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Hưởng ứng chương trình 
“Người Việt Nam đi du lịch 
Việt Nam” và Festival Dù 

lượn “Bay trên mùa nước đổ” khu 
vực phía Tây tỉnh Yên Bái năm 2020, 
tối 6/6, tại Không gian Văn hóa Trà 
Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tổ 
chức đêm tiệc trà.

Xã Suối Giàng huyện Văn Chấn 
hiện có trên 500 ha chè Shan, trong 
đó quần thể 400 cây chè Shan trên 
100 năm tuổi đã được Hội bảo vệ 
thiên nhiên và môi trường Việt Nam 
công nhận là Cây di sản Việt Nam. 
Sản phẩm chè Suối Giàng đã được 
Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu 
độc quyền, và là sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
OCOP 4 sao. Bên cạnh những giá trị lịch 
sử, văn hóa, cây chè Suối Giàng còn mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, là nguồn thu nhập 
chính của người dân xã Suối Giàng. Để cây 
chè Shan tuyết được giữ vững và trở thành 
thương hiệu, những năm qua UBND xã Suối 
Giàng cùng với bà con đồng bào Mông nơi 
đây đã quảng bá thương hiệu chè bằng cách 
kết hợp giữa văn hóa chè, văn hóa bản địa 
với phát triển du lịch. Qua đó, thương hiệu 
chè Suối Giàng ngày càng được vươn xa 
trong và ngoài nước, giúp đồng bào Mông 
làm giàu trên vùng tài nguyên vô giá này.

Tại đêm tiệc trà, các vị đại biểu khách 
mời cùng du khách gần xã đã được thưởng 
thức các loại trà Shan Tuyết do nhân dân 

các thôn bản trên địa bàn xã Suối Giàng sản 
xuất. Cùng thưởng thức các loại trà đặc biệt 
như Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà, Hoàng trà 
do HTX Suối Giàng và HTX du lịch, sinh thái 
Suối Giàng sản xuất. Đồng thời được giao 
lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào Mông 
trong không gian văn hóa trà đậm đà bản sắc 
dân tộc.

Đêm tiệc trà Shan Tuyết cổ thụ Suối 
Giàng là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng 
Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt 
Nam”; tiếp tục tái khởi động các hoạt động du 
lịch sau ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 tại 
Việt Nam. Đồng thời nhằm giới thiệu, quảng 
bá với bạn bè trong nước và quốc tế về giá trị, 
chất lượng sản phẩm chè Shan Tuyết, từng 
bước xây dựng thương hiệu chè Shan Tuyết 
cổ thụ Suối Giàng.

Nguồn: CTTĐTYB

Giao lưu văn nghệ tại đêm tiệc

  Vaên Chaán 
TOÅ CHÖÙC ÑEÂM TIEÄC TRAØ SUOÁI GIAØNG
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Tình hình hoạt động sản 
xuất công nghiệp, thương 
mại tháng 5 và 5 tháng 

đầu năm trên địa bàn tỉnh còn gặp 
khó khăn, thách thức do tình hình 
xuất khẩu sang thị trường nước 
ngoài còn hạn chế, nhiều nước 
tiếp tục thực hiện giãn cách xã 
hội. Nhưng được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Bộ Công Thương,  sự nỗ 
lực, cố gắng khắc phục vượt qua 
khó khăn của cộng đồng doanh 
nghiệp trên địa bàn, nhiều giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, các 
địa phương thực hiện, tạo điều kiện để hỗ trợ 
doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh 
sau dịch, cụ thể:  

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 
2020 tăng 11,07% so với tháng 4 năm 2020 
và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong 
đó: Khai khoáng giảm 29,1%; công nghiệp 
chế biến, chế tạo tăng 8,03%; Sản xuất và 
phân phối điện giảm 7,46%; cung cấp nước, 
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 0,99%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát 
triển công nghiệp:

Khuyến công quốc gia: Đã được Bộ Công 
Thương phê duyệt 02 đề án với tổng kinh phí là 
900 triệu đồng, hiện đã ký hợp đồng với doanh 

nghiệp để triển khai thực hiện 02 đề án này. 
Khuyến công địa phương: Đã trình Sở Tài 

chính thẩm định các nội dung, đề án cho kế 
hoạch năm 2020 với tổng kinh phí là 3.000 
triệu đồng; Hoạt động tư vấn phát triển công 
nghiệp đang tiếp tục thực hiện 06 công trình 
với tổng giá trị 518,703 triệu đồng, đến nay đã 
hoàn thành 05/06 công trình với giá trị 48,3 
triệu đồng; Chương trình tiết kiệm năng lượng 
đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí là 500 
triệu đồng, đang triển khai các thủ thục cần 
thiết để ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng; 
Đối với chương trình tiết kiệm năng lượng 
quốc gia, đã đăng ký danh mục với Bộ Công 
Thương với tổng kinh phí 1.000 triệu đồng và 
dự kiến các nhiệm vụ cần thiết để triển khai 
ngay sau khi có quyết định của phê duyệt của 
Bộ Công Thương.

Sơ kết công tác tháng 5, 5 tháng năm 2020 
Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 

Sản xuất tôn hoa sen tại nhà máy Tôn Hoa Sen

NGAØNH COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI: 
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Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc 
gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020: Được 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng 
(nguồn vốn ngân sách địa phương). Đã được 
UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu. Đã được UBND tỉnh phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của dự án. 
Đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu xây lắp và đang triển khai các bước 
tiếp theo.

Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020- EU 
tài trợ: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 
vốn 57,9 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ODA do 
EU tài trợ không hoàn lại: 47,6 tỷ đồng, Nguồn 
vốn ngân sách địa phương 10,3 tỷ đồng. Hoàn 
thành giải ngân 5,631 tỷ đồng, bằng 9,72% kế 
hoạch năm. Đang triển khai các bước tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh thương mại:
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tháng 5/2020 ước đạt 1.426,85 tỷ đồng, 
tăng 35,82% với tháng trước, lũy kế ước đạt 
6.990,15 tỷ đồng, giảm 3,69% so với cùng kỳ, 
bằng 77,98% so với kịch bản tăng trưởng 6 
tháng đầu năm 2020, bằng 35,19% so với kịch 
bản tăng trưởng năm 2020. Trong đó, khu vực 
kinh tế nhà nước ước đạt 299,23 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng 4,28%; các khu vực kinh tế khác ước 
đạt 6.690,92 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,72%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2020 ước 
đạt 12,09 triệu USD tăng 21,14% so với tháng 
trước, lũy kế ước đạt 57,69 triệu USD, giảm 
17,15% so với cùng kỳ, bằng 80,57% so với 
kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, 
bằng 27,47% so với kịch bản tăng trưởng 
năm 2020.

Công tác xúc tiến thương mại: Được UBND 
tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí hoạt động 
XTTM năm 2020: Được UBND tỉnh phê duyệt 

phân bổ kinh phí hoạt động XTTM năm 2020; 
Hoàn thành các đề án thành phần để triển khai 
kế hoạch XTTM năm 2020 theo quyết định; 
đã phát hành 03/12 bản tin Công Thương; tổ 
chức được 02/15 hội chợ; Hỗ trợ một số doanh 
nghiệp xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm; 
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia 
sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng 
bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản 
phẩm nông, lâm sản chế biến.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 6 năm 2020: 
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so 

sánh 2010 đạt 1.400 tỷ đồng trở lên;
Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.900 

tỷ đồng; 
Xuất khẩu phấn đấu đạt 14 triệu USD trở 

lên;  
Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, 

Xúc tiến thương mại;
Triển khai Dự án điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020.
 Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế 

hoạch tháng 6 năm 2020, cần có quyết tâm 
phấn đấu và thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình 
hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp để tổng hợp, theo dõi và đánh 
giá đầy đủ tình hình phát triển công nghiệp, 
thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn. Nắm 
bắt tình hình và đánh giá các sản phẩm chủ 
yếu chịu ảnh hưởng và những sản phẩm không 
ảnh hưởng để thay thế, bù đắp cho những sản 
phẩm thiếu hụt.

Tăng cường phối hợp với Cục QLTT tỉnh 
trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả 
hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên 
các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc 
biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu; 
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Trong những năm qua, hoạt 
động khuyến công Công 
nghiệp nông thôn (CNNT) 

tỉnh Yên Bái đã mang lại nhiều 
hiệu quả thiết thực, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh 
doanh, từng bước khẳng định vai 
trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát 
triển công nghiệp nông thôn, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, duy trì 
việc làm, nâng cao đời sống cho 
một bộ phận lao động nông thôn, 
ổn định tình hình kinh tế- xã hội, 
an ninh trật tự tại địa phương, tạo 
điều kiện thuận lợi trong quá trình 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Là địa phương có thế mạnh về trồng rừng 
như huyện Trấn Yên, Doanh nghiệp Tư nhân 
Đăng Khoa đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền 
máy móc hiện đại sản xuất gỗ thanh xuất khẩu 
cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn 
Quốc, Nhật Bản…. Được hỗ trợ của Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Yên 
Bái trong việc đầu tư nâng cấp công nghệ, xây 
dựng mô hình trình diễn, đẩy mạnh hỗ trợ xúc 
tiến tìm kiếm đối tác, đến nay công ty đã có 
nguồn thị trường xuất khẩu ổn định, trung bình 
mỗi tháng công ty xuất khẩu từ 4-6 công-te-nơ, 
tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao 
động tại địa phương. Ông Nguyễn Đăng Khoa, 

Sản xuất gỗ thanh xuất khẩu

kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường 
bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng; Thường 
xuyên thông tin kịp thời xây dựng phương án 
đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu 
người dân.

Triển khai hưởng ứng Tháng Công nhân 
và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ theo chỉ đạo của Bộ 
Công Thương và UBND tỉnh;

Triển khai, tư vấn, hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham 
gia hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm và 

xúc tiến thương mại trên môi trường mạng;  
Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý bán 

hàng đa cấp và quy chế phối hợp quản lý kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

Đề xuất các biện pháp, giải pháp thúc đẩy 
lưu thông, tiêu dùng hàng hóa trên địa bàn tỉnh 
sau dịch Covid-19;

Đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương 
mại và thương mại điện tử để phát triển thị 
trường trong nước và xuất khẩu.

