
TIN TRONG TÆNH

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 04/2020 1

DANH MUÏC CAÙC ÑIEÅM BAÙN HAØNG HOAÙ PHUÏC VUÏ NHU CAÀU 
THIEÁT YEÁU TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH YEÂN BAÙI (LÖÔNG THÖÏC, 

THÖÏC PHAÅM, COÂNG NGHEÄ PHAÅM, Y TEÁ)

TT NHÓM HÀNG TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

 I. THÀNH PHỐ YÊN BÁI   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối )

Hộ kinh doanh Cao Thị Hoà; 
Hoàng Thị Thanh Yên

Phường Nguyễn Thái Học, 
TP Yên Bái

Hộ kinh doanh Trần Thị Bình; Tạ 
Thị Niệm  

Phường Đồng Tâm, TP Yên 
Bái

Công ty TNHH Đầm Mỏ  Xã Minh Bảo, TP Yên Bái

Trung tâm SX nông nghiệp công 
nghệ cao - Tổng công ty Hoà 
Bình Minh

Xã Tuy Lộc, TP Yên Bái

Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp 
Yên Bái Xã Âu Lâu, TP Yên Bái

Siêu thị Vinmart Vincom Yên bái

Hệ thống 10 cửa hàng Vinmart + Trên địa bàn TP. Yên Bái

Công ty TNHH Thịnh Long Tổ 5, phường Hợp Minh, TP 
Yên Bái

Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hải Phượng: 

Thôn Nước mát, xã Âu Lâu, 
TP Yên Bái

Công ty TNHH thương mại Nga 
Hoàn

SN 103, tổ 4 Phường Hợp 
Minh, TP Yên Bái

 Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ Hằng Hiển

Thôn Bảo Thịnh, xã Minh 
Bảo, TP Yên Bái

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

 Công ty TNHH dược phẩm Sơn 
Thuỷ

509, Đường Yên Ninh, P. Yên 
Ninh, TP Yên Bái

 Công ty CP dược phẩm Yên Bái Số 725 đường Yên Ninh, 
P.Minh Tân, TP Yên Bái

Công ty TNHH dược phẩm Thanh 
Phương

772 Đường Điện Biên, P. 
Minh Tân, TP Yên Bái

Công ty CP y tế AMV Hoàng Liên Tổ 12, Phường Yên Thịnh, 
TP Yên Bái

Các nhà thuốc trên địa bàn thành 
phố Yên Bái Thành phố Yên Bái
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 II. HUYỆN TRẤN YÊN   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối )

Hộ kinh doanh Lục Tú Tổ 5 thị trấn Cổ phúc, huyện 
Trấn Yên

Hộ kinh doanh Đặng Thị Thoa; 
Nguyễn Thị Giới 

Thôn 3 và thôn 5 xã Đào 
Thịnh, huyện Trấn yên

 Trại lợn Nguyễn Hữu Thi  Xã Y Can, huyện Trấn Yên

Công ty TNHH một thành viên 
chăn nuôi Hoà Yên 

Xã Lương Thịnh, huyện Trấn 
Yên

Các hộ kinh doanh trên địa bàn 
Huyện Trấn Yên (Nguyễn Xuân 
Hiếu, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Lý

Thị trấn Cổ Phúc và Xã Minh 
Quán, huyện Trấn Yên

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Nhà thuốc Lê Thanh Tùng; Thanh 
Thọ

Khu phố 3 và 5, thị trấn Cổ 
Phúc, huyện Trấn Yên

Nhà thuốc Nam Anh Thôn Trung Nam, xã Hồng 
Ca, huyện Trấn Yên

 III. HUYỆN YÊN BÌNH   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối); 
Nguồn cung từ thành phố 
Yên Bái; các xã trên địa bàn 
huyện; các huyện lân cận và 
nguồn thủy sản tại chỗ của 
huyện 

Các hộ kinh doanh trên địa bàn 
thị trấn Yên Bình (Đặng thị Vân; 
Nguyễn Thị Thu Hương; Hoàng 
Thị Sáu; Nguyễn Thị Hiển…)

Tổ 8 và chợ Trung tâm, thị 
trấn Yên Bình, huyện Yên 
Bình

Các hộ kinh doanh trên địa bàn thị 
trấn Thác Bà (Nguyễn Thị Kiềm; 
Nguyễn Văn Lương; Hoàng Thị 
Tân; Bùi Thị Tuất…)

Tổ 1,2,3,4 thị trấn Thác Bà, 
huyện Yên Bình

02 Siêu thị Vinmart + Tổ 1 và tổ 8, thị trấn Yên 
Bình, huyện Yên Bình

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Cty TNHH thương mại dược 
phẩm Cường Mùi

Tổ 1, thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình

Các Quầy thuốc trên địa bàn 
Huyện Yên Bình (Nguyễn Thị 
Kim Oanh; Ngô Đức Quân; Hồng 
Điệp; Hoàng Thị Lụa ; Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh,..)

Thị trấn Yên Bình; Xã Cẩm 
Ân, Xã Cẩm Nhân, Xã Vĩnh 
Kiên
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 IV. HUYỆN LỤC YÊN   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu:  lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối). 
Nguồn cung tại các xã trong 
địa bàn huyện Lục Yên.

Các hộ kinh doanh trên địa bàn 
huyện Lục Yên (Lê Đình Hải; 
Phạm Thị Thái; Dũng Xuyến; Cửa 
hàng tự chọn Hoàng Tiến Thịnh; 
Hiền Hải..)

Thị trấn Yên Thế, huyện Lục 
Yên

Cửa hàng gạo số 1 và số 2 chợ 
Yên Thế

Thị trấn Yên Thế, huyện Lục 
Yên

Hợp tác xã Đại Sơn Xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Các nhà thuốc, quầy thuốc trên 
địa bàn huyện Lục Yên (Yến 
Duyên; Trung tấm số 1A; Phương 
Trang; Thu  Hà …)

Thị trấn Yên Thế, huyện Lục 
Yên

 V. HUYỆN VĂN YÊN   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối ). 
Nguồn cung tại các xã trong 
địa bàn huyện

Các hộ kinh doanh và cửa hàng 
trên địa bàn huyện Văn Yên 
(Thoa Hùng; Dũng Giang; Loan 
Hòa; Tươi Vượng …)

Thị trấn Mậu A, huyện Văn 
Yên

Trại lợn Trần Thị Minh Giang Xã Đông an, huyện Văn Yên

Các cửa hàng trên địa bàn xã An 
Thịnh, huyện Văn Yên (Hiền Cúc; 
Bình Viện)

Thôn Yên Thịnh, Xã An 
Thịnh, huyện Văn Yên

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Nhà thuốc Bệnh viện huyện Văn 
Yên

Thị trấn Mậu A, huyện Văn 
Yên

Nhà thuốc Liên Việt và Quầy 
thuốc số 1 Chợ Mậu A, huyện Văn Yên

 VI. HUYỆN VĂN CHẤN   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối )

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú 
 Lệ

Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ, huyện  
Văn Chấn

Các cửa hàng, hộ kinh doanh trên 
địa bàn huyện Văn Chấn (Mai 
Đức Chung; Đỗ Văn Cương; Trần 
Thị Hiền; Hoàng Thị Hương; Hà 
Thế Tự; Lê Thị Sắc …)

Các xã, thị trấn của huyện 
Văn Chấn

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Các hộ kinh doanh thuốc trên địa 
bàn Huyện Văn Chấn (Trần Thị 
Thu Hằng; Trần Thị Anh; Nguyễn 
Thị Hoa; Hoàng Thị Tâm; Phạm 
Thị Thu …)

Các xã, thị trấn của huyện 
Văn Chấn
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 VII. THỊ XÃ NGHĨA LỘ  

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu:  lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối)

Hội kinh doanh sản xuất gạo 
Mường Lò; Doanh nghiệp Nhân 
Thu; Cửa hàng say sát Tú Anh; 
Hiền Nhân; Các hộ kinh doanh 
trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 

Phường Tân An, thị xã Nghĩa 
Lộ

Các cửa hàng, hộ kinh doanh tại 
các xã của thị xã Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ

