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LAÕNH ÑAÏO SÔÛ COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI DÖÏ LEÃ KHAI GIAÛNG 
NAÊM HOÏC MÔÙI TAÏI CAÙC TRÖÔØNG ÔÛ HUYEÄN TRAÏM TAÁU

Hòa trong không 
khí vui tươi, 
phấn khởi của 

năm học mới. Sáng ngày 
05/9/2020 Lãnh đạo Sở 
Công Thương tỉnh Yên Bái 
đã đến dự Lễ khai giảng 
năm học mới 2020 - 2021 
tại Trường Phổ thông dân 
tộc bán trú TH& THCS Bản 
Công - Trường mầm non 
Sơn Ca và Trường mầm 
non Hoa Mai - Trường Phổ 
thông dân tộc bán trú TH 
&THCS Phình Hồ, huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo 
Sở Công Thương tỉnh 
Yên Bái đã có bó hoa tươi 
thắm chúc mừng thầy cô 
giáo, học sinh nhân dịp 
khai giảng năm học 2020 
- 2021và mong rằng nhà 
trường sẽ tiếp tục vượt 
qua khó khăn, nỗ lực trong 
công tác giảng dạy để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
các em học sinh chăm chỉ 
học tập và rèn luyện để 
phấn đấu trở thành con 
ngoan, trò giỏi.

Nguồn: Văn phòng Sở

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng nhà trường

Đồng chí Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương 
tặng hoa chúc mừng nhà trường
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TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Trong thời gian qua, sự cố cháy nổ tai 
nạn liên quan đến khí gas vẫn xảy ra 
tại một số cơ sở kinh doanh, hộ gia 

đình trên địa bàn cả nước. Nguyên nhân trực 
tiếp dẫn tới các sự cố này là do ý trách nhiệm 
của người quản lý các cơ sở kinh doanh khí 
và ý thức của người sử dụng gas trong việc 
tuân thủ các quy định an toàn về tồn chứa, 
xuất nhập, vận chuyển và sử dụng khí dầu 
mỏ hóa lỏng chưa cao. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công 
Thương tại Văn bản số 5921/BCT-ATMT ngày 
12/8/2020 về tăng cường công tác đảm bảo 
an toàn trong lĩnh vực khí. Sở Công Thương 
đã ban hành Văn bản số 1684/SCT-KTATMT 
ngày 7/9/2020 về việc tăng cường công tác 
quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh 
khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái gửi tới Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố, các cơ sở kinh doanh mua 
bán khí, trạm nạp khí trên địa bàn tỉnh thực 
hiện, triển khai một số nôi dung nhằm đảm 
bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 
cụ thể như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố: Tăng cường chỉ đạo cơ quan 
truyền thông, thông tin đại chúng trên địa bàn 
huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về an toàn trong sử dụng khí 
dầu mỏ hóa lỏng đối với cộng đồng cụ thể: 
Yêu cầu an toàn trong sử dụng bếp gas, dây 
mềm, van điều áp, chai LPG, chai LPG mini; 
biện pháp kiểm tra chai chứa LPG, chai LPG 

mini để đảm bảo an toàn khi sử dụng; cách 
thức xử lý khi phát hiện rò rỉ gas đối với các 
hộ gia đình. Hướng dẫn, đôn đốc các cửa 
hàng bán lẻ LPG chai thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ và trách nhiệm và các quy định về an toàn 
đối với của hàng bán lẻ LPG chai quy định 
tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 
Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định 
của các cửa hàng bán lẻ LPG chai, xử lý hoặc 
đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử 
lý các trường hợp vi phạm (nếu có)

2. Đối với các cơ sở có hoạt động kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG 
(các thương nhân kinh doanh mua bán, trạm 
nạp, kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai 
LPG) phải thực hiện: Lập sổ theo dõi hoặc 
cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ 
thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương 
nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng 
sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu 
điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: 
chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm 
định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân 
mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày 
giao nhận LPG chai; xây dựng chương trình 
quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và 
kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận theo quy định; thực 
hiện kiểm định định kỳ đối với các máy thiết bị 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 
huấn luyện đào tạo người lao động có liên 
quan đến hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ 
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hóa lỏng; thực hiện đầy đủ các quy định về 
phòng chống cháy nổ...và các quy định khác 
có liên quan quy định tại Nghị định 87/2018/
NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
Phủ quy định kinh doanh khí.

Sở Công Thương đề nghị các ngành chức 

năng trên địa bàn tỉnh chủ động hoặc phối 
hợp với Sở Công Thương tăng cường công 
tác quản lý hoạt động khí dầu mỏ hóa lỏng 
trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, 
trật tự xã hội. 

Nguồn: Phòng KTATMT

Thực hiện Quyết định 
số 696/QĐ-BCT ngày 
28/02/2020 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt các 
dự án, nhiệm vụ và kinh phí năm 
2020 thực hiện Nhóm chương 
trình hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp 
Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc 
Danh mục của Đề án Phát triển 
thị trường trong nước gắn với 
Cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
giai đoạn 2014 - 2020. Sở Công 
Thương Yên Bái được Bộ Công 
Thương giao nhiệm vụ tổ chức 
lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng 
Việt cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản 
xuất, kinh doanh Việt trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái. Nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế thương 
mại của tỉnh với thị trường trong và ngoài 
nước, góp phần tiêu thụ sản phẩm hàng Việt 
và thực hiện chương trình thuộc Đề án phát 
triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” của Bộ Công thương và Ủy ban mặt 

trận tổ quốc tỉnh phát động. 
Từ ngày 09/9 đến 11/9/2020 Sở Công 

thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trường Đại 
học Lao động Xã hội tổ chức lớp Kỹ năng bán 
hàng Việt cho 65 học viên đại điện cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất 
kinh doanh hàng Việt trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái. Qua lớp Kỹ năng bán hàng Việt nhằm 
giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
sản xuất, kinh doanh được cập nhật kiến thức 
và kỹ năng cần thiết để nâng cao Kỹ năng 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG 
BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 

Quang cảnh lớp tập huấn
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SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

9 tháng đầu năm 2020, công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 
vực quản lý của ngành Công Thương 

đã được triển khai một cách đồng bộ; công 
tác phối hợp với các cơ quan liên quan, với 
chính quyền địa phương ngày một chặt trẽ 
hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. 