Nguồn: Văn phòng Sở

YÊN BÁI ĐẨY MẠNH KHUYẾN CÔNG 
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN



TIN TRONG TÆNH

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 06/2020 5

Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa 
xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết: “Trung 
tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở 
Công Thương đã giúp đỡ cho doanh nghiệp rất 
nhiều như hỗ trợ hệ thống nồi hơi, các cuộc 
xúc tiến tìm kiếm bạn hàng ở trong nước cũng 
như ở nước ngoài, như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
và thị trường Đông Nam Á… thực tế đã mang 
lại hiệu quả rất nhiều cho doanh nghiệp, cũng 
như nâng cao thu nhập cho người lao động tại 
địa phương, thu nhập bình quân từ 7,5 triệu 
đồng đến gần 9 triệu đồng/người/tháng.”  

HTX Quế hồi xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, 
thành lập tháng 4/2017, HTX có 22 thành viên, 
phát triển vùng sản xuất tập trung trên diện tích 
90 ha, sản lượng thu mua bình quân 70 - 100 
tấn quế/tháng. Được biết, ngay khi thành lập, 
Ban Giám đốc HTX xác định sản xuất hiện đại 
là điều kiện tất yếu để tạo ra những giá trị bền 
vững.  Do đó, từ các nguồn lực hỗ trợ, HTX 
đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, 
ứng dụng khoa học, kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ 
xuất thô, đẩy mạnh chế biến. Ứng dụng công 
nghệ vào chế biến và hiện nay đang tạo ra 12 
loại sản phẩm quế chất lượng cao, với các mặt 
hàng chủ lực như: quế điếu thuốc, quế ống, 
quế tăm, quế bột, tinh dầu quế… đang có sức 
cạnh tranh mạnh và giá bán ổn định. Để đáp 
ứng nhu cầu sản xuất, chế biến, HTX đã xây 
dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ 
có tổng diện tích trên 14.000 m2, công suất từ 
80 - 100 tấn quế tươi/tháng, vốn đầu tư 80 tỷ 
đồng với dây chuyền máy móc hiện đại thực 
hiện các khâu chế biến như: cắt, thái, tháp tinh 
cất tinh dầu…

Ông Nguyễn Bá Mão, Quản lý HTX quế hồi 
xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 
cho hay: “Ngay khi mới thành lập HTX chúng 
tôi được hỗ trợ về máy móc, kỹ thuật sơ chế từ 
nguồn khuyến công của tỉnh đã giúp các sản 

phẩm quế trở nên đa dạng, chất lượng cao 
hơn. Giá quế ổn định ở mức 20.000 - 25.000 
đồng/kg, tăng 15 - 20% so với trước, sản phẩm 
của chúng tôi đều là sản phẩm hữu cơ, đến nay 
sản phẩm của HTX đã xuất khẩu đi Châu Âu, 
thị trường Thái Lan, Trung Quốc…”

Những năm qua, Sở Công thương tỉnh Yên 
Bái đã phối hợp thực hiện 25 đề án khuyến 
công quốc gia và 103 đề án khuyến công 
địa phương với kinh phí hỗ trợ triển khai các 
chương trình là gần 25 tỷ đồng, bình quân mỗi 
năm khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn khuyến công 
quốc gia và nguồn khuyến công địa phương. 
Nguồn kinh phí này thu hút tới hơn 136 tỷ đồng 
vốn đối ứng từ các cơ sở công nghiệp nông 
thôn góp phần gia tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong toàn ngành 
công nghiệp của tỉnh.   

Ông Đoàn Lê Khoa - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở 
Công Thương cho biết: “Trên cơ sở những 
kết quả đã đạt được, Sở Công Thương Yên 
Bái đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho giai 
đoạn tiếp theo. Theo đó, đến hết năm 2020, 
tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên 
địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị 
cho mở rộng sản xuất, áp dụng các giải pháp 
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp góp phần 
gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp trong toàn ngành công nghiệp của 
tỉnh. Cụ thể, khuyến công tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo 
150 lao động cho các cơ sở CNNT; tập huấn 
khởi sự doanh nghiệp cho 200 học viên; xây 
dựng 1-2 mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ 
từ 50-55 cơ sở đầu tư mới công nghệ sản xuất; 
hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 1 cụm công 
nghiệp…

Giai đoạn 2020-2030, khuyến công tỉnh Yên 
Bái sẽ ưu tiên cho các chương trình, dự án 
phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
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Dịch Covid - 19 đã tác động 
mạnh đến thu ngân sách 
Nhà nước do ngành thuế 

Yên Bái quản lý trong 5 tháng đầu 
năm 2020 và dự báo sẽ còn ảnh 
hưởng trong thời gian tới.

Phóng viên (P.V) Báo Yên 
Bái đã có cuộc trao đổi với Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh Nông Xuân 
Hùng xung quanh việc thực hiện 
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn cũng như giải pháp bảo 
đảm thu ngân sách năm 2020 của 
ngành thuế.

P.V: Dịch Covid -19 đã tác động tiêu cực đến 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội khiến nhiều doanh 
nghiệp phải tạm ngừng sản xuất; đồng thời, sẽ 
tác động đến kết quả thu ngân sách. Đề nghị 
đồng chí cho biết tình hình thu ngân sách của 
ngành thuế Yên Bái trong 5 tháng qua!

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Thu ngân sách 
5 tháng đầu năm 2020 do Cục Thuế tỉnh thực 
hiện đạt 1.032,57 tỷ đồng, bằng 31% dự toán 
tỉnh giao, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2019. 
Trong đó, thu từ hải quan 70,388 tỷ đồng, đạt 
25% dự toán tỉnh giao, bằng 64% so với cùng 
kỳ năm 2019; tổng thu nội địa thực hiện 962,18 
tỷ đồng, đạt 32% dự toán tỉnh giao, bằng 111% 

so với cùng kỳ năm 2019. 
Đặc biệt, thu từ khu vực sản xuất, kinh 

doanh 5 tháng ở mức thấp; thu từ quốc doanh 
đạt 27% dự toán tỉnh giao, bằng 90% so cùng 
kỳ năm trước; thu từ ngoài quốc doanh đạt 31% 
dự toán tỉnh giao, bằng 92% so cùng kỳ. 

Theo kết quả khảo sát, có trên 85% số 
doanh nghiệp trên cả nước bị tác động của 
dịch Covid -19; trong đó, một số ngành có tỷ lệ 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề như vận 
tải là 90%, dịch vụ lưu trú là 97,1%, dịch vụ ăn 
uống 95,5%, đại lý du lịch là 95,7%, giáo dục và 
đào tạo là 93,9%... 

Tại tỉnh Yên Bái, do hoạt động sản xuất, kinh 

Yên Bái đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn

biểu; sản phẩm thuộc chương trình phát triển 
sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn. Ưu 
tiên các chương trình triển khai tại các huyện 
nghèo, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số; 
các xã trong kế hoạch thực hiện chương trình 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ưu tiên hỗ 
trợ như: Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy 

sản, phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất 
phục vụ nông nghiệp nông thôn; công nghiệp 
hỗ trợ, sản xuất các sản phẩm có thị trường 
xuất khẩu, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên 
liệu tại chỗ... góp phần khai thác tốt tiềm năng 
của địa phương./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Cục Thuế tỉnh Yên Bái.
(Ảnh: T.L)
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doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 
19 nên hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng 
đều thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm 
trước. Các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, lưu thông, vận chuyển hàng 
hóa, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch 
vụ như: y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, 
du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn... 
bị ảnh hưởng rõ rệt. 

5 tháng đầu năm nay, đã làm thủ tục 
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
cho 377 doanh nghiệp, 17 doanh nghiệp 
giải thể, 220 doanh nghiệp ngừng sản 
xuất, kinh doanh. 

P.V: Ảnh hưởng của dịch Covid - 19 
lên toàn bộ nền kinh tế. Vậy, Cục Thuế sẽ triển 
khai những giải pháp nào để bảo đảm nhiệm vụ 
thu ngân sách trong thời gian tới?

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Về công tác thu 
ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ 
đạo với tinh thần phấn đấu thu ở mức cao nhất, 
phát huy hết các khoản thu; thực hiện kích cầu 
bằng cơ chế, chính sách để tạo việc làm cho 
người lao động, tăng doanh thu cho ngân sách; 
mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, chống 
thất thu, giảm nợ đọng thuế, tăng cường công 
tác quản lý hóa đơn chứng từ, chống gian lận 
thuế, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán 
không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại 
gắn với chống gian lận thương mại... 

Cùng đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục bám sát các 
chỉ đạo của trung ương và UBND tỉnh trong 
công tác thu ngân sách Nhà nước để triển khai 
nhiệm vụ. Trong đó, chúng tôi ban hành các 
văn bản chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị thường 
xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để 
đánh giá, dự báo kết quả hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế 
trên địa bàn cũng như đánh giá tác động tới 
nguồn thu từ việc áp dụng các chính sách hiện 
hành để chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp 

thu ngân sách phù hợp.
P.V: Đồng chí có thể chia sẻ những giải 

pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
người nộp thuế trong bối cảnh tác động do 
dịch Covid - 19? 

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Cục Thuế sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu 
quả với các sở, ngành, chính quyền các địa 
phương nhằm giải quyết dứt điểm các vướng 
mắc của doanh nghiệp, chủ đầu tư liên quan 
đến khoản nợ (chờ xử lý) về tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các 
thủ tục liên quan đến xác định nghĩa vụ tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất để doanh nghiệp, chủ 
đầu tư nộp ngân sách trong thời gian sớm nhất. 

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh việc 
triển khai Đề án hóa đơn điện tử, mục tiêu đến 
tháng 11/2020 đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp, tổ 
chức trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử; chủ 
động đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh 
việc đa dạng các hình thức thu nộp tiền thuế 
không dùng tiền mặt. 