2 Nhóm hàng khẩu trang y tế, 
khẩu trang vải, nước sát trùng

Các quầy thuốc, nhà thuốc trên 
địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (Nguyễn 
Thu Hằng; Bùi Thanh Tùng; Hà 
Thị Thoa; Bênhj viên đa khoa khu 
vực Nghĩa Lộ …)

Thị xã Nghĩa Lộ

 VIII. HUYỆN TRẠM TẤU   

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu: lương thực, thực phẩm, 
công nghệ phẩm tiêu dùng 
(đường, sữa, nước mắm, 
bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; 
lương khô; dầu ăn; muối)

Các cửa hàng, hộ kinh doanh trên 
địa bàn huyện Trạm Tấu (Hoàng 
Thị Thơm; Nguyễn Thị Quỳnh; 
Hoàng Thị Yến; Phạm Thị Nhung; 
Vũ Đức Trung…)

Thị trấn Trạm Tấu, huyện 
Trạm Tấu

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

Các quầy thuốc, nhà thuốc trên 
địa bàn huyện Trạm Tấu (Vũ 
Thúy Hằng; Nguyễn Thị Hiền; Hà 
Thị Thanh Xuân)

Tổ dân số 1, thị trấn Trạm 
Tấu, huyện Trạm Tấu

Bưu điện huyện Trạm Tấu Tổ dân số 1, thị trấn Trạm 
Tấu, huyện Trạm Tấu

 IX. HUYỆN MÙ CANG CHẢI  

1

Nhóm các mặt hàng thiết 
yếu:  hàng lương thực, thực 
phẩm, công nghệ phẩm tiêu 
dùng (đường, sữa, nước 
mắm, bột canh, mỳ chính, 
mỳ tôm; lương khô; dầu ăn; 
muối)

Các hộ kinh doanh, cửa hàng 
tại các xã, thị trấn của huyện Mù 
Cang Chải (Hoàng Quốc Việt; 
Phạm Thị Dinh; Đặng Văn Phúc; 
Sùng A Khua; Phạm Thị Hằng; 
Hoàng Văn Sáng; Bùi Văn Quân; 
Vũ Thị Tám…)

Các xã, thị trấn của Mù Cang 
Chải, huyện Mù Cang Chải

Hợp tác xã Hội Nông dân; HTX 
Quang Thọ

Tổ 4 và tổ 5, thị trấn Mù 
Cang Chải, H. Mù Cang Chải

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp

 Bản Háng Cơ Bua, xã Púng 
Puông, huyện Mù Cang Chải

2
Nhóm hàng khẩu trang y 
tế, khẩu trang vải, nước sát 
trùng

 Quầy thuốc Tân Dược  Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, 
huyện Mù Cang Chải

Các quầy thuốc, nhà thuốc trên 
địa bàn huyện Mù Cang Chải (Vũ 
Thị Thủy; Đinh Thị Ngọc Bích; Hà 
Thị Hồng Hiếu …)

 Xã Nậm Khắt; Xã Khao 
Mang; Xã Púng Luông, thị 
trấn Mù Cang Chải, huyện 
Mù Cang Chải
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Giai đoạn 2016-2019, giá 
trị sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã đạt 

tốc độ tăng trưởng bình quân trên 
10%/năm. Trong đó, năm 2016 
đạt 8.038 tỷ đồng; năm 2017 đạt 
9.000 tỷ đồng; năm 2018 đạt trên 
10.000 tỷ đồng, năm 2019 đạt 
12.000 tỷ đồng.

Những năm qua, nhờ chủ 
động, tích cực triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ nên Yên Bái đã thu 
hút được nhiều tập đoàn có uy 
tín đầu tư vào tỉnh như Tập đoàn 
Hoa Sen, Tập đoàn Vingroup, Tập 
đoàn Chân Thiện Mỹ, Tập đoàn Xuân Thành… 

Hoạt động sản xuất công nghiệp đã phát 
triển theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển 
công nghiệp của tỉnh là giảm tỷ trọng ngành 
công nghiệp khai khoáng, tăng cường chế biến 
sâu để gia tăng giá trị của sản phẩm. 

Trong bối cảnh, tình hình cụ thể, để thực 
hiện hiệu quả Chương trình hành động số 190, 
Nghị quyết số 41, Nghị quyết số 86 của Tỉnh 
ủy, Sở Công Thương đã điều chỉnh lại chỉ tiêu 
sản xuất công nghiệp. 

Theo đó, quý I/2020 phấn đấu giá trị sản 
xuất công nghiệp đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 65 tỷ 
đồng; quý II  đạt 5.995 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng; 
quý III đạt  9.475 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng và 
cả năm đạt 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất công 
nghiệp. 

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước đạt 
trên 2.537 tỷ đồng, bằng 19,52% so với kế 

hoạch, thấp hơn 2,96% so với kịch bản. 
Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đã đưa ra 

các giải pháp là tăng cường phối hợp nắm bắt 
tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
nhất là vốn và thị trường tiêu thụ, giảm thiểu 
lượng hàng hóa tồn kho, thúc đẩy hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh 
nghiệp sản xuất các sản phẩm có thị trường 
tiêu thụ ổn định phát huy tối đa công suất, nâng 
cao giá trị sản xuất công nghiệp. 

Cùng đó, thực hiện tốt các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp, ưu tiên thu 
hút các dự án phát triển các chuỗi công nghiệp 
chế biến, chế tạo đa dạng các sản phẩm theo 
mô hình kinh tế sinh thái trên cơ sở lợi thế của 
tỉnh; kiên quyết không tiếp nhận các dự án có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát và 
xác định lộ trình cụ thể để có phương án giải 
quyết, xử lý các dự án sản xuất gây ô nhiễm 

CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI VỚI MỤC TIÊU 
13.000 TỶ ĐỒNG

Ảnh minh hoạ
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NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG 
SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM   

YEÂN BAÙI: 

môi trường sinh thái. 
Đặc biệt là tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng 
Cụm công nghiệp Bảo Hưng và Cụm công 
nghiệp Minh Quân; triển khai các dự án điện 
năng lượng mặt trời trên lòng hồ Thác Bà và 
các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương 
đầu tư đảm bảo hoàn thành theo đúng quyết 
định chủ trương đầu tư và thời gian cam kết.

Chỉ đạo của tỉnh là tiếp tục mời gọi các nhà 
đầu tư hoặc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực 
mà tỉnh có lợi thế, tiềm năng như: chế biến các 
sản phẩm sau bột đá CaCO3; chế biến chè 
đen, chè nhúng, chè tan, nước giải khát từ lá 
chè; chế biến gỗ ép, gỗ ván ghép thanh, ván 

sàn, đồ gỗ gia dụng và nội thất văn phòng; tinh 
bột sắn biến tính; tinh dầu quế có hàm lượng 
cao đạt từ 99% trở lên, sản xuất gốm sứ xây 
dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, nhằm tiết kiệm 
tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm của 
các ngành mà tỉnh có lợi thế. 