Với nhóm mặt hàng quản lý về an toàn 
thực phẩm, là những mặt hàng tiêu thụ 
thường ngày, có những mặt hàng thiết 
yếu, cùng với đó  đời sống nhân dân ngày 
một nâng cao, nhu cầu tiêu thụ cũng tăng 
theo, do đó số lượng các cơ sở sản xuất 
kinh doanh cũng ngày một tăng. Hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh, ngành Công Thương 
quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm 
đối với 3.638 cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm, trong đó, số cơ sở 
sản xuất, chế biến thực phẩm là 1.125 cơ 
sở và số cơ sở kinh doanh thực phẩm là 
2.513 cơ sở. 

Theo phân cấp quản lý về an toàn thực 
phẩm ngành Công Thương quản lý trên 
địa bàn tỉnh thì Sở Công Thương trực tiếp 
quản lý là 43 cơ sở (sản xuất thực phẩm là 
14 cơ sở, kinh doanh thực phẩm là: 29 cơ 
sở); các cơ sở nhỏ lẻ do Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Trong thời gian qua Sở Công Thương 
đã đồng bộ tổ chức hoạt động tuyên truyền 
phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm an 
toàn thực phẩm; vận động các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 
pháp luật về an toàn thực phẩm; tiến hành 
kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm đối 
với lĩnh vực ngành được phân công quản lý 
theo phân cấp...,

Đến thời điểm hiện tại 100% số hợp tác 
xã, doanh nghiệp, công ty sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm do Sở Công 
Thương trực tiếp quản lý đã được kiểm tra 
và thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm theo qui định 
và được công nhận sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm an toàn. 

Vì vậy, trong những năm qua lĩnh vực 
ATTP ngành Công Thương quản lý đã 
không để sẩy ra các vụ ngộ động nguy 
hiểm đến tính mạng con người, chất lượng 
thực phẩm ngày được kiểm soát chặt trẽ 
và được nâng cao, quá trình sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm đã thực hiện cơ bản theo 
đúng quy định. 

Nguồn: Phòng QLCN&NL

chăm sóc khách hàng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 
năng đàm phán và kinh nghiệm trong việc 
trưng bày sản phẩm, hàng hóa Việt một cách 
thu hút, bắt mắt nhằm kinh doanh hiệu quả, 
đồng thời biết cách bảo quản các hàng hóa 
sản phẩm... nhằm góp phần nâng cao năng 

lực phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang 
thương hiệu Việt, xây dựng thương hiệu cũng 
như phát triển thị trường hàng hóa Việt Nam, 
tăng tính cạnh tranh của hàng Việt Nam trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng./.

Nguồn: Phòng QLTM
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18 sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
đạt 3 sao

Sau hơn 1 
năm triển 
khai chương 

trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” (OCOP), tỉnh 
Yên Bái đã có 18 sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh 
đạt 3 sao, trong đó 
có 10 sản phẩm đạt 
3 sao trong 8 tháng 
năm 2020.

Theo đó, huyện 
Văn Chấn có 1 sản 
phẩm: chè tuyết Sơn 
Trà; Yên Bình 1 sản 
phẩm: bưởi Đại Minh; 
Văn Yên 2 sản phẩm: nước lau sàn, nước 
rửa chén; Nghĩa Lộ 1 sản phẩm: gạo Séng 
Cù;  Trấn Yên 4 sản phẩm: trà Bát Tiên, 
quế điếu thuốc, nguồn nước tinh khiết 
từ thiên nhiên Ban Na, miến đao xã Quy 
Mông;  Lục Yên 3 sản phẩm: dầu lạc đỏ 
Thái Sơn, dầu lạc trắng, lạc ri vỏ đỏ Thái 
Sơn và thành phố Yên Bái 6 sản phẩm: 
miến đao Giới Phiên, dưa lê Âu Lâu, chanh 
tứ thời Văn Phú, dưa chuột Văn Phú, rau 
cải ngọt Tuy Lộc, ong mật đa hoa tự nhiên.

Năm 2020, thực hiện Chương trình 
hành động 190 của Tỉnh ủy, Yên Bái phấn 

đấu thực hiện tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm 
đạt OCOP. Đến nay, các địa phương đã 
xác định được các sản phẩm chủ lực, có 
lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham 
gia Chương trình OCOP. Vận dụng tốt các 
cơ chế, chính sách của Trung ương, của 
tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát 
triển du lịch, khoa học - công nghệ, xúc 
tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm 
OCOP, phấn đấu đến đầu tháng 12/2020 
sẽ hoàn thành tiêu chuẩn hóa 70 sản 
phẩm OCOP, tạo động lực cho phát triển 
kinh tế nông thôn.

Nguồn: YBĐT

Đoàn công tác của tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) kiểm tra 
sản phẩm quế điếu thuốc đạt chuẩn 3 sao của Hợp tác xã Quế Hồi 

Việt Nam tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

YEÂN BAÙI: 
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Ngày 27/8, Sở Công Thương tỉnh Yên 
Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền, kết 
nối và ký kết tham gia điểm giới thiệu 

và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái năm 2020.

Hội nghị đã thông qua Quyết định 920/QĐ-
BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương 
về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và 
bán hàng thuộc Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 
1404/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của 
Bộ Công Thương phê duyệt thực 
hiện đề án, nhiệm vụ năm 2020 
thuộc Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm giai đoạn 2018 - 2020 thực 
hiện chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 
- 2020; trách nhiệm của các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 
“Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái năm 2020”; phổ biến các văn bản 
của Trung ương và tỉnh Yên Bái liên 
quan đến Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh cũng đã được 
thông tin về tình hình sản xuất kinh 
doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn 
tỉnh và thảo luận vấn đề liên quan 
đến liên kết, trưng bày và tiêu thụ 
sản phẩm OCOP. Sau hơn một năm 
triển khai Chương trình OCOP, tại 
tỉnh Yên Bái đã bước đầu đạt được 

nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực 
mới trong xây dựng NTM, đẩy mạnh phát triển 
kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 
sản phẩm từ 3 sao trở lên. Các địa phương đã 
xác định được những sản phẩm chủ lực, có 
lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham gia 
Chương trình OCOP nhằm hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2020 theo Chương trình hành 
động 190 của Tỉnh ủy.