Cục Thuế cũng bám sát tình hình sản xuất, 
kinh doanh, nguồn thu - dòng tiền, kê khai - nộp 
thuế... của người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc; triển khai các chính sách 
của trung ương và tỉnh về tháo gỡ khó khăn, 

Đồng chí Nông Xuân Hùng Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái.
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hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động 
của dịch Covid - 19 đúng đối tượng; đôn đốc 
khai - nộp đầy đủ, đúng hạn; khai thác tăng thu 
hiệu quả. 

Cùng với đó, chủ động thực hiện khảo sát, 
đánh giá về tác động của dịch Covid - 19 đối 
với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, người nộp thuế để có các giải pháp 
tháo gỡ phù hợp hoặc kịp thời đề xuất với cấp 
có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, hỗ trợ. 

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh tích cực tham mưu 
với tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế các nội 
dung liên quan đến công tác quản lý thuế, bảo 
đảm tính hiệu quả, khả thi và tạo được sự đồng 
thuận của người nộp thuế cũng như kịp thời đề 
xuất, tham mưu giải pháp ưu đãi thuế giúp ổn 
định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...; qua 
đó, góp phần nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu 
thuế trong tương lai.

P.V: Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, Cục 
Thuế đã triển khai các chính sách này như thế 
nào? Thưa đồng chí!

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Nhờ chủ động 
đánh giá, phân loại mức độ ảnh hưởng của 
dịch Covid - 19 đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia 
đình, cá nhân kinh doanh nên ngay khi Chính 
phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 
ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và 
tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 
9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do dịch Covid - 19, Cục Thuế đã 
phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đơn vị. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, 
rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính thuế một cách thực chất và hiệu quả; đẩy 
mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, 
người nộp thuế thực hiện đúng các quy định 
theo chính sách, pháp luật thuế...

Tuyên truyền kịp thời tới toàn thể cán bộ, 
công chức thuộc Cục Thuế và 100% người nộp 
thuế trên địa bàn có kết nối địa chỉ thư điện tử 
với Cục Thuế, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức 
đều nắm bắt và hướng dẫn người nộp thuế 
triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị 
quyết số 42/NQ-CP hiệu quả. Cùng đó, xây 
dựng tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, 
video clip ngắn để hướng dẫn các chính sách 
hỗ trợ, đăng tải trên website của Cục Thuế; phối 
hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và chủ 
động tuyên truyền qua mạng xã hội (YouTube, 
Facebook, Zalo,…).

Cục Thuế cũng xây dựng cơ sở dữ liệu người 
nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn, được 
hỗ trợ; tập trung rà soát các điều kiện gia hạn 
tiền thuế và tiền thuê đất; hướng dẫn người nộp 
thuế nộp đơn đề nghị gia hạn qua hệ thống thuế 
điện tử; quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết 
quả về số lượng người nộp thuế, số thuế được 
gia hạn đối với từng sắc thuế, tiền thuê đất. 

Xây dựng quy trình thực hiện, tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn, đề nghị hỗ trợ 
của người nộp thuế trong nội bộ cơ quan thuế; 
xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro, các biện 
pháp kiểm tra, giám sát để bảo đảm chính sách 
gia hạn được áp dụng đúng đối tượng, nhanh 
chóng, hiệu quả, tránh các trường hợp lợi dụng 
chính sách gia hạn của Chính phủ để vi phạm 
pháp luật.

P.V: Bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo 
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 
42/NQ-CP, Cục Thuế tỉnh còn triển khai các giải 
pháp hỗ trợ nào khác?

Đồng chí Nông Xuân Hùng: Cục Thuế tỉnh 
tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 94/2019/
QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp 
thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà 
nước và Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 
của Bộ Tài chính về triển khai Nghị quyết số 
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Ngày 16/4/2020 Bộ Công 
Thương ban hành Công văn 
số 2698/BCT-ĐTĐL về việc 

hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 
cho các khách hàng sử dụng điện bị 
ảnh hưởng của dịch Covid-19.  Theo 
đó Điện lực tỉnh Yên Bái cũng giảm 
10 % giá bán lẻ điện cho các ngành 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Việc thực hiện hỗ trợ giảm giá 
điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn 
trong vòng đủ ba (03) tháng, thời 
điểm giảm giá điện, giảm tiền điện 
được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng 
tháng của đơn vị điện lực tại công tơ 
điện của khách hàng; Đối với khách 
hàng (sản xuất, kinh doanh) thực hiện từ kỳ hóa 
đơn gần nhất kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020. 
Do vậy các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh đang áp giá mua điện cho sản 
xuất, kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 
16/2014/TT-BCT  ngày 29 tháng 5 năm 2014  
đều được giảm giá theo quy định. 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Yên Bái 
theo kỳ hóa đơn tiền điện của kỳ đầu tháng 5 
năm 2020 toàn tỉnh hỗ trợ được 445.696 kWh 

với tổng số tiền hỗ trợ là 797.654.324đ; kỳ 
đầu tháng 6 năm 2020 toàn tỉnh hỗ trợ được 
73.121.560 kWh với tổng số tiền hỗ trợ thêm là 
12.903.307.984đ. 

Trước những khó khăn của các doanh 
nghiệp do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 
việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các ngành 
sản xuất, kinh doanh tuy không lớn nhưng cũng 
góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản 
xuất để phát triển trong những tháng tiếp theo.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

YEÂN BAÙI: 
HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT, 

KINH DOANH BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

94/2019/QH14. 
Chúng tôi cũng tập trung triển khai các nhóm 

giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển 
giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế không để 
xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính 
sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, 
chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Ngoài ra, Cục Thuế 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công 
chức, viên chức, xử lý nghiêm trường hợp lợi 
dụng chính sách, làm sai quy định nếu có.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: YBĐT

Ảnh minh hoạ
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Ngày 25/12/2018 Bộ Công Thương đã 
ban hành Thông tư số 53/2018/TT-
BCT Quy định về chương trình, nội 

dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với 
hoạt động kinh doanh Khí có hiệu lực từ ngày 
18/02/2019. Trong đó Thông tư đã quy định 
các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh 
doanh khí phải được huấn luyện, bao gồm: 

Nhóm 1: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh 
khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh 
khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản 
xuất kinh doanh của cơ sở; Người đứng đầu 
các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ 
trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; 
quản đốc phân xưởng và tương đương; Cấp 
phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ 
trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí; 

Nhóm 2: Người chuyên trách, bán chuyên 
trách về an toàn của cơ sở; Người trực tiếp 
giám sát về an toàn tại nơi làm việc; 

Nhóm 3: Người lao động trực tiếp liên quan 
đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, 
giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của 
cơ sở. Trường hợp người lao động thuộc đối 
tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển 
hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn 
luyện theo quy định của pháp luật về huấn 
luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công 
nghiệp nguy hiểm được quy định tại Thông tư 
số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ 
Công Thương quy định Danh mục hàng công 
nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 
vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp 
nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Các cơ sở tự huấn luyện hoặc thuê đơn vị 
khác huấn luyện thì người huấn luyện phải có 
trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên 
ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm công tác trong chuyên ngành đó, sau 
đó phải được Sở Công Thương kiểm tra, sát 
hạch cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trên địa 
bàn tỉnh hiện nay có 03 trạm chiết nạp và gần 
500 cửa hàng bán lẻ LPG phân bố trải rộng 
khắp địa bàn tỉnh nhưng hầu hết các cửa hàng 
bán lẻ chỉ có từ 01 đến 02 người không có 
người đủ trình độ để tự huấn luyện nếu thuê 
đơn vị có đủ chức năng huấn luyện thì chí phí 
sẽ rất cao. Ngoài ra, người vận chuyển sau khi 
huấn luyện phải được Sở Công Thương kiểm 
tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận về vận 
chuyển hàng công nghiệp theo quy định cho 
nên các cửa hàng sẽ rất khó khăn trong công 
tác huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.

Để giải quyết những khó khăn trên và tạo 
điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho các cửa 
hàng kinh doanh bán lẻ LPG trên địa bàn 
thực hiện được công tác huấn luyện và cấp 
giấy chứng nhận theo quy định. Trong tháng 6 
năm 2020, Sở Công Thương đã phối hợp với 
các Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở có chức 
năng đào tạo mở các lớp huấn luyện và cấp 
giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận cho các 
học viên liên quan đến kinh doanh khí trên địa 
bàn trong thời gian từ ngày 05 đến ngày 08 
tháng 6 năm 2020. Qua quá trình mở lớp huấn 
luyện đã có gần 200 học viên của các cơ sở đã 
tham gia lớp huấn luyện theo đúng thời gian 
và nội dung theo quy định, thông qua lớp huấn 

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ
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Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 
26/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái về việc tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị 08/
CT-BCT ngày 07/4/2020 của Bộ Công thương 
về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Văn bản số 
2868/BCT-TTTN ngày 23/4/2020 của Bộ Công 
thương về triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa 
phòng chống thiên tai năm 2020. Để chủ động 
phòng thiên tai đáp ứng nhu cầu về hàng hóa 
thiết yếu của nhân dân trước mùa mưa bão 
hàng năm Sở Công Thương ban hành văn bản 
số 509/SCT-QLTM ngày 03/4/2020 về chỉ đạo 
các doanh nghiệp phân phối về lĩnh vực lương 
thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm triển 
khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2020. Đối với lương thực theo chỉ 
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Công 
ty Cổ phần Lương thực Yên Bái dự trữ thường 
xuyên số lượng gạo 300 tấn (phụ vụ mùa giáp 
hạt, cứu đói, phòng chống thiên tai…), giá trị 

khoảng 2,7 tỷ đồng tại tổng kho lương thực tại 
số nhà 148, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Hồng Hà, TP Yên Bái. 