Theo ông Phạm Trung Lân - Phó Giám 
đốc Sở Công Thương, trong tháng 4/2020, 
Sở Công Thương sẽ triển khai, tư vấn, hỗ trợ 
30 doanh nghiệp hạ tầng thương mại điện tử. 
Trong đó, hỗ trợ kinh phí cho 10 doanh nghiệp; 
xây dựng 500 cuốn ấn phẩm giới thiệu sản 
phẩm thế mạnh của tỉnh Yên Bái bằng ngôn 
ngữ Việt - Hàn để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Nguồn: Nguồn Sở Công Thương

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo 
an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và sức khỏe của cộng 

đồng, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 
đang diễn biến phức tạp. Ngày 13/4/2020, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 
89/KH-BCĐATTP về việc ban hành Kế hoạch 
triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2020. Với chủ đề “Nghiêm chỉnh 
chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, 
kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” Ban chỉ 
đạo tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai một số hoạt động 
phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; Công văn số 1044/
UBND-VX ngày 16/4/020 về việc tiếp tục triển 
khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COID-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các các Sở, ngành liên quan 
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố thực hiện các nhiệm vụ như sau: Thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý 
an toàn thực phẩm theo đúng quy định Luật 
An toàn thực phẩm, xác định việc bảo đảm an 
toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập 
trung chỉ đạo, điều hành; Tăng cường sự phối 
hợp liên ngành, Tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm tại các cơ 
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sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm và dịch vụ ăn uống trên 
địa bàn theo phân công, phân 
cấp, kiên quyết xử lý vi phạm 
pháp luật về an toàn thực 
phẩm và công khai các cơ sở vi 
phạm theo quy định; Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức và pháp luật về an 
toàn thực phẩm đối với người 
quản lý, người sản xuất, chế 
biến, kinh doanh, quảng cáo 
thực phẩm. Đặc biệt chú trọng 
truyền thông thay đổi hành vi, 
tuyên truyền phòng chống ngộ 
độc thực phẩm trong các bếp 
ăn tập thể, đám tiệc, bữa ăn gia đình;

Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra từ 
tỉnh đến cấp huyện, xã, theo đó giao Sở Y 
tế chủ trì phối hợp với Công an. Quản lý thị 
trường và các đơn vị có liên quan tiến hành 
thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành 
các quy định pháp luật về An toàn thực phẩm; 
Tập trung vào các lĩnh vực như bếp ăn tập thể, 
tại các nhà máy, xí nghiệp, các cửa hàng cung 
cấp thực phẩm thiết yếu.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 
2020 diễn ra từ 15/4/2020 đến 15/5/2020 trên 
phạm vi toàn tỉnh Yên Bái, với 11 khẩu hiệu 
tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

2. Bảo đảm ATTP là xây dựng, củng cố niềm 
tin, uy tín sản phẩm Việt Nam.

3. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức 
năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không 
an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất 
lượng

4. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe; không mua sản phẩm tại các địa chỉ 
đã được cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm 
quảng cáo.

5. Tăng cường áp dụng chọn lọc thành quả 
cách mạng 4.0 vào sản xuất nông nghiệp.

6. Không được quảng cáo thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe gây hiểu lầm là thuốc.

7. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối 
không sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh 
ngoài danh mục trong chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản.

8. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc 
hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục 
cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

9. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất 
xứ cho bữa ăn an toàn.

10. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn 
chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng.

11. Bảo vệ quyền cơ bản của con người là 
được sử dụng thực phẩm an toàn.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Ảnh minh hoạ
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Để đảm bảo cung cấp đủ 
lương thực, thực phẩm 
trong trường hợp dịch 

Covid-19 xâm nhập vào địa bàn 
tỉnh theo kịch bản “Tình huống 2”, 
“Tình huống 3” theo chỉ đạo của 
tỉnh, ngành Công Thương Yên Bái 
đã chủ động tham mưu cho Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh và có kế hoạch chủ 
động cho các tình huống.

Phóng viên (PV) Báo Yên Bái 
đã phỏng vấn đồng chí Phạm 
Trung Lân - Phó Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh về nội dung này.

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Sở Công Thương có kế hoạch như 
thế nào để bảo đảm được các yêu cầu, nhiệm 
vụ trên?

Đồng chí Phạm Trung Lân: Cùng với các 
biện pháp đã triển khai ở các giai đoạn trước, 
ngành công thương tập trung vận động và chỉ 
đạo các doanh nghiệp phân phối tổ chức điều 
tiết bán ra hợp lý; thông tin, tuyên truyền đến 
người tiêu dùng mua hàng đủ dùng. 

Đồng thời, có phương án kết nối ngay với các 
đơn vị phân phối để điều động hàng đến các vị 
trí thiếu và liên hệ ngay với ngành công thương 
các tỉnh để được hỗ trợ. Cùng đó, đề nghị Cục 
Quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị 
trường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm trường 
hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến. 

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố nắm bắt thông tin khu vực bị cách ly, số 
lượng người, nhu cầu cần phục vụ mặt hàng 

thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao, 
điều động nhân lực và phương tiện phối hợp với 
doanh nghiệp để tiếp nhận và cung ứng hàng 
cho người dân. 

Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, đề 
xuất tạo điều kiện cho các xe chuyên chở hàng 
hóa đến các khu vực thiếu hàng, khu vực cách 
ly để cung ứng phục vụ cho người dân. Cụ thể, 
đối với mặt hàng lương thực, sản lượng lương 
thực tại địa phương có thể đáp ứng đủ. Khi cần 
có thể huy động từ Công ty cổ phần Lương thực 
Yên Bái với số gạo dự trữ tại chỗ hiện nay là 
100 tấn, Công ty cũng có thể vận chuyển gạo 
dự trữ từ các đơn vị trong ngành cung cấp thêm 
hàng ngàn tấn cho Yên Bái. 

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái có thể khai thác thêm 
từ các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và các 
địa phương như: Phú Thọ, Thái Bình, Nam 
Định, Hưng Yên… Sở Công Thương cũng đã 

BẢO ĐẢM CUNG CẤP ĐỦ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM TRONG 
TRƯỜNG HỢP DỊCH COVID-19 XÂM NHIỄM VÀO ĐỊA BÀN TỈNH

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Trung Lân trả lời phỏng vấn 
của phóng viên Báo Yên Bái.
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vận động và giao cho một số đơn vị chủ đạo để 
khai thác, dự trữ nguồn hàng trên địa bàn các 
huyện, thị xã, thành phố. Tổng cộng, lượng gạo 
dự trữ và lưu thông thường xuyên tại thời điểm 
trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái là 648 tấn, ước 
giá trị 8,215 tỷ đồng. 

P.V: Đối với mặt hàng lương thực là vậy, mặt 
hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh thì sao, 
thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Trung Lân: Đối với nhóm 
hàng thực phẩm tươi sống như: nhóm thịt gia 
súc, gia cầm và thủy sản, hiện nay sản lượng 
thịt hơi xuất chuồng trong tỉnh có thể đáp ứng đủ 
với khoảng 3.500 tấn/tháng, ngoài ra còn cung 
cấp  các loại gia cầm, thủy sản như gà, cá cho 
thị trường. Khi nhu cầu cục bộ ở một số địa bàn 
tăng quá cao, có thể điều tiết trong tỉnh và khai 
thác thêm khoảng 700 tấn, từ các tỉnh, thành 
không có dịch và giao cho một số siêu thị trên 
địa bàn cung ứng. 

Ngoài nguồn chăn nuôi nhỏ lẻ trong nhân 
dân, thì có thể huy động một số đơn vị cung 
ứng mặt hàng thịt lợn chủ yếu trên địa bàn các 
huyện, thị, thành phố có thể huy động khi cần 
thiết như: Công ty TNHH Đầm Mỏ ở xã Minh 
Bảo; Trung tâm Sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao - Tổng Công ty Hoà Bình Minh ở xã 
Tuy Lộc; Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên 
Bái ở xã Âu Lâu... 

Đối với nhóm mặt hàng rau xanh các loại thì 
sản lượng tại chỗ có thể đáp ứng trên 10.000 
tấn/tháng, từ nguồn cung tại các xã Tuy Lộc, 
Hợp Minh, Văn Tiến, Âu Lâu (TP Yên Bái); các 
xã, phường thuộc địa bàn các huyện, thị xã trên 
địa bàn tỉnh, chủ yếu từ canh tác của người dân. 
Đối với nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng. 

Hiện nay, nguồn đã có sẵn tại các cơ sở kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh có thể đáp ứng đủ nhu 
cầu tiêu dùng bình thường của người dân. Các 
sản phẩm này hoàn toàn nhập từ các cơ sở chế 
biến, các nhà phân phối lớn trong nước, khi lưu 

thông hàng hoá không bị ảnh hưởng, khả năng 
đáp ứng tốt kể cả khi nhu cầu tăng đột biến. 