TUYÊN TRUYỀN, KẾT NỐI VÀ KÝ KẾT THAM GIA 
ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

Quang cảnh hội nghị
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Sáng 4/9, UBND tỉnh Yên Bái 
phối hợp với Ban Chỉ đạo liên 
ngành Hội nhập quốc tế về 

kinh tế (Bộ Công Thương) tổ chức 
Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu các 
huyện, thị, thành phố nhằm tập huấn, 
tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc 
tế năm 2020 đối với các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Anh 
- Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên 
ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã 
trình bày 2 chuyên đề gồm: Hội nhập 
quốc tế giai đoạn mới và các vấn đề 
cần lưu ý, gồm:  chuyên đề xung đột 
thương mại giữa các nền kinh tế; các vấn đề lưu 
ý trong hội nhập kinh tế quốc tế; những thuận lợi 
và khó khăn của Việt Nam khi tham gia các hiệp 
định thương mại CPTPP, EVFTA...; chuyên đề 
nâng cao năng lực hội nhập kinh tế của tỉnh 
Yên Bái bao gồm các nội dung: năng lực hội 
nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Yên Bái, các yếu 
tố/thành tố có ảnh hưởng tới năng lực hội nhập 
kinh tế quốc tế của địa phương: thương mại, 
đầu tư, du lịch, cơ sở hạ tầng, con người, văn 
hóa, thể chế, đặc điểm địa phương. 

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị 
cũng được nghe ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục 
trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) trình bày chuyên đề định hướng phát triển 

thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam 
trong bối cảnh mới; những vấn đề địa phương 
và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cần lưu ý; cam 
kết mở rộng thị trường nông sản trong Hiệp 
định CPTPP và EVFTA; cơ hội và thách thức 
đối với doanh nghiêp tỉnh Yên Bái…

Thông qua Hội nghị, các cơ quan quản lý 
nhà nước từng bước tiếp cận, nâng cao hiệu 
quả công tác tham mưu các nội dung nhằm 
thực thi có hiệu quả các nội dung về hội nhập 
kinh tế quốc tế; các cơ sở, doanh nghiệp trên 
địa bàn có kế hoạch và chiến lược phát triển 
sản xuất kinh doanh phù hợp, đa dạng hóa sản 
phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, trọng 
tâm là Hiệp định EVFTA và Hiệp định CPTPP.

Nguồn: YBĐT

Ngay tại hội nghị này, các doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã ký 
kết Biên bản hợp đồng giao thương sản phẩm 

OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. 
(Ảnh trên).

Nguồn: Phòng QLTM

YEÂN BAÙI: 

Ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 
liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã trình bày 

các chuyên đề tại Hội nghị.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
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GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 8 THÁNG 
ƯỚC ĐẠT TRÊN 7.300 TỶ ĐỒNG

Thời gian qua, UBND tỉnh 
đã quyết liệt chỉ đạo đẩy 
nhanh đầu tư công, chỉ 

đạo các ngành tập trung tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 
đẩy nhanh tiến độ một số dự 
án trọng điểm của tỉnh, một số 
doanh nghiệp lớn tiếp tục nhận 
được đơn hàng mới nên tình 
hình sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 
8 tháng đầu năm tiếp tục có 
sự tăng trưởng dương so với 
tháng trước và cùng kỳ 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp 
toàn tỉnh theo giá so sánh 2010 tháng 8 
ước đạt 1.041,77 tỷ đồng, tăng 4,81% so 
với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 
7.368 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ, 
bằng 90,4% so với kịch bản tăng trưởng 8 
tháng đầu năm 2020, bằng 56,73% so với 
kịch bản tăng trưởng năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
8 năm 2020 tăng 7,08% so với tháng 7 
năm 2020 và tăng 4,37% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Theo đánh giá, sản xuất công nghiệp 
trong tỉnh tiếp tục bị ảnh hưởng, khó khăn 
chung do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức 
tạp trên toàn cầu dẫn đến đầu ra của một 
số sản phẩm bị gián đoạn. Một số mặt hàng 
công nghiệp bị giảm mạnh do khó khăn về 
thị trường như: Quần áo xuất khẩu giảm 
28,93%; Ván ép giảm 58,82%; Giấy làm 

vàng mã giảm 11,35%; điện sản xuất giảm 
14,94% do thiếu nguồn nước. Tuy nhiên, 
nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng 
đầu năm tiếp tục có sự tăng trưởng dương 
so với tháng trước và cùng kỳ, do UBND 
tỉnh quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư 
công, chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến 
độ một số dự án trọng điểm của tỉnh, một số 
doanh nghiệp lớn tiếp tục nhận được đơn 
hàng mới (Công ty Vinavico, công ty ngành 
gỗ Thiên An, công ty Redstone, Công ty CP 
xi măng Yên Bình…). Một số sản phẩm chủ 
yếu của ngành công nghiệp có mức tăng 
trưởng khá so với cùng kỳ gồm: Đá phiến, 
đá block tăng 8,16%; Đá xây dựng tăng 
26,58%; Tinh bột sắn tăng 24,47%; Xi măng 
Porland đen tăng 24,32%; Điện thương 
phẩm tăng 8,76%....

Nguồn: Phòng QLCN

Sản xuất chế biến gỗ tại Công ty TNHH Công nghiệp 
Hòa Phát, huyện Yên Bình.
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UBND tỉnh vừa ban hành 
Quyết định 1963/QĐ-
UBND phê duyệt Đề án 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2020 - 2025.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là 
mỗi năm ít nhất có 05 DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo được hỗ trợ các 
nội dung theo Đề án. Phấn đấu 
đến 2025 có trên 25 DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo được hỗ trợ. Mỗi 
năm tổ chức ít nhất 02 lớp tập huấn 
về khởi nghiệp sáng tạo cho trên 
100 doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực 
hiện 02 chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo; tuyên truyền các điển hình 
khởi nghiệp đối mới sáng tạo thành công của 
tỉnh trên Đài phát thanh và Truyền hình Yên Bái.

Ngoài được hỗ trợ về thủ tục hành chính, hỗ 
trợ về tài chính, tín dụng, DNNVV khởi nghiệp 
sáng tạo (trừ DNNVV có vốn đầu tư nước 
ngoài, DNNVV có vốn nhà nước) thực hiện 
hoạt động đầu tư sản xuất tại các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 
có đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh vực, 
ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào 
khu, cụm công nghiệp theo quy định, được tỉnh 
hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng (bao gồm giá thuê 
đất và giá thuê hạ tầng) như sau: Mức hỗ trợ: 
50% giá thuê lại mặt bằng hàng năm nhưng tối 
đa không quá 200 triệu đồng cho mỗi doanh 
nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Việc 

hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng cho DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo được thực hiện thông qua việc 
bù giá cho đơn vị kinh doanh hạ tầng đế giảm 
giá cho thuê lại mặt bằng. Thời gian hỗ trợ: 05 
năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại mặt bằng 
lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (trừ DNNVV 
có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà 
nước) thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất tại 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng 
thuộc lĩnh vực, ngành, nghề được khuyến 
khích đầu tư vào khu, cụm công nghiệp theo 
quy định, sau thời gian được miễn tiền thuê 
đất theo quy định hiện hành của Nhà nước, 
được tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất như sau: Hỗ trợ 
100% tiền thuê đất thêm 05 năm đối với địa 
bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính 
phủ, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng 

Ra mắt HTX nuôi trồng dược liệu Bình An, 
xã Xuân Long, huyện Yên Bình

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
KHỎI NGHIỆP SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
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cho mỗi doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt 
động. Hỗ trợ 100% tiền thuê đất thêm 02 năm 
đối với các địa bàn còn lại, nhưng tối đa không 
quá 200 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp trong 
suốt quá trình hoạt động.

