, phòng
ngừa cháy nổ, bục nước; chấp hành nghiêm kỷ cương,
kỷ luật trong điều hành sản xuất. Xây dựng đội ngũ
cán bộ, công nhân có trình độ, tác phong công nghiệp,
xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn trong
cán bộ, công nhân vì mục tiêu đảm bảo an toàn trong
sản xuấtn
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Số hóa bản đồ tuyến ống xăng dầu trên ứng dụng Google maps

N

hằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý kỹ
thuật tuyến ống, thuận tiện quản lý hành lang
an toàn, giúp cho cán bộ quản lý cũng như nhân viên
tuần tuyến nắm rõ vị trí, hướng tuyến các đường ống
ngầm tại hiện trường với mặt bằng thường xuyên
được cập nhật, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132
(Petrolimex Quảng Ninh) đã tổ chức triển khai thực
hiện số hóa bản đồ tuyến ống xăng dầu trên ứng dụng
Google Maps.
Sau hơn 1 tháng triển khai, Xí nghiệp đã đưa hơn
100km đường ống thuộc các tuyến K131-H102, K131HD, HD-K133, HD-H101 và HD-K132 do Xí nghiệp
quản lý, gắn lên mặt bằng thực tế của bản đồ Google
Maps và tổ chức đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng.
Bản đồ số tổng mặt bằng tuyến ống trên phần
mềm Google Maps sẽ giúp cho việc xác định vị trí
đường ống, nắm bắt hướng tuyến tại hiện trường dễ
dàng, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Đặc
biệt là trong các trường hợp kiểm tra, sửa chữa, bảo
dưỡng, nâng cấp đường ống, xác định điểm giao cắt
với các công trình hạ tầng tại hiện trường, xác định quy
mô, theo dõi diễn biến các công trình vi phạm hành

Đoạn ống vượt sông Đình Đào - tuyến HD-K133 được thể
hiện trên Google Maps

lang an toàn đường ống xăng dầu nhằm giám sát an
toàn tuyến ống.
Để hoàn thiện bản đồ số tuyến ống, Xí nghiệp
Kho vận xăng dầu K132 sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các bước tiếp theo như cập nhật thông tin về
kỹ thuật đường ống theo hồ sơ quản lý, thông tin về
các công trình nằm trong khoảng cách an toàn đối với
đường ống xăng dầu lên bản đồ số... Dự kiến toàn bộ
các thông tin sẽ được cập nhật hoàn chỉnh lên bản đồ
số tuyến ống xăng dầu trong Quý III/2021.
QUÂN THANH

Petrolimex Sài Gòn: 6 tháng, sản lượng qua kênh thương nhân đầu mối
tăng 200%

T

heo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2021 của Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex
Sài Gòn), tổng sản lượng xuất bán trực tiếp của Công
ty đạt 50% kế hoạch năm và bằng 102% so cùng kỳ.
Đặc biệt, sản lượng kênh Thương nhân đầu mối đạt
103% kế hoạch năm, bằng gần 200% so cùng kỳ. Với
kết quả đạt được, Công ty đã thực hiện tốt việc đảm
bảo việc làm và cân đối thu nhập cho người lao động.
Để đạt được kết quả đó, Công ty đã tăng cường
khai thác sử dụng và triển khai hiệu quả các ứng dụng
tin học, công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai chương trình Quản lý đơn hàng
trực tuyến SMO cho 100% khách hàng của Công ty,
đảm bảo an toàn bảo công tác bán hàng trong thời gian
giãn cách xã hội.
Công ty cũng đã hoàn thành trang bị dấu hiệu
nhận diện thương hiệu mới tại 2 cửa hàng xăng dầu
(Cửa hàng số 1 và số 31), đồng thời phát triển thêm
Cửa hàng Xăng dầu số 79 tại tỉnh Long An. Để hoàn
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thành tốt nhiệm vụ cả năm, trong thời gian tới, Công
ty tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa đảm bảo an
toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì liên tục
hoạt động sản xuất - kinh doanh; nỗ lực phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.
PV
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