P.V: Ngoài việc xây dựng kế hoạch cho “Tình 
huống 2” là trong trường hợp xuất hiện các 
trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh và “Tình 
huống 3” là trong trường hợp dịch bệnh lan ra 
trong cộng đồng thì Sở Công thương có chỉ đạo 
cho tình huống cao hơn về mức độ lây nhiễm 
của dịch bệnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Trung Lân: Sở đã xây dựng 
kế hoạch trong trường hợp có trên 1.000 người 
dân bị nhiễm bệnh. Khi đó, chắc chắn tư tưởng 
nhân dân rất hoang mang; các biện pháp cấm 
đi lại cục bộ sẽ được áp dụng; các hoạt động 
thương mại tại một số địa phương trong tỉnh sẽ 
dừng hoạt động như: chợ, trung tâm thương 
mại, siêu thị... khi đó lương thực, thực phẩm và 
các nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư y tế sẽ khan 
hiếm cục bộ do dừng hoạt động thương mại, giá 
các mặt hàng này sẽ tăng đột biến tại các điểm 
nóng khu vực dịch bệnh... 

Khi đó, Sở sẽ huy động một số doanh nghiệp 
tổ chức các đợt bán hàng lưu động, cung ứng 
sản phẩm hàng hóa đến vùng dịch theo hướng 
dẫn của cơ quan chức năng (tập trung các mặt 
hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng 
thiết yếu). 

Cùng với đó, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn nắm bắt tình hình sản xuất 
nông sản, chăn nuôi của nhân dân; vận động 
nhân dân và các cơ sở chăn nuôi, sản xuất nông 
nghiệp áp dụng các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi… duy trì sản 
xuất, chăn nuôi nhằm cung cấp đủ nguồn lương 
thực, thực phẩm cung ứng tại chỗ và cung cấp 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phối hợp với 
Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố nắm bắt, tăng cường chỉ đạo bình ổn 
tình hình thị trường, giá cả hàng hóa.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Nguồn: YBĐT



TIN TRONG TÆNH

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 04/202010

Ban Chỉ đạo chống 
buôn lậu, gian lận 
thương mại và 

hàng giả (viết tắt là BCĐ 
389) tỉnh Yên Bái vừa có 
Công văn số 264/CQTT-
BCĐ về việc tiếp nhận, 
xử lý thông tin tố giác 
về các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và 
hàng giả.

Thực hiện Quyết định 
số 195/QĐ-BCĐ ngày 
23/3/2020 của BCĐ quốc 
gia chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng 
giả về Ban hành quy chế 
tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái, BCĐ 389 tỉnh Yên Bái thông báo đường dây nóng, thư điện tử, 
địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả của BCĐ 389 tỉnh Yên Bái.

Đường dây nóng BCĐ 389 tỉnh Yên Bái: Điện thoại 0911.282.389. Fax: 02163.863.708. 
Email: thuongtrucban389yb@gmail.com. Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Số 94, 
đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Đường dây nóng của BCĐ 389 tỉnh Yên Bái sẽ hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 
giờ trong ngày. Mọi thông tin sẽ được tiến nhận, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, 
đồng thời đảm bảo giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của tổ 
chức, cá nhân báo tin cũng như đảm bảo bí mật thông tin của cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn: Ban chỉ đạo 389

BAN CHỈ ĐẠO 389 YÊN BÁI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN 
TỐ GIÁC VỀ CÁC HÀNH VI BUÔN LẬU, GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát 
Kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hàng hóa nhập lậu 

(Ảnh tư liệu - Chụp trước khi có dịch Covid-19)



TIN TRONG TÆNH

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 04/2020 11

Có 5 nhóm đối tượng được 
gia hạn 5 tháng nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp , 

thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị 
gia tăng và tiền thuê đất kể từ ngày 
Nghị định 41/2020/NĐ-CP được ký 
ban hành.

Gỡ khó cho doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch 
bệnh Covid -19, vừa qua, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-
CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và 
tiền thuê đất.

Theo đó, các doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh, người dân được gia hạn 
5 tháng nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), 
thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiền thuê đất kể 
từ ngày Nghị định được ký ban hành. 

Nghị định áp dụng đối với 5 nhóm đối tượng. 
Thứ nhất, là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các 
ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản 
xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm 
có liên quan... 

Thứ hai, là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong 
các ngành kinh tế vận tải kho bãi; dịch vụ lưu 
trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt 
động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất 
động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc 
làm; hoạt động của các đại lý, tua tuyến du lịch... 

Thứ ba là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm 
cơ khí trọng điểm... 

Thứ tư, gồm nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu 
nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 
và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.

Thứ năm, là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Các nhóm đối tượng này sẽ được gia hạn 5 
tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền 

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được gia hạn 
5 tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất 

(ảnh minh họa)

HỖ TRỢ GIA HẠN NỘP THUẾ 
VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT VỚI DOANH NGHIỆP

YEÂN BAÙI: 
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thuê đất. Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế 
GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp 
thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp 
của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020 (đối 
với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính 
thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp 
kê khai theo quý). 

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính 
thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; 
tháng 4 chậm nhất là ngày 20/10/2020; tháng 5 
chậm nhất là ngày 20/11/2020 và thời hạn nộp 
thuế của tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12/2020. 

Đối với thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ 
tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 
30/9/2020; quý II chậm nhất là ngày 30/12/2020. 
Đối với thuế TNDN, thời gian gia hạn là 5 tháng, 
kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định 
của pháp luật về quản lý thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực 
hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết 
toán của năm 2019 vào ngân sách Nhà nước thì 
doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế 
TNDN đã nộp để nộp cho các loại thuế khác. 

Đối với tiền thuê đất, thời gian gia hạn là 5 

tháng kể từ ngày 31/5/2020. Nghị định cũng quy 
định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia 
hạn chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế 
và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc 
phương thức khác) theo mẫu cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp. 

Ông Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Cục trưởng 
Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết: “Cục Thuế đã 
hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ về 
phạm vi, nội dung, đối tượng áp dụng việc gia 
hạn tiền thuế, tiền thuê đất đối chiếu với ngành 
nghề sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề nghị 
gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp tiền thuê đất. 
Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều 
kiện theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-
CP thì lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế nộp 
tiền thuê đất theo mẫu quy định kèm theo Nghị 
định số 41/2020/NĐ-CP gửi cơ quan thuế. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp cần phản ánh đầy đủ 
các chỉ tiêu trên giấy đề nghị gia hạn, trong đó 
đặc biệt chú trọng đến việc tích vào phần ngành 
nghề lĩnh vực kinh doanh để làm căn cứ cho việc 
xác định tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.”

Nguồn: YBĐT

Cho phép các đơn vị vận tải khách cố 
định nội tỉnh bằng xe ô tô được hoạt 
động 01 chuyến/tuyến/ngày; tuyến Yên 

Bái - Nghĩa Lộ 2 chuyến/ngày. Cho phép 30% 
số phương tiện taxi hoạt động trong phạm vi địa 
bàn tỉnh; mỗi tuyến vận tải khách trên hồ Thác 
Bà có 01 tàu hoạt động.

Ngày 17/4, Sở Giao thông vận tải Yên Bái 
đã có Công văn số 468/SGTVT-QLVT,PT&NL về 
việc thông báo việc tổ chức hoạt động vận tải 

khách đến các đơn vị kinh doanh vận tải khách, 
các bến xe khách, các bến khách ngang sông, 
bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

1. Đối với hoạt động vận tải khách:
- Tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng 

xe ô tô, vận tải hành khách theo hợp đồng: Tiếp 
tục dừng hoạt động theo chỉ đạo và chờ thông 
báo của Bộ Giao thông vận tải, quy định của 
các địa phương đối với hoạt động của tuyến xe 
khách liên tỉnh.

YÊN BÁI CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH 
ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THUỶ NỘI TỈNH
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- Tuyến vận tải cố định nội tỉnh 
bằng xe ô tô: Cho phép các đơn vị 
vận tải được hoạt động 01 chuyến/
tuyến/ngày. Tuyến Yên Bái - Nghĩa 
Lộ hoạt động 02 chuyến/ngày; thời 
gian hoạt động trong ngày từ 6 giờ 
đến 18 giờ. Việc bố trí phương 
tiện hoạt động trên các tuyến giao 
cho bến xe khách chủ trì phối hợp 
cùng các đơn vị vận tải phân công 
hoạt động.  