Về hỗ trợ đổi mới công nghệ: Hỗ trợ tối đa 
30% chi phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ 
quản lý tiên tiến (ISO 14000, ISO 22000, ISO 
9001, ISO 27000, GMP, HACCP, các tiêu chuẩn 
hệ thống quản lý khác) nhưng không quá 100 
triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp.

Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ 
70% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi 
sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho 
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo do các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc tỉnh tổ chức.

Về hỗ trợ mở rộng thị trường: Hỗ trợ 100% 
phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 50% 
chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước 
(chỉ hỗ trợ một lần cho đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu hàng hóa cho 01 sản phẩm) nhưng không 
quá 20 triệu đồng cho một nhãn hiệu. Hỗ trợ 
100% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong 
nước nhưng không quá 10 triệu đồng cho 01 
lần và không quá 02 lần trong 01 năm cho mỗi 
doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ khai thác 
và phát triển tài sản trí tuệ: Hỗ trợ 100% giá 
trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển 
giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không 
quá 20 triệu đồng cho 01 hợp đồng và không 
quá 02 hợp đồng trong 01 năm cho mỗi doanh 
nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về 
xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược 
hoạt động sở hữu trí tuệ nhưng không quá 20 
triệu đồng cho 01 hợp đồng và không quá 02 
hợp đồng trong 01 năm cho mỗi doanh nghiệp. 
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, 
đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị 
của nhãn hiệu sản phẩm nhưng không quá 15 

triệu đồng cho 01 sản phẩm và không quá 03 
sản phẩm trong 01 năm cho mỗi doanh nghiệp. 
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết 
kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá 
trị của kiểu dáng công nghiệp nhưng không 
quá 100 triệu đồng cho 01 sản phẩm và không 
quá 01 sản phẩm trong 01 năm cho mỗi doanh 
nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn 
về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát 
triển giá trị của sáng chế nhưng không quá 100 
triệu đồng cho 01 sản phẩm và không quá 01 
sản phẩm hoặc quy trình trong 01 năm cho mỗi 
doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư 
vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối 
với chỉ dẫn địa lý nhưng không quá 300 triệu 
đồng cho 01 sản phẩm và không quá 01 sản 
phẩm trong 01 năm cho mỗi doanh nghiệp.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử 
nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình 
kinh doanh mới: Cung cấp thông tin miễn phí về 
hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước 
và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 
100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 
20 triệu đồng cho 01 tiêu chuẩn cơ sở và không 
quá 02 tiêu chuẩn cơ sở trong 01 năm cho mỗi 
doanh nghiệp. Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu 
phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng 
của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ 
thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng 
cho 01 lần thử và không quá 01 lần mỗi năm. 
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo 
lường nhưng không quá 15 triệu đồng cho 01 
hợp đồng và không quá 02 hợp đồng trong 01 
năm cho mỗi doanh nghiệp. Giảm 50% phí thử 
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Ngày 28/8, tại huyện 
Trấn Yên, UBND tỉnh, 
Đảng bộ Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức 
Chương trình Cà phê doanh 
nhân định kỳ tháng 8/2020 
nhằm tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; 
thông tin về những ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 đến nền 
kinh tế Việt Nam, thông tin về 
Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA).

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, 
thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh dự Chương trình.

Điểm nhấn của Chương trình Cà phê 
doanh nhân tháng 8 là ngoài tập trung tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, HTX 

trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đã được 
nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Lịch 
- Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao giới 
thiệu các nội dung về hội nhập kinh tế quốc 
tế năm 2020, những lợi ích và thách thức đối 
Việt Nam cũng như tỉnh Yên Bái; thông tin về 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTTP), Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), những tác 
động của Hiệp định Thương mại tự do Việt 

nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống 
thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước 
nhưng không quá 10 triệu đồng cho 01 lần thử 
và không quá 01 lần mỗi năm.

Ngoài ra, các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 

được hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ, hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến 
thương mại, hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ 
sở ươm tạo, khu làm việc chung...

Nguồn: CTTĐTT

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ 
THÔNG TIN VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA

CÀ PHÊ DOANH NHÂN THÁNG 8:

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại Chương trình
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Nam - EU (EVFTA) đến 
nền kinh tế Việt Nam. 
Trong đó có phân tích 
về những thời cơ, thuận 
lợi và thách thức đối với 
doanh nghiệp, đặc biệt 
là đối với tỉnh Yên Bái, 
những mặt hàng nông 
lâm, thổ sản đặc sản 
có thể trở thành những 
mặt hàng xuất khẩu tiềm 
năng sang thị trường 
Châu Âu. Từ mức độ tiếp 
cận thị trường cao về 
thương mại hoàng hóa, 
dịch vụ, cam kết mở rộng 
sang nhiều lĩnh vực như 
lao động, môi trường, mua sắm công, doanh 
nghiệp, phát triển bền vững, và đưa ra các 
yêu cầu cao về quy tắc xuất xứ, chú trọng nội 
dung về giải quyết tranh chấp giữa nhà nước 
và nhà đầu tư, về kinh tế có một thị trường 
rộng lớn, thúc đẩy cải cách thể chế… tận 
dụng cơ hội từ CPTPP cam kết giảm thuế, 
thúc đẩy xuất khẩu tăng thêm 20%, tập trung 
một số sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng 
lớn như gỗ, hạt nhựa, bột đá. Theo đó, để 
thực hiện tốt các hiệp định thương mại, cần 
lưu ý về hàng rào phi thuế quan, nhất là các 
thị trường phát triển, cho phép áp dụng các 
biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, các điều 
kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì, 
nhãn mác tiêu chuẩn lao động, thị trường…

Phát biểu tại Chương trình, các doanh 
nghiệp, HTX cho rằng, EVFTA là cơ hội để 
doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Yên 
Bái có thể tiếp nhận chuyển giao các công 
nghệ tiên tiến từ Châu Âu để nâng cao năng 

suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của 
mỗi doanh nghiệp. Hiệp định chắc chắn mang 
lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp 
cận thị trường các nước EU, góp phần thúc 
đẩy các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh.