Ngoài mặt hàng lương thực để chuẩn bị 
hàng hóa từ nay đến thời điểm mùa mưa bão 
hàng năm, các mặt hàng thiết yếu hàng ngày 
như thực phẩm công nghệ chế biến gồm mỳ 
tôm, lương khô, nước uống đóng chai … được 
các doanh nghiệp là nhà phân phối, đại lý lớn 
trên địa bàn tỉnh chủ động nhập tăng thêm số 
lượng hàng hóa trong mùa mưa bão nhằm 
đảm bảo dự trữ thêm một lượng hàng hóa nhất 
định phục vụ nhân dân, vùng bị chia cắt. Tổng 
giá trị hàng hóa kinh doanh và dự trữ thiết yếu 
trên địa bàn tỉnh ước thực hiện trên 8,5 tỷ đồng 
tại một số nhà phân phối chủ đạo như Công ty 
TNHH TMDV Hằng Hiển; Công ty TNHH TM 
Tuyết Nga; Công ty TNHH Hùng Cường; Công 
ty TNHH TM và DV Hải Phượng; Công ty CP 
Thương mại và  Đầu tư Yên Bái; DNTN Sức 
Xuân; Siêu thị Vinmart; hệ thống 10 của hàng 
Vinmart+ .v.v. đảm bảo cung cấp đủ cho vùng 
bị thiên tai chia cắt. Đối với các mặt hàng xăng 

CÔNG TÁC DỰ TRỮ HÀNG HÓA THIẾT YẾU PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI NĂM 2020 CỦA TỈNH YÊN BÁI

luyện các học viên đã cơ bản nhận thức được 
các quy định của Nhà nước về kinh doanh, các 
quy định về an toàn và các kỹ năng nhằm đảm 
bảo an toàn trong quá trình kinh doanh và vận 
chuyển đặc biệt là những nội dung cần hướng 
dẫn người sử dụng đảm bảo an toàn trong quá 
trình sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ 
tiếp tục phối hợp với các Phòng Kinh tế/Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành 

phố mở các lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn 
trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và vận 
chuyển hàng công nghiệp cho các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, 
trình độ và đảm bảo việc tuân thủ các quy định 
của Nhà nước về an toàn trong quá trình hoạt 
động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và vận 
chuyển hàng công nghiệp góp phần đảm bảo 
an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Phòng KTATMT
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dầu phục vụ việc đi lại cho người dân trên địa 
bàn tỉnh cũng được quan tâm, đến nay trên địa 
bàn tỉnh có 116 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã 
được quy hoạch và cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh xăng dầu. Các cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu phân bố có tại 9/9 huyện, thị 
xã, thành phố. Nguồn xăng dầu kinh doanh bán 
lẻ thường xuyên tại 116 cửa hàng là 10.000m3/
tháng và duy trì kinh doanh thường xuyên, đảm 
bảo lưu thông xăng dầu trong mùa mưa bão, 
trong đó Công ty Xăng dầu Yên Bái là đơn vị 
doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh xăng dầu 
thường xuyên với 7.000 m3 /tháng cung cấp 
cho toàn hệ thống trực thuộc của công ty với 
31 cửa hàng, đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời 
về số lượng, chủng loại xăng dầu cho các cửa 
hàng trực thuộc công ty tại 9 địa bàn huyện, thị 
xã, thành phố. Khi các địa bàn bị cô lập do mưa 
bão, thiên tai thì nguồn xăng dầu tại mỗi cửa 
hàng luôn yêu cầu duy trì đảm bảo tối thiểu từ 

7 đến 10 m3 ngày và đảm bảo cung cấp đủ duy 
trì tối thiểu trong 15 ngày. 

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão, ngoài mặt 
hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu thì 
phương án dựng nhà tạm cũng được quan 
tâm dự phòng. Sở Công Thương đã có văn 
bản hướng dẫn, vận động với một số doanh 
nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng như: tôn 
lợp, đinh vít, dây thép, cuốc, xẻng... Các cửa 
hàng chuyên kinh doanh cung cấp sản phẩm 
vật liệu xây dựng và duy trì sản lượng đảm 
bảo phục vụ nhu cầu bình thường của người 
dân cũng như khi có thiên tai xả ra, cụ thể: Tôn 
lợp (loại 0,35mm, không xốp) 2.000 m2; đinh 
vít 1 tấn; dây thép (neo, buộc) các loại 1 tấn. 
Tấm phibro xi măng 3.000 tấm. Tổng giá trị dự 
trữ mặt hàng vật liệu xây dựng tại đơn vị kinh 
doanh vật liệu xây dựng, ước thực hiện được 
3 tỷ đồng.

Công tác chỉ đạo và tham gia cứu trợ phòng 

Ảnh minh hoạ
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chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được 
Sở quan tâm. Hàng năm trước mỗi mùa mưa 
bão Sở Công thương đã chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc rà soát, kiểm tra lại trang thiết bị, 
dụng cụ cứu hộ như: phương tiện, xăng xe, áo 
phao, đèn pin, áo mưa cần được quan tâm bổ 
sung. Công tác kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN của Sở Công Thương được quan tâm, 
trong đó lực lượng trực ban là lãnh đạo Sở, 
lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn. Để 
chủ động ứng phó khắc phục có hiệu quả các 
thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Công thương 
xây dựng phương châm “Bốn tại chỗ: Chỉ huy 
tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện 
tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

Bên cạnh những mặt đã đạt được trong 
công tác dự trữ hàng hóa phục vụ mùa mưa 

bão, thì hiện nay tại một số doanh nghiệp 
còn gặp khó khăn như chưa đảm bảo duy trì 
thường xuyên mặt hàng dự trữ đáp ứng được 
yêu cầu khi có các trường hợp khẩn cấp xảy 
ra, các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như: 
nước uống đóng chai, lương khô, mỳ ăn liền, 
vật liệu xây dựng, xăng dầu …còn phụ thuộc 
vào dự trữ của các doanh nghiệp và các đại 
lý đóng trên địa bàn. Vì vậy, để công tác dự 
trữ hàng hóa đảm bảo trong mùa mưa bão đề 
nghị các Bộ ngành trung ương tham mưu trình 
Chính Phủ ban hành chính sách cụ thể về ưu 
đãi đối với doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng 
hóa đảm bảo bình ổn thị trường và dự trữ hàng 
hóa PCTT-TKCN hiện nay để làm tốt công tác 
cứu hộ, cứu nạn, cung cấp kịp thời hàng hóa 
thiết yếu cho người dân trong mùa mưa lũ.

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 6/2020, giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố có biến động 
so với tháng trước. Giá lợn hơi trên địa bàn thành phố giảm nhẹ, cụ thể:  Thịt lợn hơi: 

89.000-91.000 đ/kg (-6.000 đ/kg); Thịt nạc thăn: 160.000 đ/kg (-10.000 đ/kg), Thịt mông sấn, 
ba chỉ: 150.000 đ/kg (-10.000 đ/kg); Thịt gà hơi: 110.000-120.000đ/kg, gà mổ sẵn: 160.000-
170.000 đ/kg; Thịt bò - thịt trâu ngon loại I có giá 260.000 - 270.000 đồng/kg.

Giá vật liệu xây dựng giảm so với tháng trước, cụ thể: Sắt    6-8 Hòa Phát: 12.350 đ/kg 
(-300 đ/kg), Sắt    10 Hòa Phát 78.000 đ/cây (-3.000 đ/cây), Sắt   12 Hòa Phát 123.000 đ/cây 
(-4.500 đ/cây), Sắt   14 Hòa Phát 168.000 đ/cây (-6.000 đ/cây), Sắt    16 Hòa Phát 212.500 
đ/cây (-7.500 đ/cây), Sắt    18 Hòa Phát 277.000 đ/cây (-10.000 đ/cây); Xi măng ChinFon Hải 
Phòng (PC30): 1.530.000 đ/tấn; Xi măng ChinFon Hải Phòng (PC40): 1.560.000 đ/tấn; Xi măng 
Yên Bái (PC30): 945.000 đ/tấn; Xi măng Yên Bái (PC40): 1.055.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM 
Yên Bình (PC30): 965.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên Bình (PC40): 1.065.000 đ/tấn.

Dưới đây là diễn biến giá cả một số mặt hàng tại thành phố Yên Bái thời gian qua:

Giá cả thị trường hàng hóa tại thành phố Yên Bái 
từ 01-20/6/2020
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8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

20.000

22.000-25.000

32.000-34.000

40.000

260.000-270.000

38.000-40.000

260.000-270.000

110.000-120.000

160.000-170.000

95.000-98.000

170.000

160.000

5.000

12.650

81.000

127.500

174.000

220.000

287.000

1.530.000

1.560.000

954.000
1.055.000

965.000

8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

20.000

22.000-25.000

32.000-34.000

40.000

260.000-270.000

38.000-40.000

260.000-270.000

110.000-120.000

160.000-170.000

89.000-91.000

160.000

150.000

5.000

12.350

78.000

123.000

168.000

212.500

277.000

1.530.000

1.560.000

945.000

1.055.000

965.000

-600

-10.000

-10.000

-300
-3.000
-4.500
-6.000
-7.500

-10.000

Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/5/2020 01-20/6/2020

I/ Haøng löông thöïc - thöïc phaåm
- Thoùc teû 

- Gaïo teû thôm 

- Gaïo taùm  

- Gaïo keùn  

- Gaïo Seùng Cuø 

- Gaïo neáp ngon Ñieän Bieân 

- Gaïo neáp Tuù Leä ngon 

- Thòt boø loaïi I 

- Ñoã xanh 

- Thòt traâu ngon 

- Thòt gaø hôi 

- Thòt gaø moå saün 

- Thòt lôïn hôi 

- Thòt naïc thaên 

- Thòt moâng saán, ba chæ

- Muoái I oát 

II/ Haøng vaät lieäu xaây döïng 

- Saét  6-8 Hoøa Phaùt 

- Saét  10 Hoaø Phaùt 

- Saét  12 Hoaø Phaùt 

- Saét  14 Hoaø Phaùt 

- Saét  16 Hoaø Phaùt 

- Saét  18 Hoaø Phaùt 
-Xi maêng ChinFon Haûi Phoøng 
(PC30) 
-Xi maêng ChinFon Haûi Phoøng 

(PC40) 

- Xi maêng Yeân Baùi (PC30)

- Xi maêng Yeân Baùi (PC40) 

- Xi maêng Rorcem Yeân Bình 

(PC30) 

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

ñ/kg

 

ñ/caây

ñ/caây

“

“

“

“

ñ/taán

“

“

“

“

Maët haøng ÑVT
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-Xi maêng Rorcem Yeân Bình 