- Đối với vận tải khách bằng xe 
taxi: Cho phép 30% số phương tiện 
của từng đơn vị kinh doanh vận tải 
bằng xe taxi hoạt động trong phạm 
vi địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Đối với các tuyến vận tải khách 
trên Hồ Thác Bà: Cho phép mỗi 
tuyến vận tải khách có 01 tàu hoạt động phục 
vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tiếp tục  ngừng 
hoạt động thăm quan du lịch bằng phương tiện 
thủy trên hồ Thác Bà.

- Đối với các bến khách ngang sông: Được 
phép hoạt động trong thời gian từ 06h đến 8 giờ, 
11 giờ đến 13 giờ, 16 giờ đến 18 giờ.

- Đối với các phương tiện khác tiếp tục thực 
hiện theo Chỉ thị số 15/CT - TTg ngày 27/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực 
hiện cao điểm phòng chống  dịch COVID - 19.

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, 
đơn vị quản lý bến xe khách, bến thủy nội 
địa, bến khách ngang sông thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ 
quan chức năng; khi vận chuyển khách, không 
vận chuyển cùng lúc trên 20 người/chuyến xe 
và không quá 50% sức chứa của xe.

Trang bị nước rửa tay sát khuẩn đồng thời 
phải thực hiện khai báo y tế điện tử, đo thân 
nhiệt bắt buộc với hành khách trước khi lên xe. 

Khi lên xe, hành khách, lái xe, nhân viên 
phục vụ trên xe buộc phải đeo khẩu trang, bố trí 

hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế; phải 
niêm yết, công bố số điện thoại đường dây nóng 
của cơ quan y tế địa phương để hành khách 
biết, kịp thời thông báo ngay khi có nghi ngờ 
hoặc biểu hiện bất thường khác. 

Khi vận chuyển hành khách, các xe cần 
được mở cửa sổ, cửa thông gió ở mức thông 
thoáng và đảm bảo an toàn vận hành để phòng 
chống dịch; không sử dụng điều hòa; chủ xe (lái 
xe) phải vệ sinh xe sạch sẽ, khử khuẩn xe trước 
và sau khi đón khách.

3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 
đăng ký danh sách phương tiện tham gia 
hoạt động, danh sách lái phụ xe, bản cam 
kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh COVID - 19, gửi về Sở Giao thông vận tải 
(qua Phòng Quản lý vận tải PT&NL). Sở Giao 
thông vận tải có văn bản chấp thuận đối với các 
trường hợp tham gia vận chuyển. 

4. Thời gian thực hiện: 
Từ 00 giờ ngày 17/4/2020 đến khi có chỉ thị 

mới của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái.

Nguồn YBĐT

Cho phép 30% số phương tiện taxi của từng đơn vị kinh doanh vận 
tải bằng xe taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn tỉnh Yên Bái. 

(Ảnh: Đức Toàn)
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Công ty Điện lực Yên 
Bái tuyệt đối không 
thực hiện việc thay 

đổi lịch ghi chỉ số công tơ của 
khách hàng trong các kỳ ghi 
chỉ số tháng 5, 6, 7/2020 và 
khuyến cáo khách hàng sử 
dụng điện theo nguyên tắc “4 
đúng” để hạn chế hóa đơn tiền 
điện tăng cao.

Thực hiện Nghị quyết số 41/
NQ-CP của Chính phủ ngày 
9/4/2020, Bộ Công Thương đã 
chỉ đạo ngành điện giảm giá 
điện, giảm tiền điện để bớt khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19. Xung quanh nội 
dung này, phóng viên (PV) Báo Yên Bái đã trao 
đổi với ông Đặng Văn Thanh - Giám đốc Công 
ty Điện lực Yên Bái (ĐLYB).

P.V: Xin ông cho biết thời gian thực hiện và 
những đối tượng khách hàng nào được giảm 
giá, đơn giá được giảm ở những bậc thang nào?

Ông Đặng Văn Thanh: Để tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ phần nào cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân 
dân do tác động của dịch COVID-19, thời điểm 
giảm giá điện và giảm tiền điện được xác định 
theo kỳ ghi chỉ số tại công tơ điện của khách 
hàng sử dụng trong 3 tháng, gồm tháng 4, 5, 
6/2020, tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện 
tháng 5, 6 và 7/2020. 

Đối với giảm tiền điện, các cơ sở cách ly, 
khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, 
đã nhiễm COVID-19 được áp dụng giảm 100%; 
các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, 

xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã 
nhiễm COVID-19, các khách sạn và các cơ sở 
lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh 
nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 được 
giảm 20%. 

Trong giảm giá điện, đối tượng khách hàng 
sản xuất và kinh doanh được giảm giá điện ở 
tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình 
thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so 
với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 
20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy 
định giá bán điện. 

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 
được giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định 
số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện 
sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh/
tháng). Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch 
được điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện 
áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ 

Công nhân Công ty điện lực chi nhánh huyện Yên Bình 
vận hành lưới điện.

ĐIỆN LỰC YÊN BÁI GIẢM GIÁ ĐIỆN HỖ TRỢ 
NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
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Đồng chí Đặng Văn Thanh (áo đậm, đứng giữa) kiểm tra công tác điều khiển vận hành lưới điện . 

nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các 
hộ sản xuất.

P.V: Ngành điện Yên Bái sẽ tổ chức thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ 
Công thương ra sao, thưa ông?

Ông Đặng Văn Thanh: Để thực hiện chủ 
trương này, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tổ 
chức việc ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa 
đơn thực hiện theo đúng thời gian đã quy định, 
thông báo lịch ghi chỉ số để khách hàng biết và 
giám sát việc ghi chỉ số, thông báo điện năng 
sử dụng và tiền điện cho khách hàng, cập nhật 
chỉ số công tơ vào chương trình kinh doanh để 
tính toán, lập hóa đơn điện tử; tuyệt đối không 
thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ 
của khách hàng trong các kỳ ghi chỉ số tháng 
5, 6, 7/2020. 

Đồng thời, kiểm soát mức giá bán điện 
được giảm của từng đối tượng khách hàng trên 
chương trình kinh doanh trước khi phát hành 
hóa đơn tiền điện các kỳ tháng 5, 6 và 7/2020. 
Công ty cũng sẽ phối hợp với Báo Yên Bái, Đài 

Phát thanh- Truyền hình tỉnh để tuyên truyền 
đến khách hàng sử dụng điện biết chủ trương 
này và cùng phối hợp thực hiện.

P.V: Trong giai đoạn phòng chống dịch hiện 
nay và khi đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, 
ngành điện Yên Bái có khuyến cáo gì để người 
dân không phải trả hóa đơn tiền điện tăng quá 
cao, thưa ông?

Ông Đặng Văn Thanh: Năm nay, do ảnh 
hưởng của dịch, học sinh nghỉ học dài ngày, 
người dân hạn chế ra đường và mùa nắng nóng 
đã bắt đầu, để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng 
cao, chúng tôi khuyến cáo khách hàng sử dụng 
điện theo nguyên tắc “4 đúng”: “Đúng lúc, đúng 
chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”, tắt các thiết 
bị điện khi không cần thiết; không sử dụng các 
thiết bị tiêu tốn nhiều điện trong giờ cao điểm, 
trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng; dùng quạt thay cho máy lạnh khi 
không quá nóng... 

P.V: Xin cảm ơn ông!
Nguồn: YBĐT
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     YÊN BÁI 
            GỠ KHÓ CHO TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 
Ngân hàng Nhà nước và các gói tín dụng 
hỗ trợ doanh nghiệp sẽ là cơ hội để các 

ngân hàng lấy lại sức tăng trưởng trong mùa 
kinh doanh cao điểm

Hàng loạt các ngành hàng trên địa bàn tỉnh 
đang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 
như nông - lâm nghiệp, doanh nghiệp có hoạt 
động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, 
may mặc, vận tải... Nhu cầu vay hầu như chỉ tập 
trung vào các doanh nghiệp kinh doanh, cung 
cấp hàng tiêu dùng. Sự đình trệ này, kéo theo 
nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp giảm dẫn đến 
dư nợ tín dụng giảm mạnh, dù các ngân hàng đã 
tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) tỉnh, ước đến 31/3/2020, tổng dư nợ 
cho vay trên toàn địa bàn đạt 24.015 tỷ đồng, 
giảm 0,06% so với năm 2019. Trong đó, dư nợ 
cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển đạt 
565 tỷ đồng, giảm 2,92% so với năm 2019; dư 
nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương 
mại, Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ 
tín dụng nhân dân (QTDND) đạt 23.450 tỷ đồng, 
tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0,02%, giảm mạnh 
so với mức tăng 3,43% của cùng kỳ năm trước. 
Các chi nhánh ngân hàng, QTDND đã tập trung 
vốn ưu tiên cho nông nghiệp nông thôn gắn với 
xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của NHNN 
Chi nhánh tỉnh Yên Bái và của Trung ương. 

Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển 
nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/

Không xuất bán được sản phẩm nên nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp xuất khẩu vẫn 
rất thấp nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp (ảnh minh họa).
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NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ ước đạt 10.050 tỷ đồng, tăng 0,46% so với 
năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 0,94%), 
chiếm 42,86% tổng dư nợ; dư nợ cho vay thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới ước đạt 8.330 tỷ đồng, tăng 
0,31% so với năm 2019 và chiếm 35,52% tổng 
dư nợ. 

Điểm sáng “sưởi ấm”  tăng trưởng tín dụng 
là hệ thống ngân hàng chính sách với dư nợ 14 
chương trình tín dụng ước đạt 3.150 tỷ đồng 
tăng 3,24%, góp phần triển khai thực hiện mục 
tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh năm 2020. 

Cũng trong quý I/2020, để triển khai các giải 
pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch 
Covid -19, bên cạnh việc cho vay mới đối với 
khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất 
kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo 
các tổ chức tín dụng chủ động nắm bắt tình hình 
sản xuất kinh doanh, rà soát đánh giá mức độ 
thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay 
vốn để thực hiện hàng loạt các giải pháp cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời 
giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các 
khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. 

Tính riêng trong quý I/2020, đã có 15 khách 
hàng được tháo gỡ với dư nợ được cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 139 
tỷ đồng. 

Thời gian tới, bám sát định hướng điều hành 
chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN Việt Nam, 
NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái và mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chi nhánh ngân 
hàng, QTDND cần có các giải pháp thực hiện 
hiệu quả kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 
II/2020 để tăng trưởng dư nợ phù hợp với mục 
tiêu đề ra từ đầu năm; phát huy thực hiện tốt các 
giải pháp về huy động nguồn vốn tại địa phương, 
tranh thủ tốt nguồn vốn điều hoà hệ thống, đảm 
bảo tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn, đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ sản 

xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nhất là 
nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, cho vay phát triển nông nghiệp, nông 
thôn, cho vay đối với các đối tượng chính sách 
xã hội, nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất nông - 
lâm nghiệp; tập trung cho vay phát triển kinh tế, 
xã hội địa phương, các dự án hiệu quả. 

Cùng đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh tiếp 
cận vốn vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh 
doanh; khuyến khích đối với các dự án, phương 
án sản xuất kinh doanh có mục tiêu tăng trưởng 
tín dụng xanh, ứng dụng công nghệ cao; thực 
hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo 
quy định, hạn chế tới mức thấp nhất nợ xấu 
phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt chương trình 
“Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp”, tháo gỡ 
khó khăn đối với khách hàng vay vốn bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của 
NHNN Việt Nam. 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang được 
kiểm soát tốt, cùng với việc điều chỉnh giảm lãi 
suất cho vay từ NHNN và các gói tín dụng hỗ trợ 
doanh nghiệp sẽ là cơ hội để các ngân hàng lấy 
lại sức tăng trưởng trong mùa kinh doanh cao 
điểm để thị trường tín dụng sẽ trở lại chiều tăng 
đáng kể trong quý II này. Tuy nhiên, ở một góc 
độ khác, nếu dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức 
tạp, khó kiểm soát thì hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng, 
đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các 
thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Nhật - nơi mà dịch 
bệnh vẫn diễn biến phức tạp. 

Như vậy, nhu cầu vay vốn của các doanh 
nghiệp tiếp tục vẫn còn ở mức thấp và sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng tín 
dụng đối với nền kinh tế so với năm 2019 tăng 
từ 12% đến 14%. 

Nguồn: YBĐT
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Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh (SXKD) của các doanh nghiệp 
(DN) trên địa bàn tỉnh do dịch bệnh 

COVID, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái 
đã tích cực vào cuộc giúp các DN ổn định sản 
xuất và bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao 
động (NLĐ).

Theo số liệu khảo sát và đánh giá của 
BHXH tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có 
2.231 đơn vị, bao gồm: DN Nhà nước, DN 

ngoài quốc doanh, DN có vốn đầu tư nước 
ngoài, hợp tác xã, DN tư nhân, hộ kinh doanh 
cá thể... với khoảng trên 22.900 lao động bị 
ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Đến nay, đã có một số DN thuộc các lĩnh 
vực sản xuất nhập khẩu, may mặc, vận tải, 
du lịch, các trường tư thục... bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 đã gửi văn bản đề nghị tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Công ty 
cổ phần Cao su Yên Bái có 166 lao động, 
hiện nay có 145 lao động thuộc diện tham gia 

BHXH TÆNH YEÂN BAÙI HOÃ TRÔÏ CAÙC DOANH 
NGHIEÄP BÒ AÛNH HÖÔÛNG DÒCH COVID-19

Công nhân Công ty cổ phần An Tiến Industries đóng hàng xuất khẩu.
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BHXH bắt buộc phải tạm nghỉ việc. 
Theo đề nghị của Công ty, đơn vị phải tạm 

dừng SXKD dẫn đến không bố trí được việc 
làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện 
tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc chiếm 
trên 50% tổng số lao động có mặt trước khi 
tạm dừng SXKD. 

Theo quy định, Công ty cổ phần Cao su đủ 
điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020 và được 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
xác nhận. 

Tính đến ngày 20/4, toàn tỉnh có 7 DN 
được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
xác nhận đủ điều kiện để tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số 635 lao 
động, trong đó số lao động tạm dừng đóng 
585 lao động.

Để có căn cứ pháp lý thực hiện cơ chế, 
chính sách hỗ trợ cho các DN trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho DN nhanh 
chóng khắc phục khó khăn, ổn định SXKD, 
ngày 03/4/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban 
hành Công văn số 875/UBND-VX về việc rà 
soát, thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội đã có công văn hướng dẫn việc tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN 
gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Cụ thể: DN thuộc các ngành nghề dịch vụ 
vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, 
nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác 
gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây 
ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho 
NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham 

gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 
50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm 
dừng SXKD trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% 
tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không 
kể giá trị tài sản là đất). 

Thời gian được tạm dừng đóng kể từ tháng 
DN có văn bản đề nghị và hồ sơ đủ điều kiện 
được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 
đến hết tháng 6/2020. 

Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Giám đốc 
BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: Trong trường 
hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn 
chưa thuyên giảm, nếu có DN tiếp tục đề nghị 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì 
BHXH tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính 
báo cáo UBND tỉnh gửi BHXH Việt Nam để 
xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí, tử tuất đến tháng 12/2020. 

“Cùng với đó, trong thời gian tạm dừng 
đóng, BHXH sẽ không thực hiện thanh tra 
chuyên ngành, hoặc kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất 
nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 nếu doanh nghiệp không có 
dấu hiệu vi phạm” - ông Tuấn cho hay.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính 
quyền địa phương và sự phối hợp tích cực 
của các ngành chức năng cùng với cơ quan 
BHXH, những DN bị ảnh hưởng do dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ sớm 
được giải quyết hỗ trợ theo quy định, qua đó 
giúp DN giảm bớt khó khăn, góp phần ổn định 
an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại 
địa phương.

Nguồn: YBĐT
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Ảnh hưởng của dịch Covid-19 
khiến kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa trong nửa đầu 

tháng 4 giảm mạnh. Song kết quả 
xuất siêu cao trong quý I giúp nước 
ta vẫn có thặng dư thương mại.    