Cũng tại Chương trình này, với tinh thần 
cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, các doanh 
nghiệp, HTX đã nêu lên những khó khăn, 
vướng mắc đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ 
như: các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
HTX khôi phục sản xuất kinh doanh do tác 
động của đại dịch Covid-19; xem xét phê 
duyệt điều kiện cho thuê đất, các thủ tục hoàn 
thuế doanh nghiệp, vấn đề giải ngân cho các 
dự án sản xuất theo chuỗi giá trị; việc cấp 
điện không ổn định gây khó khăn và thiệt hại 
cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp 
những khó khăn, vướng mắc và ý kiến, kiến 
nghị của các doanh nghiệp, HTX về các vấn 
đề liên quan đến công tác quy hoạch quản lý 

PGS.TS Nguyễn Văn Lịch thông tin về Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - EU
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đất đai, thẩm định hồ sơ cấp đất và cho thuê 
đất, chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, 
HTX, vấn đề ổn định cung cấp điện cho các 
doanh nghiệp sản xuất; vấn đề giảm trừ phí 
đường bộ cho các doanh nghiệp, HTX vận tải 
do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh ghi nhận và tiếp thu và làm rõ hơn các ý 
kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX. 
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, huyện, 
thị xã liên quan tiếp thu các ý kiến để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Chiến Thắng cũng nhấn mạnh, thời gian qua, 
tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh các quy hoạch 
ngành, lĩnh vực, ban hành nhiều chính sách 

hỗ trợ đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, 
đặc biệt là đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp, HTX trước ảnh hưởng của 
dịch Covid-19; ban hành bộ chính sách mới 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX về tín dụng 
ưu đãi, các khoản vay, nợ; tổ chức hội nghị 
nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, HTX. Với phương châm doanh nghiệp 
là động lực phát triển của nền kinh tế, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 
những kết quả của cộng đồng doanh nghiệp 
tỉnh trong thời gian qua và mong muốn các 
doanh nghiệp, HTX tiếp tục đồng hành cùng 
với tỉnh vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự 
phát triển của tỉnh Yên Bái.

Nguồn: CTTĐTT

Các doanh nghiệp bày tỏ ý kiến, đề xuất kiến nghị tháo gỡ các khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh tại Chương trình.



TIN TRONG TÆNH

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 09/202014

Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 9/2020, giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố  ổn định so với 
tháng trước, riêng giá thịt lợn có biến động giảm. Cụ thể:  Thịt lợn hơi: 82.000 - 85.000 đ/

kg (-5.000 đ/kg); Thịt nạc thăn: 150.000 đ/kg (-10.000 đ/kg), Thịt mông sấn, ba chỉ: 140.000 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 290.000 - 300.000 đồng/kg .

Giá vật liệu xây dựng biến động với tháng trước, cụ thể: Sắt  6-8 Hòa Phát: 12.570 đ/kg (+320đ/
kg), Sắt  10 Hòa Phát 79.000 đ/cây (+1.000 đ/cây), Sắt  12 Hòa Phát 124.500 đ/cây (+1.500 đ/
cây), Sắt  14 Hòa Phát 170.500 đ/cây (+2.000 đ/cây), Sắt  16 Hòa Phát 212.500 đ/cây (+3.000 
đ/cây), Sắt  18 Hòa Phát 281.000 đ/cây (+4.000 đ/cây); Xi măng ChinFon Hải Phòng (PC30): 
1.580.000 đ/tấn (+50.000 đ/tấn); Xi măng ChinFon Hải Phòng (PC40): 1.610.000 đ/tấn: Xi măng 
Yên Bái (PC30): 995.000 đ/tấn; Xi măng Yên Bái (PC40): 1.105.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên 
Bình (PC30): 1.015.000 đ/tấn; Xi măng NORCEM Yên Bình (PC40): 1.115.000 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 01-20/9/2020

8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

20.000

22.000-25.000

32.000-34.000

40.000

290.000-300.000

38.000-40.000

260.000-270.000

110.000-120.000

160.000-170.000

89.000-91.000

160.000

8.000-8.500

14.000-15.000

17.000-18.000

20.000

22.000-25.000

32.000-34.000

40.000

290.000-300.000

38.000-40.000

260.000-270.000

110.000-120.000

160.000-170.000

82.000-85.000

150.000

-5.000

-10.000

Cheânh leäch
Giaù caû haøng hoùa

01-20/8/2020 01-20/9/2020

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 

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

Maët haøng ÑVT
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- 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) 

-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 Y-Baùi

- 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/kg

 

ñ/caây

ñ/caây

“

“

“

“

ñ/taán

“

“

“

“

“

Ñ/Kg

Ñ/Bao

 

ñ/bình

“

“

“

Ñ/lít

“

“

“

“

150.000

5.000

12.250

78.000

123.000

168.500

212.500

277.000

1.580.000

1.610.000

995.000
1.105.000

1.015.000

1.115.000

15.000

20.000

330.000

300.000

330.000

290.000

15.370

15.260

14.530

12.550

11.350

140.000

5.000

12.570

79.000

124.500

170.500

215.500

281.000

1.580.000

1.610.000

995.000

1.105.000

1.015.000

1.115.000

15.000

20.000

330.000

300.000

330.000

290.000

15.380

15.270

14.540

12.140

12.740

-10.000

+320

+1.000

+1.500

+2.000

+3.000

+4.000

+10

+10

+10

-410

-610
Bieåu treân chæ coù giaù trò tham khaûo                              
                                                                                                             Nguoàn: Sôû Coâng Thöông
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THOÂNG TIN VEÀ TÌNH HÌNH HAØNG HOÙA VIEÄT 
NAM TAÄN DUÏNG ÖU ÑAÕI EVFTA

Hiệp định thương mại tự do EVFTA 
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 
năm 2020 tạo cơ hội lớn cho xuất 

khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị 
trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt 
là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh 
của Việt Nam được cắt giảm thuế cao như 
như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, 
da giày, điện tử… 

Với EVFTA, hàng hóa xuất xứ Việt Nam 
sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh so với hàng 
hóa xuất xứ từ các đối thủ cạnh tranh tại 
thị trường EU. Thực tế số liệu cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu 
EUR.1 kể từ khi EVFTA có hiệu lực cho 
thấy mức độ quan tâm của doanh nghiệp 
cũng như tầm quan trọng của thị trường 
này đối với xuất khẩu của Việt Nam.