(PC40) 

III/ Haøng coâng ngheä phaåm 

- Ñöôøng tinh luyeän XK 

- Thuoác laù Vinataba 

IV/ Nhoùm khí ñoát hoaù loûng 

- Gas Petrolimex 12kg 

- Gas Petro, Thaêng Long, Ñaøi 

Haûi, Ñaïi Long

- Total gas

- Vaïn Loäc YB

- Xaêng RON 95-IV 

- Xaêng RON 95-III

- Xaêng E5 RON 92

- Daàu Diezel 0,01%S-V 

- Daàu Diezel 0,05%S-II  

“

Ñ/Kg

Ñ/Bao

 

ñ/bình

“

“

“

Ñ/lít

“

“

“

“

1.065.000

15.000

20.000

300.000

270.000

300.000

260.000

12.750

12.470

11.750

10.350

10.040

1.065.000

15.000

20.000

300.000

270.000

300.000

260.000

14.460

14.360

13.650

12.040

11.740

+1.710

+1.890

+1.900 

+1.690 

+1.700

Bieåu treân chæ coù giaù trò tham khaûo                              
                                                                                                             Nguoàn: Sôû Coâng Thöông

Tin Trong Nöôùc

QUOÁC HOÄI XEM XEÙT GIAÛM 30% THUEÁ THU NHAÄP 
DOANH NGHIEÄP NAÊM 2020

Sáng nay (11/6), Quốc hội tiếp tục làm 
việc xem xét giảm 30% số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh 
Tiến Dũng đã trình Quốc hội giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với 
doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và 
tổ chức khác.

Theo đề xuất của Chính phủ sẽ giảm 30% số 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 
2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng 

doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có 
số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 
năm 2020 không quá 100 người.

Doanh nghiệp căn cứ quy định này để tự xác 
định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Trình bày báo cáo Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy 
ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn 
Đức Hải cho biết Quốc hội nhất trí với đối tượng 
áp dụng như dự thảo Nghị quyết vì đã cơ bản 
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thống nhất với đối tượng người nộp 
thuế quy định tại điều 2 của Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức 
giảm và tiêu chí xác định về doanh 
thu và lao động cũng được cơ quan 
thẩm tra đồng tình.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, đây là 
các đối tượng gặp nhiều khó khăn 
nhất trong điều kiện ảnh hưởng của 
dịch bệnh, khả năng tiếp cận vốn, 
trình độ quản lý và áp dụng công 
nghệ còn hạn chế trong khi nhóm đối 
tượng này chiếm đa số trong tổng 
số các đối tượng nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp.

Theo ước tính của Chính phủ, việc đề xuất 
giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có quy 
mô nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước 
khoảng 15.840 tỷ đồng và nếu tiếp tục mở rộng 
giảm thuế cho cả doanh nghiệp có quy mô vừa 
có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 22.440 tỷ.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, quy định giảm 
30% cho các đối tượng này sẽ góp phần giúp các 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tăng cường 
nguồn lực để phát triển. Đồng thời, việc hạn chế 
đối tượng theo doanh thu và người lao động như 
dự thảo Nghị quyết cũng không gây áp lực quá 
lớn lên thu ngân sách nhà nước trong năm 2020, 
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn 
Đức Hải nhấn mạnh.

Lo tình trạng cào bằng
Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải phản ánh, một số 

ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, Nghị quyết 
quy định theo hướng chung cho tất cả đối tượng 
mà chưa phân loại rõ các tiêu chí về doanh thu, 
lao động và thiệt hại thực tế dẫn đến tình trạng 
cào bằng. Một số đối tượng có doanh thu và lợi 
nhuận tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh lại 
được hưởng chính sách giảm thuế này là chưa 
hợp lý, trong khi mục tiêu của việc ban hành Nghị 

quyết này là hướng tới nhóm đối tượng thực sự 
gặp khó khăn cần hỗ trợ trong giai đoạn xảy ra 
dịch bệnh.

Do đó, đề nghị cần quy định phạm vi của Nghị 
quyết chỉ áp dụng đối với những đối tượng có 
doanh thu năm 2020 giảm so với doanh thu năm 
2019 hoặc có mức giảm doanh thu từ 30% năm 
2020 so với năm 2019.

Có ý kiến đề nghị không phân biệt quy mô 
doanh nghiệp mà cần nghiên cứu để thực hiện 
giảm thuế cho tất cả các doanh nghiệp gặp khó 
khăn do dịch bệnh.

Ý kiến khác tại cơ quan thẩm tra nhìn nhận, 
dự thảo Nghị quyết chỉ hỗ trợ được cho các 
doanh nghiệp có lãi, chưa tính tới các doanh 
nghiệp đã ngừng sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt 
động không có lãi thì không được hưởng chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, Chính phủ cần 
có giải pháp tổng thể hơn cho nền kinh tế thay vì 
chỉ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối 
tượng đang kinh doanh có lợi nhuận.

Cuối phiên họp sáng nay, dự thảo Nghị quyết 
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn 
vị sự nghiệp và tổ chức khác sẽ được Quốc hội 
thảo luận tại tổ.

Theo VOV

Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2020. (Ảnh minh họa)
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Đây là những chia sẻ của Cao ủy Thương 
mại EU Phil Hogan trong cuộc điện đàm 
với Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trần 

Tuấn Anh vào chiều 8/6.
Vào lúc 16h45, ngày 8/6/2020 (giờ Việt Nam), 

Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh 
đã có cuộc điện đàm với Cao ủy Thương mại 
EU Phil Hogan. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên, 
ngay sau khi EVFTA được các đại biểu Quốc hội 
bấm nút phê chuẩn với 100% số phiếu tán thành 
sáng 8/6.

Ngay mở đầu cuộc hội đàm, Cao ủy Thương 
mại EU Phil Hogan đã cảm ơn và chúc mừng 
Chính phủ Việt Nam khi đã được Quốc hội Việt 
Nam bấm nút thông qua Hiệp định EVFTA với 
100% tỷ lệ phiếu tán thành và cá nhân ông mong 
muốn sớm được trở lại Việt Nam trong một thời 
gian sớm nhất. Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của 
cả 2 bên, Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan hy 
vọng Hiệp định EVFTA có thể có hiệu lực trước 
thời điểm ngày 01/8/2020.

Ông  Phil Hogan nói: “Tôi xin cảm ơn sự chia 
sẻ từ phía ngài Bộ trưởng Bộ Công Thương và 
cũng xin chia sẻ về quy trình nội bộ thực hiện 
từ phía EU. Tôi rất vui mừng vì phía các ông đã 
đưa ra Dự thảo về Kế hoạch hành động và trong 
đó có rất nhiều điểm chúng tôi quan tâm ví dụ 
như chương thương mại và phát triển bền vững 
cũng như là việc thành lập nhóm DAG – là nhóm 
tư vấn trong nước cũng như là những cải cách 
về lao động, và chúng tôi thấy đã và đang có rất 
nhiều tiến độ tích cực...”.

Cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy EU Phil 
Hogan tập trung vào một số nội dung cụ thể, 
như: Hai bên thống nhất về thời điểm có hiệu 

lực của Hiệp định EVFTA; Về công tác chuẩn bị 
cho việc thực thi Hiệp định EVFTA cũng như về 
việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) 
trong Hiệp định EVFTA.

1. Cụ thể, về thời điểm có hiệu lực của Hiệp 
định EVFTA:

- Theo thủ tục nội bộ của EU: Hiệp định 
EVFTA cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn 
và sau đó được Hội đồng châu Âu ký duyệt để 
có hiệu lực.

Vào ngày 12/2/2020, Nghị viện châu Âu (EP) 
đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA với tỷ 
lệ 63,35% số phiếu tán thành (401 phiếu tán 
thành, 192 phiếu phản đối và 40 phiếu trắng). 
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng châu Âu 
cũng đã phê duyệt Hiệp định EVFTA và đã gửi 
công hàm thông báo với Việt Nam vào ngày 
24/4/2020 về việc EU đã hoàn tất thủ tục pháp 
lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ 
của mình.

- Tình hình phê chuẩn của Việt Nam: Hiệp 
định EVFTA được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn 
vào phiên họp sáng ngày 8/6/2020 với tỷ lệ 
100% số đại biểu có mặt.

- Thời điểm có hiệu lực của Hiệp định EVFTA
Theo quy định tại Điều 17.16 của Hiệp định 

EVFTA, Hiệp định sẽ có hiệu lực (i) vào ngày 
đầu tiên của tháng thứ hai sau tháng mà hai Bên 
đã thông báo cho nhau về việc hoàn thành các 
thủ tục pháp lý tương ứng để Hiệp định này có 
hiệu lực, hoặc (ii) vào một ngày khác do hai bên 
thỏa thuận.

Theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 
2016, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về 
việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA (thường mất 
01 tuần theo quy trình thông thường), Bộ Ngoại 

HY VOÏNG EVFTA COÙ THEÅ COÙ HIEÄU LÖÏC 
TRÖÔÙC NGAØY 01/8/2020
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giao sẽ tiến hành thông báo với EU về việc ta đã 
hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước.

Do EU đã gửi công hàm thông báo với Việt 
Nam vào tháng 4 vừa qua, nên trong thông báo 
của Việt Nam gửi EU cũng sẽ bao gồm cả việc 
ấn định thời điểm Hiệp định có hiệu lực đối với 
cả hai Bên (nếu theo phương án (i) thì sẽ là 
ngày 01/8/2020).

Trong trường hợp muốn thúc đẩy thời gian 
hiệu lực của Hiệp định EVFTA sớm hơn thời 
điểm 01/8/2020, ta cần trao đổi và thống nhất 
với phía EU. Tuy nhiên, phương án này còn phụ 
thuộc vào kết quả tham vấn nội bộ của EU (Ủy 
ban châu Âu cần xin ý kiến của tất cả các nước 
thành viên EU). Nếu việc tham vấn nội bộ của 
EU kéo dài hơn 3 tuần thì Bộ Ngoại giao sẽ khó 
hoàn thành việc gửi công hàm thông báo cho 
EU về việc hoàn tất thủ tục nội bộ trước ngày 
01/7/2020.