15 ngày đầu tháng này, kim 
ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 
8,26 tỷ USD, giảm hơn 4,7 tỷ USD 
so với nửa cuối tháng 3 trước đó. 
So với nửa cuối tháng 3/2020, kim 
ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu 
tháng 4 giảm khoảng 7 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/4, 
tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 
đạt hơn 71,6 tỷ USD. Trong 15 
ngày đầu tháng nay, có 2 nhóm 
hàng xuất khẩu đạt kim ngạch “tỷ USD” là điện 
thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện với trị giá lần lượt là gần 1,3 tỷ USD 
và gần 1,5 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng này nước ta nhập 
siêu gần 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, do kết quả xuất 
siêu lớn trong quý I nên lũy kế từ đầu năm đến 
15/4, nước ta vẫn thặng dư thương mại lớn. Cụ 
thể, ở chiều ngược lại, do kim ngạch nhập khẩu 
đạt hơn 69,1 tỷ USD, nên nước ta vẫn xuất siêu 
khoảng 2,5 tỷ USD tính từ đầu năm đến giữa 
tháng 4.

Theo Bộ Công Thương, dịch Covid-19 bùng 
phát tại Trung Quốc từ cuối tháng 1/2020 đến 
nay đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt 
động thương mại của Việt Nam khi hầu hết các 
đối tác thương mại lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản… 
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đóng cửa 
biên giới nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Với việc từ tháng 3, toàn cầu bước vào giai 
đoạn đại dịch với mức độ lây lan nhanh nguy 
hiểm, hiện nay, do dịch bệnh, Chính phủ các 
quốc gia đang ban hành những biện pháp kiểm 
soát dịch bệnh như tạm đóng cửa xuất nhập 
cảnh, hạn chế tụ tập, mua sắm đông người, hạn 
chế hoạt động của các Trung tâm thương mại... 
khiến nhu cầu mua bán hàng hóa dệt may và 
giày dép tại nhiều thị trường giảm.

Bộ Công Thương phân tích, xu hướng chính 
của các đối tác là giãn thời gian giao hàng trong 
tháng 3, hoãn đơn hàng trong tháng 4, 5 và tạm 
chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6 trở đi (thông 
thường hàng năm, thời gian này đã là thời gian 
hai bên ngồi đàm phán cho các đơn hàng cuối 
năm). Chính lý do này, đã khiến các mặt hàng 
như dệt may, da giày, đồ gỗ đang hứng chịu tác 
động kép từ dịch Covid-19 do nguồn nguyên liệu 
sản xuất vừa mới được cải thiện từ đầu tháng 
3, nhưng nay lại gặp khó khăn ở thị trường đầu 

Từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 
đạt hơn 71,6 tỷ USD

XUAÁT KHAÅU GIAÛM TOÁC, CAÛ NÖÔÙC 
VAÃN DUY TRÌ THAËNG DÖ
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ĐÃ THỰC XUẤT HƠN 68.000 TẤN GẠO 
TRONG HẠN NGẠCH 400.000 TẤN

Theo thông tin được 
công bố trên website 
của Tổng cục Hải 

quan, tính đến 19h ngày 21-
4, 68.067 tấn gạo trong hạn 
ngạch 400.000 tấn của tháng 
4 đã được xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho 
biết, sau khi Bộ Công Thương 
công bố hạn ngạch xuất khẩu 
gạo trong tháng 4-2020 là 
400.000 tấn, trong thời gian 
từ 0h đến 6h15 ngày 12-4, đã 
có 38 doanh nghiệp đăng ký 
519 tờ khai xuất khẩu, với số 
lượng gạo đã đăng ký tờ khai 
xuất khẩu là 399.989,43 tấn. Trong số này, 
có 1 doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu 102 
tờ khai, với 96.234 tấn; hạn ngạch xuất khẩu 
gạo chỉ còn 10,57 tấn nên các doanh nghiệp 
khác tiếp tục đăng ký tờ khai xuất khẩu với 
số lượng lớn hơn 10,57 tấn thì không được 
hệ thống tiếp nhận.

Sau thời điểm 6h15 ngày 12-4, đã có 2 
doanh nghiệp (trong đó có 1 doanh nghiệp 
đã đăng ký tờ khai thời điểm trước đó) đăng 
ký 2 tờ khai với số lượng ít hơn 10,57 tấn 
thì được hệ thống tiếp nhận (15h10 đăng ký 

xuất 9 tấn và 19h34 đăng ký xuất 1,2 tấn).
Để kịp thời cung cấp thông tin về lượng 

gạo xuất khẩu đã được đăng ký mở tờ khai 
hải quan, Tổng cục Hải quan đã bổ sung 
thông tin thống kê về tình hình đăng ký xuất 
khẩu gạo trên trang chủ của Cổng thông 
tin điện tử Tổng cục Hải quan. Các doanh 
nghiệp xuất, nhập khẩu và người dân sẽ 
được cập nhật mỗi 60 phút về lượng gạo đã 
được mở tờ khai đăng ký xuất khẩu trong 
tháng, lượng gạo đã thực xuất trong tháng 
và số lượng hạn ngạch xuất khẩu còn lại 
trong tháng.

Theo HNMO

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

ra, đặc biệt EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang dần được các 
quốc gia kiểm soát. Với tác động của các Hiệp 

định thương mại tự do, kỳ vọng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa sẽ có nhiều tín hiệu khả quan 
hơn trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Công Thương
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Danh sách đầy đủ 
gồm số điện thoại 
và địa chỉ mail 

đường dây nóng tại 63 
tỉnh, thành trên cả nước 
vừa được Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) công bố.

Đường dây nóng của 
các tỉnh, TP là nơi tiếp 
nhận và xử lý kịp thời, triệt 
để các kiến nghị, đề xuất 
và khó khăn, vướng mắc 
của người dân, DN, các 
hiệp hội trên địa bàn liên 
quan đến việc hỗ trợ giãn 
nợ, cơ cấu lại nợ, giảm lãi 
suất do ảnh hưởng của Covid-19. NHNN chi 
nhánh các địa phương sẽ có trách nhiệm 
tiếp nhận, xử lý kịp thời, triệt để các phản 
ánh, kiến nghị, đề xuất của DN, người dân 
qua đường dây nóng.

Đối với các phản ánh, kiến nghị, đề xuất 
vượt thẩm quyền, NHNN Chi nhánh chủ 
động liên hệ ngay với Văn phòng NHNN, 
Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và các đơn 
vị liên quan thuộc NHNN để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, yêu cầu Giám đốc NHNN 
chi nhánh các tỉnh, TP thường xuyên kiểm 
tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết 
liệt Thông tư 01 và hướng dẫn của hội sở 
chính; xử lý nghiêm, kịp thời các trường 

hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền 
hà cho DN, người dân dẫn đến các thắc 
mắc, khiếu kiện.

Trước đó, ngày 17/4 Thống đốc NHNN 
đã yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các 
tỉnh, TP thiết lập ngay số điện thoại đường 
dây nóng tại NHNN chi nhánh tỉnh, TP để 
tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến 
nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của 
người dân, DN, các hiệp hội trên địa bàn 
liên quan đến Thông tư 01 (Thông tư 01 
Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm 
nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
do dịch Covid-19).

Theo kinhtedothi.vn 

Ảnh minh họa

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
HỖ TRỢ NGƯỜI VAY VỐN TẠI 63 TỈNH, THÀNH
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Sau khi giá xăng dầu giảm sâu, 
ở một số nơi xuất hiện tình 
trạng nhiều người dân đổ xô 

đi mua xăng tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ 
cháy nổ cao và ảnh hưởng an ninh 
trật tự.

Bộ Công Thương khẳng định 
nguồn cung xăng dầu trong nước 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu của doanh 
nghiệp và người dân

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, 
tại một số địa phương, có hiện tượng 
người dân tập trung mua xăng dầu 
tích trữ do giá bán lẻ các mặt hàng 
xăng dầu trong nước giảm mạnh theo 
diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong bối 
cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp 
khó lường tại nước ta và trên thế giới.

Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung 
xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục 
vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bộ 
Công Thương cũng đã chỉ đạo các Sở Công 
Thương, các doanh nghiệp trong hệ thống 
phân phối xăng dầu trên phạm vi cả nước có 
các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn 
cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Cùng đó, Bộ cũng đang phối hợp với chính 
quyền các địa phương chỉ đạo Sở Công 
Thương, Cục Quản lý thị trường và các cơ 
quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi 
đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, các 
cửa hàng không bán hàng mà không có lý do 

chính đáng...
Việc mua tích trữ xăng dầu sẽ tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, 
đe dọa tính mạng, tài sản của chính người mua 
tích trữ và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, 
việc tập trung đông người để mua xăng dầu có 
thể dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch bệnh 
và không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về 
phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo người 
dân không mua xăng dầu tích trữ, chỉ mua 
xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường 
ngày. Đồng thời, người dân không đưa tin thiếu 
chính xác và không làm theo các thông tin chưa 
được kiểm chứng liên quan đến việc mua tích 
trữ xăng dầu và nghiêm túc thực hiện theo chỉ 
đạo, yêu cầu của các cấp có thẩm quyền về 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Tin tức

BỘ CÔNG THƯƠNG KHẲNG ĐỊNH XĂNG DẦU 
ĐẢM BẢO ĐỦ, NGƯỜI DÂN KHÔNG NÊN TÍCH TRỮ

Ảnh minh họa
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1. Tình hình thông quan tại các cửa khẩu
 - Bộ Công Thương tiếp tục khuyến nghị các tỉnh, các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên 

các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các 
cặp chợ trong giai đoạn hiện nay. Đề nghị các tỉnh và các doanh nghiệp, theo hướng dẫn của 
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu 
sang hình thức chính ngạch bởi công tác thông quan cho hàng hóa chính ngạch vẫn được duy 
trì bình thường.

- Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai có thông báo số 11/TB-BQLCK ngày 11/4/2020 về việc vận 
chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số II (Kim Thành) trong đợt cao điểm 
phòng chống dịch Covid 19 cụ thể như sau:

+ BQL cửa khẩu hai bên lập hồ sơ xác nhận lái xe cố định, chuyên vận chuyển hàng hoá xuất 
nhập khẩu.

+ Thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lái xe cố định: Liên hệ Ban quản lý cửa khẩu 
Lào Cai, tầng 3 Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành).

Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hoá Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây)

CÁC THÔNG TIN VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
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- Hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu các tỉnh Quảng Ninh, Hà 
Giang, Lai Châu, Cao Bằng vẫn tiếp tục được thông quan.

2. Hoạt động Xúc tiến thương mại trực tuyến
 -  Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hóa (chuyên đề nông sản, thực phẩm) Việt Nam - 

Trung Quốc (Quảng Tây) 2020: Ngày 21/4/2020, lần đầu tiên Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công 
Thương) đã phối hợp với Sở Thương mại Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ 
chức Hội nghị giao thương trực tuyến hàng hoá Việt Nam- Trung Quốc (Quảng Tây). Hội nghị có 
sự kết nối và tham gia của hơn 150 doanh nghiệp hai nước hoạt động trong lĩnh vực nông sản, 
thực phẩm, trong đó có 35 doanh nghiệp Việt Nam.

- Cục XTTM (Bộ Công Thương) thiết lập nhóm kết nối trao đổi thông tin trên mạng Internet 
bao gồm: các đơn vị hỗ trợ xuất khẩu của Cục XTTM; Trung tâm XTTM các tỉnh thành; Thương 
vụ và văn phòng XTTM Việt Nam tại nước ngoài; các Hiệp hội ngành hàng; các đầu mối tiêu thụ 
hàng hoá… Nhằm trao đổi thông tin về thị trường, về nhu cầu của các doanh nghiệp, tìm kiếm 
cơ hội tiêu thụ hàng hoá.

3. Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.
- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính về khuyến mại, hội chợ, triển lãm 
thương mại. Thông báo khuyến mại trên Công dịch vụ công Quốc gia.

- Khuyến cáo của Bộ Công Thương: Các DN cần tính toán nhiều phương án, kịch bản điều 
tiết sản xuất hợp lý, chuẩn bị nguồn lực để ngay khi có tín hiệu chấm dứt dịch, nhu cầu thị trường 
tăng trở lại, DN có thể đầy mạnh XTTM, khai thác thị trường, chủ động đón đầu sự phục hồi của 
thị trường.

Ứng dụng CNTT và áp dụng TMĐT để tăng cơ hội tiếp cận với khách hàng, tăng cường hoạt 
động XTTM trên môi trường mạng.

- Các DN cập nhật thông tin, hoạt động xúc tiến thương mại tại website: www.sctyenbai.gov.
vn và sàn giao dịch thương mại điện tử ww.sctyenbai.com

- Các DN trong tỉnh cần hỗ trợ giới thiệu sản phẩm hoặc các thông tin về thị trường liên hệ 
trực tiếp với Trung tâm Khuyến công và XTTM, sở Công thương Yên Bái qua Email: xttmyenbai@
gmail.com hoặc điện thoại trực tiếp đ/c Hoa (Trưởng phòng XTTM): 0916499478

4. Lịch các Hội chợ triển lãm diễn ra trong thời gian tới
- Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 - Vietnam Expo 2020 tại Hà Nội (từ ngày 

01/7 - 04/7/2020).
- Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 

2020 (từ ngày 04/8 - 09/8/2020).
- Hội chợ Thương mại - Nông sản vùng Tây Bắc - Sơn La năm 2020 (dự kiến từ ngày 30/8 - 

05/9/2020).
Các DN có nhu cầu tham gia, liên hệ đ/c Thái, cán bộ Trung tâm Khuyến công và XTTM,sở 

Công thương Yên Bái, ĐT: 0933096866
Nguồn:  TTKC&XTTM
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1. Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã 
hội ứng phó dịch Covid-19.

2. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thu đất:

Nghị định áp dụng đối với 5 nhóm đối tượng. 
Thứ nhất, là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các 

ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản 
xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan... 

Thứ hai, là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh 
trong các ngành kinh tế vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y 
tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao 
động và việc làm; hoạt động của các đại lý, tua tuyến du lịch... 

Thứ ba là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm... 

Thứ tư, gồm nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp 
hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Các nhóm đối tượng này sẽ được gia hạn 5 tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và 
tiền thuê đất. Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời 
hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và 6 
năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 
(đối với trường hợp kê khai theo quý). 

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; 
tháng 4 chậm nhất là ngày 20/10/2020; tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2020 và thời hạn 
nộp thuế của tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12/2020. 

Đối với thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 
30/9/2020; quý II chậm nhất là ngày 30/12/2020. Đối với thuế TNDN, thời gian gia hạn là 5 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
TRONG THỜI GIAN DIỄN RA DỊCH BỆNH COVID-19
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tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo 

quyết toán của năm 2019 vào ngân sách Nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều 
chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho các loại thuế khác. 

Đối với tiền thuê đất, thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020. Nghị định cũng 
quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hạn 
nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

3. Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 26/02/2020 về việc triển khai các giải pháp tăng cường 
xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

4. Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải 
pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành 
Công Thương trước diễn mới của dịch bệnh Covid-19.

5. Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm 
tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng Covid-19:

Về việc giảm giá điện:
- Khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, 

giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/
QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức 
giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT).

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/
QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp 
dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các 
hộ sản xuất.

Về việc giảm tiền điện:
- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi 

nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, 

điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để 

cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
Với các giải pháp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ 

giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ 
trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 
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tỷ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 
tỷ đồng.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện: 03 tháng 
(tháng 4, tháng 5 và tháng 6)

Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện: được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị 
điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Do vậy đối với khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 
2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 
7 năm 2020.

6. Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch vụ 
Covid-19 trong đó hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không 
tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành 
nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm 
cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ 
việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc 
bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) 
theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 
16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 
59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP); Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái về việc Thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

Hiệp định đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. 
Hiệp định CPTPP gồm 07 Điều và 01 Phụ lục quy định về mối quan hệ với Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như xử lý các vấn đề khác liên quan đến tính hiệu 
lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP.

Nguồn: Sở Công Thương