Trong vòng một tháng kể từ ngày 01 
tháng 8 năm 2020 đến hết 31 tháng 8 năm 
2020, các tổ chức được ủy quyền đã cấp 
trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim 
ngạch 277 triệu USD đi 28 nước EU. Các 
mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 
chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các 
sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi 
xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, 
đan,... Thị trường nhập khẩu đa phần là 
các nước có cảng biển và trung tâm phân 
phối, trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, 
Hà Lan, Pháp, Anh Quốc. Trong đó, nhiều 
lô hàng đã tới thị trường EU, thông quan 
và được hưởng ưu đãi.

Trước quan ngại của một số doanh 

nghiệp xuất khẩu về việc màu nền trên 
C/O không đúng là màu xanh lá cây, có 
thể ảnh hưởng đến việc hưởng ưu đãi 
thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào 
một số thị trường EU, Bộ Công Thương 
đã ngay lập tức trao đổi với đầu mối của 
EU về vấn đề này. Ngày 31 tháng 8 năm 
2020, phía EU đã có ý kiến phản hồi, theo 
đó, EU chấp nhận các C/O với màu nền 
hiện tại như mẫu mà Việt Nam đã thông 
báo tới EU. Việc này cũng đang được EU 
thông báo tới cơ quan hải quan các nước 
thành viên để đảm bảo các C/O theo mẫu 
hiện tại mà tổ chức cấp C/O của Việt Nam 
cấp cho doanh nghiệp sẽ không bị từ chối 
cho hưởng ưu đãi thuế quan.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương 
sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, 
triển khai những hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp tận dụng EVFTA, phổ biến, tập 
huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ, 
nghiên cứu, hiện đại hóa công tác cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), 
áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, 
v.v... đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía 
EU để kịp thời giải quyết các vấn đề phát 
sinh trong quá trình thực thi Hiệp định.

Trường hợp doanh nghiệp cần thêm 
thông tin về thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ 
trực tiếp với Cục Xuất nhập khẩu qua 
địa chỉ email co@moit.gov.vn hoặc xnk-
xxhh@moit.gov.vn để được hướng dẫn.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu
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Thủ tướng Chính phủ vừa 
phê duyệt Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp (DN) nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu chung của Chương 
trình nhằm hỗ trợ DN nâng cao 
năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa (năng suất chất 
lượng) trên cơ sở áp dụng các 
giải pháp về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng, góp phần nâng tỷ 
trọng đóng góp của năng suất các nhân tố 
tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài hòa của hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; đào 
tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 
600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các 
bộ, cơ quan, địa phương và DN.

Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài hòa của hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%; đào 
tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 
1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong 
đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng 
nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2021-2030, số DN được hỗ trợ 
các giải pháp nâng cao năng suất và chất 
lượng hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, 

số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ 
thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho 
DN tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-
2020; có ít nhất 100 DN được hướng dẫn áp 
dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng 
suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để 
chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương 
trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện 
cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng 
cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất 
cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng 
cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương 
và DN trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, 
truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy 
mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất 

HOÃ TRÔÏ DOANH NGHIEÄP NAÂNG CAO 
NAÊNG SUAÁT, CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

Ảnh minh họa
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thông minh, dịch vụ thông minh vào DN. Tôn 
vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất 
chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia 
các hoạt động của Giải thưởng chất lượng 
quốc gia.

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp dụng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh 
áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh 

vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới 
được công bố. Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng 
thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P). thực hành 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, điều hành hoạt động của 
Chương trình; hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa 
phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Theo chinhphu.vn

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN CHÍNH TẠI NGHỊ ĐỊNH
 SỐ 99/2020/NĐ-CP NGÀY 26/8/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, XĂNG DẦU VÀ KHÍ

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định gồm 
6 chương và 65 điều. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị 
định này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phòng Quản lý thương mại xin giới thiệu một số điểm cơ bản chính tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP 
đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu cần lưu ý như sau: 

1. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động kinh doanh nhưng không đảm bảo duy trì các điều kiện phù 

hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
 Sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không 

được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ 

sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác.

2. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
Đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh tổng đại lý kinh doanh xăng dầu phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh 
không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Vaên baûn môùi
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Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định;
Không đáp ứng điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.
Phạt tiền 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về hệ 

thống phân phối xăng dầu theo quy định.
3. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân phân phối xăng dầu
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc 

nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, 
bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
99/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định.
Không đáp ứng điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.
Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Không đáp ứng điều kiện về phòng thử nghiệm theo quy định.
4. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu và mua, bán xăng dầu 

theo hệ thống phân phối
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối
Không gửi thông tin hệ thống phân phối xăng dầu cho bên giao đại lý hoặc bên nhượng quyền để 

đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại 

lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi 
mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng.

5. Hành vi vi phạm quy định về biểu hiệu
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ghi tên hoặc ghi không 

đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biểu hiệu 
của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

6. Hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời 

gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thời gian bán 

hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó 

mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định.

Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
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chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định.

Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông 
báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định này có hiệu 
lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020./. 

Nguồn: Phòng QLTM

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019, Liên minh hợp tác xã 
Việt Nam tổ chức “Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Coop-

Expo 2020”, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:
- Giúp các HTX chia sẻ những cơ hội hợp tác kinh doanh; xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm 

hàng hóa, tiếp cận trực tiếp các đơn vị xuất nhập khẩu, nhà phân phối hàng hóa trong và ngoài nước.
- Tạo ra mạng lưới kết nối giữa các đối tác trong và ngoài nước, thu hút được nhiều nguồn lực hỗ 

trợ sự phát triển của kinh tế hợp tác, HTX.
- Giúp quảng bá hình ảnh, mẫu mã, phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương 

mại, ký kết các hợp đồng kinh tế, tiếp cận thị trường quốc tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào 
quá trình sản xuất kinh doanh.

- Trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp cho người tiêu dùng, là cơ hội cho các HTX, doanh nghiệp 
làm quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, sức mua của khách hàng, nhu cầu của các doanh nghiệp phân 
phối hàng hóa tại Thành phố Cần Thơ. Tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các HTX với các doanh 
nghiệp, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa.

2. Quy mô: từ 300 gian hàng tiêu chuẩn (3x3m2).
3. Thời gian: từ ngày 16 đến hết ngày 20/10/2020.
4. Địa điểm: Công viên Nam Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
5. Ngành hàng:
Các sản phẩm rau, củ, quả; sản phẩm nông sản chế biến; sản phẩm nông sản là đặc sản địa 

phương vùng, miền; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; vật tư phục vụ sản 
xuất, bảo quản, chế biến nông sản; máy móc thiết bị vụ cho ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp.