2. Về công tác chuẩn bị cho việc thực thi 
Hiệp định EVFTA:

- Dự án ARISE+
Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN - Hỗ 

trợ Liên quan đến Thương mại dành cho Việt 
Nam (ARISE+ Việt Nam) là một chương trình 
kéo dài 5 năm (dự kiến từ năm 2019 đến năm 
2023) do EU tài trợ với tổng ngân sách là 6 triệu 
Euro với mục tiêu góp phần hỗ trợ nền kinh tế 
Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu 
thông qua các hoạt động hỗ trợ cho khu vực 
công và tư.

Dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tận 
dụng được những lợi ích từ các cam kết thương 
mại khu vực và song phương với trọng tâm là 
công tác triển khai thực thi Hiệp định EVFTA. 
Đây là hợp phần quốc gia dành cho Việt Nam 
trong chương trình ARISE+ hỗ trợ hội nhập kinh 
tế khu vực.

Từ năm 2018 đến nay, Vụ Đa biên đã phối 
hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện thủ 
tục phê duyệt, thẩm định dự án theo quy định. 

Cụ thể như sau:
- Ngày 22/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 1053/QĐ-TTg phê duyệt 
Chủ trương đầu tư dự án ARISE+ Việt Nam.

- Ngày 29/11/2018, Bộ Công Thương đã ban 
hành Quyết định 4431/QĐ-BCT phê duyệt Văn 
kiện “Dự án hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN của 
Liên minh châu Âu”.

- Ngày 4/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã 
có công văn số 4814/VPCP-QHQT phê duyệt 
nội dung Hiệp định tài chính Dự án ARISE+ Việt 
Nam.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã 
phối hợp với Phái đoàn EU thực hiện việc lựa 
chọn bên thứ ba để thực hiện dự án. Cho đến 
nay, toàn bộ quy trình chấm thầu và phê duyệt 
đã được thực hiện đúng theo quy định của EU. 
Tháng 3/2020, Phái đoàn EU đã ký hợp đồng 
thực hiện dự án ARISE+ với Công ty Human 
Dynamic (liên danh với Eurocharm).

Sau khi hợp đồng được ký kết, các chuyên 
gia dự kiến vào Việt Nam từ đầu tháng 4 để khởi 
động Dự án. Tuy nhiên, các chuyên gia đã phải 
hoãn thời gian vào Việt Nam cho đến khi tình 
hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Hiện nay, 
Bộ Công Thương đang tiếp tục làm việc với 
Phái đoàn EU và trao đổi qua hình thức trực 
tuyến với các chuyên gia để có thể đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, các chuyên gia sẽ làm 
việc với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch 
hoạt động tổng thể cũng như kế hoạch hoạt 
động chi tiết hàng năm, đảm bảo Dự án được 
thực hiện một cách hiệu quả, hỗ trợ tối đa hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cũng như 
việc thực thi Hiệp định EVFTA.

- Về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước 
(DAG) trong Hiệp định EVFTA

+ Về phía Việt Nam, theo Kế hoạch trong 
Bộ hồ sơ đã trình Quốc hội về việc phê chuẩn 
Hiệp định EVFTA, trong vòng 03 tháng sau khi 
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Hiệp định EVFTA được Quốc hội Việt Nam phê 
chuẩn, Việt Nam sẽ hoàn thành các thủ tục để 
thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) của 
Việt Nam để thực thi Điều 13.15 của Hiệp định 
EVFTA.

+ Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan, bao gồm Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Tài chính, Tư pháp, Công an, Nội vụ và 
Văn phòng Chính phủ xây dựng Đề án thành lập 
DAG Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Theo VOV

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 
22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa 
cấp hợp pháp (có giấy chứng nhận đăng 

ký) đang hoạt động. Công tác quản lý đã được 
chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động 
bán hàng đa cấp cơ bản đã được kiểm soát, 
không xảy ra những vi phạm nghiêm trọng như 
trước đây.    

Liên quan đến quản lý bán hàng đa cấp, Bộ 
Công Thương cho biết, trong năm 2019, đã tiếp 
nhận 41 lượt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, 
chủ yếu là của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Qua xem xét thẩm định, Bộ Công 
Thương đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp cho 03 doanh nghiệp, 
trả lại 32 lượt hồ sơ của 17 doanh nghiệp đăng 
ký không đáp ứng yêu cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn quốc 
đang có 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn hoạt 
động. Từ đầu năm 2019 đến tháng 5/2020, Bộ 
Công Thương đã thực hiện gia hạn giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 
14 doanh nghiệp, 01 doanh nghiệp không được 
chấp thuận gia hạn do không đáp ứng đủ các 
điều kiện theo qui định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao, Bộ Công Thương đã thường 
xuyên, chủ động nắm tình hình và các vấn đề 
nảy sinh trong thực tiễn hoạt động cũng như 
công tác quản lý, kịp thời báo cáo với Chính phủ 
và Quốc hội. Bộ Công Thương cũng đã tích cực 
chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc 
cho các địa phương liên quan đến công tác quản 
lý bán hàng đa cấp, thường xuyên giữ mối liên 
hệ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên 
cả nước để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về công 
tác chuyên môn trong quản lý bán hàng đa cấp.

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã phối 
hợp với Bộ Y tế tiến hành thanh tra chuyên 
ngành việc chấp hành pháp luật về bán hàng 
đa cấp đối với 04 doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán 
hàng đa cấp tới người dân và các đối tượng 
có liên quan. Nhiều tin, bài, phóng sự, video về 
bán hàng đa cấp cũng như công tác quan lý bán 
hàng đa cấp, tuyên truyền pháp luật... đã được 
Bộ Công Thương đăng tải trên Cổng thông tin 
điện tử của Bộ, cũng như phối hợp với các cơ 
quan truyền thông đăng, phát…, qua đó đã góp 
phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp, 
chấn chỉnh một số doanh nghiệp hoạt động bán 
hàng đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký 
(Vital4U, Atomy…), cảnh báo tới người tiêu dùng 

KINH DOANH BAÙN HAØNG ÑA CAÁP CÔ BAÛN 
ÑAÕ ÑÖÔÏC QUAÛN LYÙ TOÁT
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Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn 
bản đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chấp hành 

đúng quy định của pháp luật quy hoạch và Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản 
lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), trong thời 

gian tổ chức lập quy hoạch tỉnh.
Về việc xử lý chuyển tiếp quy hoạch phát 

triển CCN trên địa bàn cấp tỉnh khi chưa có quy 
hoạch tỉnh thì quy hoạch phát triển CCN trên 
địa bàn cấp tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 
01/01/2019 (còn hiệu lực), trong quá trình thực 

ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH 
QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP

về những mô hình kinh doanh đa cấp bất chính, 
lừa đảo...

Cũng trong năm 2019, Bộ Công Thương đã 
tiếp nhận khoảng 100 lượt đơn khiếu nại, kiến 
nghị, tố cáo… liên quan đến những người tham 
gia hệ thống bán hàng đa cấp. Do không có thẩm 
quyền trực tiếp giải quyết các tranh chấp, nên Bộ 
Công Thương đã có văn bản phản hồi, hướng 
dẫn người nộp đơn xác định đúng loại hình tranh 
chấp và thực hiện các phương thức khiếu nại 
phù hợp theo đúng quy định pháp luật để được 
các cơ quan chức năng giải quyết.

Để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp, 
Bộ Công Thương đã đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ, nâng cấp trang thông tin điện tử về quản 
lý bán hàng đa cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
để áp dụng thủ tục hành chính công trong quản 
lý bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng đã 
triển khai một ứng dụng trên điện thoại di động 
giúp người dùng cập nhật và tra cứu các văn bản 
quy phạm pháp luật, tham khảo các thông tin liên 
quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và công 
tác quản lý bán hàng đa cấp thuận tiện hơn.

Đến nay, hoạt động bán hàng đa cấp về cơ 
bản đã được chấn chỉnh, quản lý tốt, số lượng 
vụ việc vi phạm và những vấn đề phát sinh từ 
bán hàng đa cấp tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã 
giảm và không còn nhiều trường nghiêm trọng 
như những năm trước đây. Trong năm 2019, 

sau thanh tra, Bộ Công Thương đã xử phạt 04 
doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền phạt là 
1,81 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp của 01 doanh nghiệp 
vi phạm nghiêm trọng và 05 doanh nghiệp không 
đáp ứng điều kiện hoạt động.

Tại các địa phương, theo báo cáo từ 50/63 
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, tình hình hoạt động bán hàng đa 
cấp cơ bản cũng ổn định. Rrong năm 2019, trong 
số 50 địa phương báo cáo, chỉ có 04 địa phương 
thực hiện xử phạt vi phạm trong hoạt động bán 
hàng đa cấp (Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà 
Nẵng) với tổng số tiền phạt là 1,139 tỷ đồng, còn 
lại nhiều địa phương thực hiện kiểm tra, thanh 
tra nhưng không phát sinh xử phạt, nhiều địa 
phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt 
động bán hàng đa cấp.

Để giữ kỷ cương, thực thi đúng luật pháp, bảo 
đảm các hoạt động bán hàng đa cấp minh bạch, 
lành mạnh, trong năm 2020, Bộ Công Thương 
dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên 
ngành việc chấp hành các qui định của pháp luật 
về kinh doanh bán hàng đa cấp đối với 07 doanh 
nghiệp, kiểm tra 03 cơ sở đào tạo kiến thức pháp 
luật về bán hàng đa cấp, đồng thời sẽ thực hiện 
việc thanh, kiểm tra đột xuất đối với các doanh 
nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm 
nếu có.

Theo Báo Công Thương
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hiện tiếp tục được điều chỉnh, bổ 
sung theo quy định tại Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP cho đến khi quy 
hoạch tỉnh được phê duyệt. Đối với 
các CCN có trong quy hoạch phát 
triển CCN đã được phê duyệt trước 
ngày 01/01/2019 (còn hiệu lực) 
hoặc đã được Bộ Công Thương 
thỏa thuận, UBND cấp tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung theo quy 
định, đáp ứng điều kiện thành lập 
CCN thì UBND cấp tỉnh mới được 
xem xét thành lập CCN theo quy 
định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP. Đối với các trường hợp bãi bỏ 
quy hoạch phát triển CCN đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 
01/01/2019; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
CCN không có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công 
Thương; thành lập CCN không có trong quy 
hoạch hoặc có diện tích lớn hơn 5 ha so với quy 
hoạch đã được Bộ Công Thương thỏa thuận,…
đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý 
theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về 
Bộ Công Thương  trước ngày 20/5/2020.

Về xây dựng, tích hợp phương án phát 

triển CCN vào quy hoạch tỉnh. Theo Luật Quy 
hoạch, phương án phát triển CCN là một nội 
dung của quy hoạch tỉnh, được xây dựng, tích 
hợp và thể hiện trong quyết định phê duyệt 
quy hoạch tỉnh. Để hướng dẫn xây dựng, tích 
hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch 
tỉnh, Bộ Công Thương đang khẩn trương 
hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, ký ban hành hành Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/
NĐ-CP. Trong lúc chờ văn bản hướng dẫn, đề 

nghị UBND cấp tỉnh giao Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành, UBND cấp huyện và đơn 
vị liên quan xây dựng, hoàn thiện 
phương án phát triển CCN trên địa 
bàn; báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo 
cơ quan lập quy hoạch tỉnh xử lý, 
tích hợp phương án phát triển CCN 
vào quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với 
quy hoạch tỉnh (trong đó có phương 
án phát triển CCN) theo quy định của 
pháp luật quy hoạch để hoàn thiện, 
trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt.

Nguồn: TTCN-ARITẢnh minh họa

Ảnh minh họa
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Ngày 5/6, Bộ Công 
thương phối hợp 
với Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
tổ chức Hội nghị trực tuyến hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(SMEs) tận dụng cơ hội thực 
thi hiệu quả EVFTA. Dự Hội 
nghị tại điểm cầu Yên Bái có 
lãnh đạo Sở Công thương, 
các sở, ban, ngành và đại diện 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
của tỉnh.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh 
Châu Âu (EU) - Việt Nam (gọi tắt là EVFTA) 
là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 
những cam kết mạnh mẽ nhất của cả 2 phía về 
mở cửa thị trường và cải cách thủ tục, thể chế 
chính sách… 

Vì vậy, đây có thể coi là một cơ hội rất lớn 
cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam khi phát 
triển thị trường xuất khẩu sang EU và ở chiều 
ngược lại. Ngay sau khi hiệp định EVFTA có 
hiệu lực và đi vào thực thi, EU cam kết xóa 
bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85% dòng 
thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU; 7 năm sau khi thực thi 
Hiệp định, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 
99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 

EVFTA sẽ đem lại tiềm năng thị trường lớn 
cho xuất khẩu các ngành hàng như: thủy sản, 
dệt may, da giày, điện tử, máy vi tính, ngành 
dược phẩm, ngành logistics… 

Theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA được kỳ 
vọng góp phần làm cho GDP của Việt Nam tăng 

lên ở mức bình quân từ 2,18-3,25% giai đoạn 
2019-2023, từ 4,75%-5,30% giai đoạn 2024-
2033. Tuy nhiên EVFTA cũng đặt ra những khó 
khăn thách thức cho doanh nghiệp.

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực 
hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, lộ trình thực hiện sẽ được chia làm 
2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2020) sẽ ban 
hành các văn bản triển khai cần thiết để thực 
hiện EVFTA; tổ chức các hoạt động phổ biến, 
tuyên truyền một cách bài bản về hiệp định ở 
các cấp độ khác nhau, trong đó tập trung vào 
các nội dung chuyên sâu và các thông tin thị 
trường; thiếp lập đầu mối thực hiện tại các sở, 
ngành, địa phương. 

Giai đoạn 2 (từ 2021-2025) sẽ tổ chức tập 
huấn, đào tạo cán bộ làm việc tại các sở, ban, 
ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp về EVFTA; 
xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh, 
năng lực cạnh tranh của DN, ngành hành, sản 
phẩm trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực có 
thế mạnh. 

Nguồn: TTKC&XTTM

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

YÊN BÁI THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
SMEs TẬN DỤNG CƠ HỘI THỰC THI HIỆU QUẢ EVFTA
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Sáng 6/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 
Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang 
phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 
chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ 
vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu ở tất 
cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và 4 
điểm cầu tại hai tỉnh Vân Nam và Quảng 
Tây (Trung Quốc).

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc 
Giang nêu rõ, những năm qua, tỉnh Bắc 
Giang phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng 
trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) 
bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước 
đạt 14,6%, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất cả nước. Công nghiệp, dịch vụ 
đang đóng góp tỷ trọng lớn cho tăng trưởng, tạo 
động lực cho đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Đặc biệt, hiện nay Bắc Giang được coi là 
“thủ phủ” trái cây ở miền Bắc Việt Nam và là 
“kinh đô” của vải thiều với diện tích, sản lượng 
được tiêu thụ lớn nhất cả nước. Ngay từ những 
ngày đầu năm 2020, nhận thức được những tác 
động lớn của dịch Covid-19 trên toàn cầu đối 
với kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Giang đã tuân thủ 
nghiêm ngặt sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, 
ngành Trung ương và chủ động phối hợp chặt 
chẽ với các tỉnh, Thành phố trong nước vừa 
triển khai phòng, chống dịch vừa tập trung chỉ 
đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất, 
tiêu thụ vải thiều nói riêng.

Để giữ vững thương hiệu, bảo đảm cao về 
an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, 

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo ổn định quy hoạch 
28 nghìn ha vải thiều, sản lượng đạt từ 150-200 
nghìn tấn/năm. Riêng năm 2020, sản lượng vải 
thiều ước đạt 160 nghìn tấn.

Diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP 15 nghìn ha, tăng hơn 1,1 nghìn ha 
so với năm 2019 và hướng tới đạt 100% diện 
tích. Diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP là 218 ha, được Mỹ cấp mã 
số IRADS, cơ quan chức năng Nhật Bản chấp 
thuận 19 mã vùng trồng; cơ quan chức năng 
Trung Quốc đã chấp thuận 149 mã vùng trồng 
và 288 cơ sở đóng gói.

Đối với thị trường xuất khẩu, Trung Quốc 
được xác định là thị trường truyền thống, có 
quan hệ hợp tác nhiều năm qua. Do đó, tỉnh 
thường xuyên trao đổi, liên hệ với các cơ quan, 
đơn vị chức năng tại cửa khẩu ở các tỉnh Lào 
Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao 
Bằng… để tìm hiểu thông tin, diễn biến thị 
trường nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN 
TIÊU THỤ VẢI THIỀU TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020
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Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự 
kiện xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ Công Thương chủ trì giao Cục 
Xúc tiến thương mại tổ chức thường niên, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy 

mạnh xuất khẩu tại chỗ ngành hàng nông sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.
Năm 2019, với quy mô 600 gian hàng của 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước 

tham dự, Vietnam Foodexpo 2019 đã đón 15.000 lượt khách giao dịch thương mại đến 
từ gần 50 quốc gia/vùng lãnh thổ và hơn 9.000 khách công chúng Việt Nam. Triển lãm 
đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo 
thống kê sơ bộ từ báo cáo của các doanh nghiệp tham gia, có trên 3.000 hợp đồng, 
thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư được giao dịch trực tiếp tại Triển lãm.

Tiếp nối thành công của năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tổ chức Vietnam 
Foodexpo 2020, cụ thể như sau:

1. Quy mô: Khoảng 600 gian hàng (tổng diện tích 13.000 m2) của 450 doanh nghiệp 
đến từ 30 tỉnh/thành phố của Việt Nam và 20 quốc gia/vùng lãnh thổ.

2. Thời gian: Từ ngày 18 đến 21 tháng 11 năm 2020.
3. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ngành hàng: Rau quả; Thủy sản; Đồ uống; Trà và cà phê; Nguyên liệu thực phẩm, 

Thực phẩm chế biến; Thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, Đồ dùng nhà bếp; Dịch 
vụ phân phối thực phẩm,... (các gian hàng sẽ được sắp xếp theo khu vực ngành hàng).

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đăng ký tại website www.foodexpo.vn hoặc 
liên hệ với Ban thư ký Triển lãm:

Email: vietnamfoodexpo@gmail.com, foodexpo@vietrade.gov.vn
Hotline: 0936.760.000 

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại.

MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC 
PHẨM VIỆT NAM (VIETNAM FOODEXPO 2020)

Đồng thời, quan tâm khơi thông xuất khẩu vào 
các thị trường đã hợp tác những năm qua: Mỹ, 
EU, Hàn Quốc, Australia, Malaysia...

Tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu 
Quảng Tây (Trung Quốc), Thành phố Hà Nội, 
tỉnh Lạng Sơn đã thông tin, trao đổi những vấn 

đề liên quan đến tiêu thụ vải thiều. 
Tỉnh Bắc Giang cũng đã khai trương Sàn 

giao dịch điện tử “vải thiều Bắc Giang“ và tổ 
chức Lễ xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại 
thị trường trong nước và quốc tế.

Nguồn: TTKC&XTTM
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Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà 
Nẵng năm 2020 là một trong những chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia 
2020 được Bộ Công Thương phê duyệt. 

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa các địa 
phương thuộc các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, trong khu vực 
ASEAN và các nước đối tác. Hội chợ là cơ hội kinh doanh; đồng thời giới thiệu, quảng bá 
các sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng.