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ 

Xuùc Tieán Thöông Maïi

MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ QUỐC TẾ SẢN PHẨM 
CỦA KHU VỰC KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ COOP-EXPO 2020
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chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia:
Sản phẩm trưng bày, giới thiệu tham gia Hội chợ yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, 

có thương hiệu (VietGap, GlobalGap, có chứng nhận VSATTP,…)
8. Chi phí:
Các đơn vị tham gia được hỗ trợ theo quy định tại thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 

năm 2019 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại 
thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại.

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 20 tháng 9 năm 2020.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên minh HTX Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội; liên hệ đồng chí Công Thị 

Hồng Nhung; điện thoại: 0985.156.996 - Email: itpc@vca.org.vn.     
Nguồn: Cục XTTM

Theo thông báo của Tổng Lãnh sự quán 
Việt Nam tại Trung Quốc, Hội chợ hàng 
tiêu dùng nhập khẩu Nghĩa Ô do Chính 

quyền tỉnh Chiết Giang tổ chức từ ngày 13 - 
16/11/2020 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế thành 
phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc diễn 
ra như sau:

1. Mục đích của Hội chợ: Nhằm khắc phục 
tình trạng thiếu nguồn cung sau dịch COVID-19, 
Trung Quốc đang đẩy mạnh chủ trương tăng 
cường và đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu. 
Hội chợ Nghĩa Ô là cơ hội tốt để Việt Nam quảng 
bá các sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy thương mại, 
xuất khẩu sản phẩm tiêu dùng Việt Nam vào thị 
trường Trung Quốc (Hiện có tuyến đường sắt 
Lạng Sơn - Nghĩa Ô). Tình hình dịch bệnh tại 
Chiết Giang đang được kiểm soát tốt, ít nhất 
3 tháng qua không có ca lây nhiễm trong cộng 
đồng. Từ 22/8/2020, Đại sứ quán Trung Quốc 
tại Việt Nam bắt đầu cấp thị thực cho công dân 
Việt Nam có thư mời của văn phòng ngoại vụ 
hoặc sở thương mại các địa phương cấp tỉnh 

của Trung Quốc.
2. Doanh nghiệp có nhu cầu có thể đăng ký: 

Thuê gian hàng với giá ưu đãi 1.000 NDT/gian 
tiêu chuẩn diện tích (9m2) hoặc thuê diện tích thô 
với giá 100 NDT/m2 

3. Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 30/9/2020.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng 

Hải: đ/c Lê Phương Lan, Lãnh sự, ĐT: 
+8613127520982, Email: lephuonglan7584@
yahoo.com, Zalo: 0942755855.

- Sở Ngoại vụ thành phố Nghĩa Ô (phụ trách 
các địa phương kết nghĩa): ĐT: +8657985059392, 
email: youxieban_fao@yw.gov.cn.

- Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Nghĩa 
Ô (phụ trách các gian hàng): Bà Olivia Lou, ĐT: 
+8557985415475, email: 565037410@qq.com.

Ghi chú: Cục Xúc tiến thương mại
Người liên hệ: Anh Lương Minh Thắng (DĐ: 

0966889366).
- Email: thanglm.vietrade@gmail.com./

Nguồn: Cục XTTM

HỘI CHỢ HÀNG TIÊU DÙNG NHẬP KHẨU NGHĨA Ô, 
TRUNG QUỐC NĂM 2020
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DANH BẠ CÁC THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI
ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ

(Kỳ 2)
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Thương vụ tại Argentina (Kiêm nhiệm Uruguay, Paraguay) 
Họ và tên: PHẠM HỒNG TRANG 
Chức vụ: Bí thư thứ Ba - Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ: Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina 
Điện thoại/Fax: +54 11 4706 1992 
Mobile: +54 9 11 36092561/+84 90209 3399 
Email: argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@ciudad.com; trangphh309@gmail.com

Thương vụ tại Brasil (Kiêm nhiệm Bolivia, Guyana, Suriname) 
Họ và tên: LÊ HỒNG QUANG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91, 92 CEP: 015-35001 Bairro da Aclimação, São 
Paulo - SP - Brasil 
Điện thoại: +55 11 3276 6776 
Fax: +55 11 2537 8040 
Mobile: +55 11 992 833668/ +84 979 811888 
Email: br@moit.gov.vn; quanglh@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br

Thương vụ tại Canada 
Họ và tên: ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5 Canada 
Điện thoại: +1 613 715 9683 
Fax: +1 613 715 9482 
Mobile: +1 613 712 8866 
Email: ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com; huongdt@moit.gov.vn

Thương vụ tại Chile (Kiêm nhiệm Ecuador) 
Họ và tên: SÀI THỊ THU THỦY 
Chức vụ: Phụ trách thương vụ 
Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile 
Điện thoại: +56 2 232 1135 / +56 2 232 1394 
Fax: +56 2 334 1159 
Mobile: +56 9 8920 1942 
Email: cl@moit.gov.vn; thuystt@moit.gov.vn; thuthuymoit@gmail.com



XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 09/2020 23

Thương vụ tại Cuba (Kiêm nhiệm Haiti, CH Dominica, Nicaragua, Jamaica, Saint 
Kitts và Nevis, Antigua và Barbuda) 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG 
Chức vụ: Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ: Calle 16 No. 514 e/ 5ta y 7ma Miramar, La Habana, Cuba 
Điện thoại: +53 7214 4552 
Mobile: +53 5217 6886
Email: cu@moit.gov.vn; trangngt@moit.gov.vn; trangpatricia@gmail.com

Thương vụ tại Hoa Kỳ 
Họ và tên: BÙI HUY SƠN
Chức vụ: Tham tán Công sứ Thương mại 
Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., Suite 501 Washington, D.c., 20036, USA 
Điện thoại: +1 202 463 9425 
Fax: +1 202 463 94 39 
Mobile: +84 912 497247 
Email: us@moit.gov.vn; sonbh@moit.gov.vn 
Website: www.vietnam-ustrade.org

Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco, Hoa Kỳ 
Họ và tên: TRẦN MINH THẮNG 
Chức vụ: Trưởng Chi nhánh Thương vụ 
Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94121, USA 
Điện thoại: +1 415 990 2636 
Fax: +1 415 751 1751 
Mobile: +1 415 509 6724 
Email: sanfrancisco@moit.gov.vn; thangtm@vietrade.gov.vn; thangtm@gmail.com

Chi nhánh tại Hoston, Hoa Kỳ 
Họ và tên: TRƯƠNG THÙY LINH 
Chức vụ: Lãnh sự, Phụ trách Chi nhánh Thương vụ 
Địa chỉ: 5251 Westheimer RD. Suite 1100, Hoston, Texas 77056, USA 
Điện thoại: +1 713 850 1233 
Fax: +1 713 871 0312 
Mobile: +1 713 808 5536 
Email: houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn



XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI

BAÛN TIN COÂNG THÖÔNG YEÂN BAÙI - SOÁ 09/202024

Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York 
Họ và tên: AN THẾ DŨNG 
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Địa chỉ: 545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA 
Điện thoại: 212 868 2686 / 212 868 2688
Fax: +1 212 868 2687 
Email: antd@vietrade-newyork.org; anthedung1961@yahoo.com

Thương vụ tại Mexico (Kiêm nhiệm Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize) 
Họ và tên: NGÔ ĐỨC THUẬN 
Chức vụ: Tùy viên Thương mại, Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ: Sudemann 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F. 
Điện thoại: +52 55 5254 0024
Mobile: +52 55 6901 9504 
Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Thương vụ tại Panama (Kiêm nhiệm Costa Rica, Dominica) 
Họ và tên: LƯU VẠN KHANG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: Edificio St. Georges Bank, esquina calle 50 y 53 este. Panama, Panama 
Điện thoại: +507 2642 551 
Mobile : +507 6705 5115 
Email: pa@moit.gov.vn; khanglv@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 
Họ và tên: LÊ PHƯƠNG 
Chức vụ: Bí thư Thứ nhất- Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ : AL Ain Center (Computer Plaza), Al Mankhool Road, Bur Dubai, Dubai, UAE 
Điện thoại: +971 4359 7350
Fax: +971 4359 7351
Mobile: +971 50 5528 365 
Email: ae@moit.gov.vn; vntrade@emirates.net.ae

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ
KHU VỰC THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI - TÂY Á - NAM Á
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Thương vụ Việt Nam tại Co-Oét 
Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU 
Chức vụ: Bí thư Thứ hai- Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ : Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 
Điện thoại: +965 25311450/+965 25351593
Fax: +965 25351592
Mobile: +965 9980 9655 
Email: kw@moit.gov.vn; hieutnt@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập 
Họ và tên: PHẠM THẾ CƯỜNG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ : GF, 23 Mohamed EL Ghazali str, Dokki, Giza, Cairo, Egypt 
Điện thoại: +002 02 333 66598 
Fax: +002 02 374 85721 
Mobile: +002 010 68190055 
Email: ae@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ma- Rốc 
Họ và tên: ĐỖ VIỆT PHƯƠNG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca – Maroc 
Điện thoại: +212 5 2247 3723
Fax: +212 5 2227 0724
Email: ma@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ 
Họ và tên: BÙI TRUNG THƯỚNG 
Chức vụ: Phụ trách Thương vụ - Bí thư thứ Nhất 
Địa chỉ: B-5/123, Safdarjung Enclave, New Delhi, India. Pin code 110029 
Điện thoại: +91 2617 5953 
Fax: +91 2617 5954 
Mobile: +918826491826 
Email: in@moit.gov.vn; buitrungthuong@gmail.com
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Thương vụ Việt Nam tại Nigeria (Kiêm nhiệm thị trường Cameron, Togo, Ghân, Si-
erra Leone, Chad) 
Họ và tên: HOÀNG TUẤN VIỆT 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: No.9, intergrity Estate, Plot 27, Chief Yesufu Abiodun Oniru Road, Victoria Island, 
C.P. 70922, Lagos city, Nigeria 
Mobile: +234 803 4744486 (Viber/WhatsApp) 
Email: ng@moit.gov.vn; viethoangtuan@gmail.com

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 
Họ và tên: LÊ PHÚ CƯỜNG 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: Hattat Halim Sok., No. 6, Daire 3, Gayrettepe, Basiktas, Istanbul, Turkey 
Điện thoại: +90 212 267 3668 
Fax: +90 212 267 4988 
Mobile: +90 539 625 3775 
Email: tr@moit.gov.vn; cuonglp@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiên nhiệm Gambia, Mali, Niger và Senegal) 
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC NHUẬN 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: 14, rue G les Crêtes, 16 035 Hydra, Alger, Algérie 
Điện thoại: +213 2348 5193
Fax: +213 2348 5200
Mobile: +213 55950 2658 
Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi 
Họ và tên: ĐÀO MẠNH ĐỨC 
Chức vụ: Bí thư Thứ ba- Phụ trách Thương vụ 
Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave., Waterkloof, Pretoria-0181, South Africa 
Điện thoại: +27 12 346 8083 
Fax: +27 12 346 8507 
Mobile: +27 76 284 1318 
Email: za@moit.gov.vn
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Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en 
Họ và tên: LÊ THÁI HÒA 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: 72 Heh Biyar Street, 5th floor - apartment 10 Tel Aviv. 
Mobile: (+84) 9177 44493 (viber) 
Email: hoalethai@yahoo.com; il@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út 
Họ và tên: PHẠM TRUNG NGHĨA 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; 
P.O. Box 7822 Riyadh 14211-2518 
Điện thoại: +971 5606 86966 
Mobile: +966 5686 89889 
Email: arx@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại I-ran 
Họ và tên: LÊ BÁ NGỌC 
Địa chỉ: No. 54, Corner of Borzou St., Ejazi St. (Assef), Zaferaniyeh, Tehran 
Điện thoại: +98 21 2241 1670 
Fax: +98 21 2241 6045 
Email: ir@moit.gov.vn; lebangoc11@yahoo.com

Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm thị trường Afghanistan) 
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG TIẾN 
Chức vụ: Tham tán Thương mại 
Địa chỉ: Plot No. 7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.) Defence Husing Authority, Kara-
chi, Pakistan 
Điện thoại: +92 21 3580 5193 
Fax: +92 21 3580 5194 
Mobile: +92 332 7968832
Email: pk@moit.gov.vn 
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ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI WTO 
Phái đoàn thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ 

Địa chỉ phái đoàn: 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Grand Saconnex, 
Geneve Switzerland

Họ và tên: LÊ ĐÌNH BÁ 
Chức vụ: Tham tán Công sứ, Phó trưởng đại diện Phái đoàn 
Điện thoại: +41 22 788 7023 
Fax: +41 22 788 7024
Mobile: +41 789 065 678 
Email: wto@moit.gov.vn; bald@moit.gov.vn

Họ và tên: NGUYỄN CHI MAI
Chức vụ: Tham tán 
Điện thoại: +41 22 799 1415 
Fax: +41 22 788 7024
Mobile: +41 78 649 0968 
Email: wto@moit.gov.vn; mainc@moit.gov.vn

Họ và tên: HOÀNG VĂN PHƯƠNG 
Chức vụ: Tham tán 
Điện thoại: +41 22 799 1414
Fax: +41 22 788 7024
Mobile: +41 78 728 7224 
Email: wto@moit.gov.vn, phuonghv@moit.gov.vn