Thời gian diễn ra Hội chợ: Từ ngày 04/8 đến ngày 09/8/2020.
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng - Số 9 Cách Mạng Tháng Tám - quận 

Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng
Quy mô: Từ 350 - 400 gian hàng 
Ngành hàng: Tổng hợp
Vậy, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo tới toàn thể các doanh 

nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhu cầu tham gia đăng ký.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đ/c Nguyễn Việt Thái phòng Xúc Tiến thương mại - Trung tâm Khuyến Công và XTTM 

tỉnh Yên Bái.
Địa chỉ: 107A đường Hòa Bình, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái.
Điện thoại: 02163.866.677 - Đ/c Thái: 0933.096.866

Nguồn: TTKC&XTTM

MỜI THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ 
ĐẦU TƯ HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY - ĐÀ NẴNG NĂM 2020

Những năm qua, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại, Sở Công 
Thương tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành 

cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt 
động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là 
các sản phẩm nông sản đặc sản đã được tiêu 

thụ rộng rãi và được thị trường biết đến.
Năm 2018, 2019, Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên 
Bái đã tổ chức các tuần hàng giới thiệu, quảng 
bá các sản phẩm nông sản của tỉnh tại hệ thống 
siêu thị Hapro và Big C và đã hỗ trợ đưa các 
sản phẩm vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị như: 

YEÂN BAÙI:

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI TIÊU THỤ NỘI ĐỊA
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Tin Theá Giôùi

Miến Giới Phiên, măng khô, thịt lợn sấy, 
thịt trâu sấy, cam lòng vàng, khoai sọ Lục 
Yên, trà quế túi lọc, cam sen, cam sành, 
cam lòng vàng Văn Chấn, mật ong Mù 
Cang Chải, chè Suối Giàng.

Những tháng đầu năm 2020, tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong nước 
dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều 
mặt của đời sống, ảnh hưởng đến mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gây gián 
đoạn lưu chuyển thương mại, làm đình 
trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải 
ngừng hoạt động, giảm quy mô sản xuất, công 
tác xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái cũng 
bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên trước tình hình đó, dưới sự chỉ 
đạo sát sao của Đảng bộ, Ban giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh Yên Bái công tác Xúc tiến 
thương mại của tỉnh vẫn được duy trì và hoạt 
động tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông lâm 
thuỷ sản thông qua các kênh như: Đăng thông 
tin trên các website của ngành, của tỉnh và của 
Cục Xúc tiến thương mại; In ấn các ấn phẩm 
giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh 

bằng ngôn ngữ Việt - Hàn, Việt - Nhật gửi 
đến Cục Xúc tiến thương mại, các Sở Công 
Thương, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến 
thương mại các tỉnh bạn; Phát hành bản tin 
Công Thương kịp thời cung cấp các thông tin, 
chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 
trong thời kỳ dịch Covid-19;... Đặc biệt 6 tháng 
đầu năm 2020 đã tư vấn, hỗ trợ đưa 02 sản 
phẩm lạc ri đỏ Lục Yên và măng tre tươi vào 
hệ thống siêu thị Big C Hà Nội. Hiện tại 02 sản 
phẩm này đã được hệ thống siêu thị Big C kiểm 
tra thực tế và xác nhận các điều kiện về tiêu 
chuẩn đưa vào hệ thống.

TTKC&XTTM

Ảnh các đại biểu thăm quan gian hàng nông sản Yên Bái 
bên trong siêu thị Big C

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển chính 
thức khai trương website Thương vụ Việt 
Nam tại Thụy Điển - Thị trường Bắc Âu và 

Latvia. Website sẽ là nơi cung cấp kiến thức hữu 
ích, số liệu và thông tin cập về xuất khẩu vào sáu 
thị trường Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na 

Uy, Iceland, và Latvia. Đây sẽ là cầu nối giữa các 
doanh nghiệp và Thương vụ cũng như giữa các 
công ty xuất khẩu trong nước và sáu thị trường.

Website cung cấp ba nội dung chính:
Tin thương mại
Số liệu xuất nhập khẩu

KHAI TRƯƠNG TRANG WEBSITE CỦA THƯƠNG VỤ 
VIỆT NAM TẠI THUỴ ĐIỂN
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Quy định nhập khẩu.
Các nội dung khác:
Cảnh báo xuất nhập khẩu
Cơ hội giao thương
Hội chợ triển lãm
Địa chỉ hữu ích
Tài liệu tham khảo
Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu
Các nội dung này được phân bổ vào các 

menu chính:
Trang chủ: tin mới và đáng chú ý, thông tin 

tổng quát về sáu thị trường.
Tin tức: tin thương mại và cảnh báo xuất 

nhập khẩu.
Thị trường: thông tin cơ bản về sáu thị trường 

cùng với địa chỉ hữu ích và tài liệu tham khảo.
Quy định: sáu quyển sách điện tử về quy định 

nhập khẩu của sáu thị trường.
Số liệu: số liệu xuất nhập khẩu các mặt hàng 

chi tiết theo  mã HS 6 số cùng với thị phần.
Liên hệ: cách thức liên hệ với Thương vụ 

cùng các địa chỉ quan trọng khác.
Bản tin: bản tin hàng tháng giúp quý vị cập 

nhật về thị trường và các nội dung mới của 
website trong tháng

Nội dung phụ trợ như cơ hội giao thương 
được phân bổ xen kẽ vào nội dung chính phù 
hợp. Các đường dẫn chéo (cross-link) được 
cung cấp để kết nối các nội dung liên quan.

Thiết kế
Tên miền vietnordic.com thể hiện quan hệ 

thương mại giữa thị trường Việt Nam và thị 
trường Bắc Âu.

Gam màu chính là Bắc Cực Quang cùng hai 
gam màu phụ là cờ Việt Nam và cờ Thuỵ Điển.

[A picture containing building, drawing 
Description automatically generated]

Logo là bản đồ cách điệu của sáu thị trường 
(khoảng giãn cách là Biển Baltic và Biển Na Uy) 
và Việt Nam. Các đường kẻ song song tượng 
trưng cho quan hệ thương mại.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Quảng bá nông sản Việt tại một hội chợ ở châu Âu

CÙNG NỖ LỰC VỰC DẬY NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra 
được xem như cuộc khủng hoảng nghiêm 
trọng nhất đối với nền kinh tế toàn cầu kể 

từ sau Chiến tranh thế giới thứ II (1945). Đứng 
trước nguy cơ suy thoái, đảo ngược tiến trình 
hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế, nhiều 
quốc gia đã đưa ra hàng loạt biện pháp kích thích 

mạnh mẽ nhằm cùng nỗ lực vực dậy nền kinh tế 
sau “cú sốc” của dịch Covid-19.

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 
6-2020 của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố 
cho thấy, nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm 
trọng ở mức 5,2% trong năm nay do tác động 
tiêu cực của đại dịch Covid-19 cùng với các biện 
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pháp phong tỏa ở nhiều quốc gia. Cuộc 
khủng hoảng có nguy cơ khiến 100 triệu 
người dân trên thế giới rơi vào cảnh nghèo 
cùng cực, một viễn cảnh tệ hơn nhiều so 
với con số ước tính 60 triệu người trước 
đây. Thách thức này đòi hỏi chính phủ các 
nước phải tăng cường chất lượng dịch vụ 
y tế song song với áp dụng các biện pháp 
nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, 
trong đó chú trọng hỗ trợ khu vực tư nhân 
và trợ cấp tiền mặt cho những người bị 
ảnh hưởng trực tiếp.

Thực tế, hiện nhiều quốc gia trên thế 
giới đã bắt đầu cho phép người dân quay 
trở lại làm việc và “bật đèn xanh” cho các 
doanh nghiệp mở cửa hoạt động sau gần 3 tháng 
gián đoạn do dịch Covid-19. Gần đây nhất, Tổng 
thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn kế hoạch 
khôi phục nền kinh tế của nước này do Thủ tướng 
Mikhail Mishustin đệ trình. Chi phí của kế hoạch 
lên tới 5.000 tỷ ruble (tương đương 72,75 tỷ USD) 
và mục tiêu chính là hỗ trợ người dân, các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. 
Kế hoạch này được chia làm 3 giai đoạn nhằm 
duy trì cung cầu trong xã hội và khởi động lại năng 
lực sản xuất, gồm: Ổn định tình hình đến cuối năm 
2020, phục hồi từ đầu năm 2021 và chuyển sang 
tăng trưởng trong quý IV-2021.

Tương tự, Liên minh châu Âu (EU) cũng vừa 
công bố hướng đi mới nhằm vào công nghệ để 
phục hồi nền kinh tế của khối. Đây là một phần 
trong kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro mà các 
nhà lãnh đạo Cựu lục địa tung ra với mục tiêu đạt 
được sự tự chủ về công nghệ sau khi thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula 
von der Leyen, kế hoạch bao gồm tập trung đầu 
tư vào các mạng 5G và 6G để đem lại lợi ích cho 
các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, vận tải... Các 
lĩnh vực khác sẽ được hưởng quỹ nhiều hơn gồm: 
Trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, thông tin bảo 

mật... EC cũng nhấn mạnh tới kế hoạch thông qua 
một đạo luật về dữ liệu để tận dụng các phát kiến 
của khối về dữ liệu công nghiệp, môi trường, y tế, 
giao thông và quản lý công.

Trong khi đó, tại châu Á, sau Nhật Bản, 
Singapore và Philippines thì Malaysia cũng mới 
công bố kế hoạch phục hồi kinh tế ngắn hạn 
với 40 sáng kiến trị giá 35 tỷ RM (tương đương 
8,2 tỷ USD) nhằm giảm thiểu tác động của dịch 
Covid-19. Phần lớn các sáng kiến tập trung vào 
nỗ lực bảo đảm việc làm, tái đào tạo kỹ năng lao 
động và nới lỏng tài chính cùng dòng tiền mặt cho 
các doanh nghiệp.

Những biện pháp kích thích đồng thời tại nhiều 
quốc gia được đánh giá là “cú hích”, tạo ra một 
hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy 
nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng vừa cảnh 
báo nguy cơ bùng phát làn sóng dịch Covid-19 
thứ hai đang đe dọa, làm xói mòn các nỗ lực phục 
hồi kinh tế tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, 
chính phủ các nước cần nhanh chóng đánh giá 
tác động của đại dịch, từ đó đưa ra những giải 
pháp hợp lý và kịp thời, nỗ lực đưa nền kinh tế 
thoát khỏi “cú sốc” một cách an toàn. Điều này đòi 
hỏi phải có một sự quyết tâm cao độ, sự phối hợp 
đồng lòng của các quốc gia trên quy mô toàn cầu.

Nguồn: Hà nội mới

Cùng với quyết định nới lỏng phong tỏa, Nga đã công bố 
kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá 72,75 tỷ USD


