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TIN TỨC SỰ KIỆN
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt 

động thương mại trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2021
- Sở Công Thương Hải Phòng “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng 

cao chất luợng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế 
dân chủ” 

- Công tác bình ổn thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa 
trước tác động của dịch Covid-19 và dự trữ, cung cấp hàng hóa, 
nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng phong tỏa, cách ly y tế 

CÔNG NGHIỆP - QUY HOẠCH
- Phát triển cụm công nghiệp, tạo điều kiện về mặt bằng 

sản xuất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp thành phố
- 12 năm thi hành Luật Hóa chất tại Hải Phòng
- Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa hè nắng 

nóng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
- Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), động lực thúc đẩy 
phát triển xuất khẩu cho Hải Phòng.

HOẠT ĐỘNG ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
- Nội dung cơ bản Chương trình Khuyến công thành phố 

Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
- Đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện năm 2021
DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP
- Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương- phát triển cùng 

hoạt động khuyến công
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
- Ứng dụng và phát triển E-logistics thành phố Hải Phòng 

giai đoạn 2021-2025
- Đưa hàng Việt về hải đảo hoạt động tiêu biểu hưởng ứng 

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
- Văn bản mới ban hành.
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh gắn với vận động ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống 
Covid-19
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Ảnh bìa 1: Một góc khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng
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Công Thương Hải Phòng:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Phòng Kế hoạch -  Tài chính -  Tổng hợp

Sản xuất cơ khí trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

I.Tình hình sản xuất công    
nghiệp và hoạt động thương mại 
6 tháng đầu năm 2021: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã 
tác động đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp 
ngành Công Thương. Thực hiện 
chỉ đạo của Bộ Công Thương, 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 
phố, Sở Công Thương đã thực 
hiện đồng bộ các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 
phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, 
hạ tầng thương mại; đảm bảo cung cấp điện ổn 
định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; 
kịp thời cung cấp thông tin thị trường, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các 
Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; tham 
mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn cho 
lưu thông hàng hóa và hỗ trợ tiêu thụ nông sản 
tại các vùng có dịch,... Kết quả, 6 tháng đầu 
năm 2021 chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 
và kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà 
tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ; hoạt động 
thương mại hàng hóa trên địa bàn thành phố 
ổn định, lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường 
đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp:
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 

tháng 6/2021 ước giảm 5,53% so với tháng 
5/2021 và tăng 8,18% so với cùng kỳ; Tính chung 
6 tháng/2021, IIP ước tăng 20,5% so với cùng kỳ 
năm 2020. Một số ngành có mức tăng trưởng cao 
trong 6 tháng đầu năm 2021 là: sản xuất phân 
bón và hợp chất ni tơ tăng 94,78%; sản xuất xe 
có động cơ tăng 73,64%; sản xuất hóa chất cơ 

bản tăng 71,05%; sản xuất sản phẩm điện tử dân 
dụng tăng 65,71%; sản xuất máy chuyên dụng 
khác tăng 63,68%; may trang phục tăng 28,14%; 
đóng tàu tăng 26,07%... Một số ngành sản xuất 
giảm như: sản xuất mô tơ, xe máy giảm 9,3%; 
sản xuất, truyền tải và phân phối điện giảm 
12,73%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 
giảm 27,72%...

Về hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tháng 6/2021 ước đạt 12.526 tỷ đồng, tăng 
3,73% so với tháng 5/2021, tăng 0,07% so với 
cùng kỳ. Tính chung 6 tháng/2021, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 
74.083 tỷ đồng, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm 
2020. Trước diễn biến nhanh và phức tạp của 
dịch Covid-19, do lo ngại hạn chế lưu thông 
hàng hóa, các doanh nghiệp đã chủ động nhập 
nguồn hàng tăng 10-15% so với ngày thường, 
các siêu thị tiếp tục triển khai nhiều chương 
trình khuyến mại, tình hình kinh doanh tại các 
chợ cơ bản ổn định. Hoạt động lưu thông hàng 
hóa diễn ra bình thường, lượng hàng hóa dồi 
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dào, phong phú; giá các mặt hàng thiết yếu tại 
các chợ, siêu thị, cửa hàng, các doanh nghiệp 
cung ứng lớn trên địa bàn thành phố không có 
hiện tượng tăng giá đột biến. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2021 ước 
đạt 1.601 triệu USD, giảm 3,35% so với cùng kỳ; 
Tính chung 6 tháng/2021, tổng kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt 11.743 triệu USD, tăng 31,31% so 
với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch nhập 
khẩu tháng 6/2021 ước đạt 1.896 triệu USD, tăng 
25,2% so với cùng kỳ; Tính chung 6 tháng/2021, 
tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11.662 triệu 
USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm điện tử và linh kiện điện tử tiếp tục 
giữ vai trò chủ lực với kim ngạch xuất khẩu 
chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn 
thành phố, đạt trên 7 tỷ USD, đóng góp chủ yếu 
từ các công ty thuộc Tập đoàn LG. Nhóm máy 
móc thiết bị và phụ tùng ước đạt khoảng 980 
triệu USD, chiếm hơn 8% tổng kim ngạch xuất 
khẩu của thành phố. Nhóm hàng dệt may và 
giày dép kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 
3% và 5% so tổng kim ngạch xuất khẩu của 
thành phố. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Hải Phòng (trên 5 tỷ 
USD), tiếp đến là Hồng Kông (trên 1,5 tỷ), 
Nhật Bản (khoảng 1 tỷ USD), Mỹ (khoảng 600 

triệu USD), Đài Loan (khoảng 500 triệu USD), 
Trung Quốc (khoảng 300 triệu USD).

II. Giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2021:

1.Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm 
vụ trong Chương trình công tác, Chủ đề năm, 
Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố giao 
cho ngành Công Thương. Tăng cường công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt tình 
hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi 
và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục 
phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế 
hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/3/2020 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về cung cấp hàng 
hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân 
dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch 
Covid-19 gây ra. Kiểm tra các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, các chợ, siêu thị, trung tâm thương 
mại trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện 
các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng 
chống dịch Covid-19.

2. Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban 
nhân dân thành phố về sơ kết, bổ khuyết Nghị 
quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 về phát 
triển công nghiệp. Tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân thành phố xây dựng Đề án Phát triển các 

Sản xuất xe hơi tại nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
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cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành 
công nghiệp; hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt Đề án cơ cấu lại 
ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề cương 
Đề án Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng tiên tiến, 
hiện đại nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 
Sở, ngành liên quan triển khai lập Quy hoạch 
thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 trong lĩnh vực công thương.

3. Phối hợp với Sở, Ngành, địa phương tham 
mưu cho UBND thành phố lựa chọn chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN: Tiên Cường 
I, III; Đại Thắng; Cửa Hoạt - Quán Thắng, Cẩm 
Văn, Mỹ Đồng. Tổng hợp đề xuất kế hoạch di 
chuyển các cơ sở sản xuất, kho bãi nhỏ lẻ trong 
đô thị về các khu, cụm công nghiệp tập trung .

4. Phối hợp với Công ty TNHH MTV điện 
lực Hải Phòng và các đơn vị hoạt động điện lực 
khác đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các 
hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành 
phố. Tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư thủ 
tục điều chỉnh, bổ sung các công trình điện 
vào Quy hoạch phát triển điện thành phố Hải 
Phòng; Theo dõi, quản lý việc đầu tư phát triển 
hạ tầng lưới điện theo quy hoạch điện lực, tháo 
gỡ vướng mắc các dự án công trình điện 110kV, 
công trình điện trung áp. Đánh giá tiêu chí điện 
đối với 8 xã NTM kiểu mẫu. Tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân thành phố các dự án phát triển 
năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

5. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương 
mại, kết nối cung cầu; Tiếp tục thực hiện Kế 
hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão trên 
địa bàn thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra các 
quận, huyện chuyển đổi mô hình tổ chức quản 
lý, kinh doanh, khai thác chợ. Tổ chức thực hiện 
Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường 
trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; 
Chương trình Tháng Khuyến mại Hải Phòng; Kế 
hoạch Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng 

năm 2021. Triển khai các kế hoạch thực hiện các 
Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký 
kết và tham gia. Phòng chống gian lận thương 
mại, xuất xứ hàng hóa. Tiếp tục tổ chức thực 
hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ 
Logistics, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên 
địa bàn thành phố. 

6. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu năm 2021. Chỉ đạo Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, các cơ sở 
CNNT triển khai các đề án khuyến công địa 
phương, khuyến công quốc gia năm 2021, xây 
dựng kế hoạch khuyến công năm 2022; chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 
xúc tiến thương mại và thương mại điện tử.

7. Triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 
2021. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản 
quy phạm pháp luật: Quy định việc xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công 
thành phố Hải Phòng; Quy chế quản lý CCN 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tham mưu 
Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Quy chế 
xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình 
xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố giai 
đoạn 2021-2025.

8. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
trong hoạt động điện lực đối với lĩnh vực phân 
phối và bán lẻ điện. Kiểm tra việc chấp hành 
các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm; việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong hoạt động điện lực của 
các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn 
chuyên ngành điện; việc chấp hành các quy 
định pháp luật về kiểm định an toàn kỹ thuật 
các thiết bị, dụng cụ điện của các doanh nghiệp 
sử dụng điện. Kiểm tra việc chấp hành quy định 
pháp luật trong hoạt động mua bán hàng hóa 
và các hoạt động trực tiếp đến mua bán hàng 
hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn nước ngoài tại Việt Nam năm 2021; việc 
chấp hành pháp luật của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đối với hoạt động lập cơ sở 
bán lẻ trên địa bàn thành phố./.   
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SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG
“TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG,

HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ” 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở nhằm tăng cường sự tin cậy, 
hiểu biết giữa công chức với tổ 

chức, công dân; ngăn chặn những hiện 
tượng tiêu cực, vi phạm dân chủ; tạo 
sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng 
và hành động trong thực hiện các chủ 
trương, quyết sách của Đảng, nhà   
nước nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan hành chính, chất lượng 
đội ngũ công chức, viên chức; đề cao 
trách nhiệm  người đứng đầu trong 
thực thi nhiệm vụ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Kết 
luận số 120-KL/TW, Công văn số 111-CV/TU 
của Thành ủy, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành 
Trung ương và địa phương được Đảng ủy, Lãnh 
đạo Sở xác định là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện trong 6 
tháng đầu năm 2021, đạt được một số kết quả 
tích cực, góp phần nâng cao phẩm chất đạo 
đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền ở cơ quan ngày càng vững 
mạnh, thông qua các hoạt động:

- Công tác cải cách hành chính tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 
đã kiểm soát được công việc theo hướng rõ 
người, rõ việc, giám sát chặt chẽ việc thực thi 
của công vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
được giao của công chức, các phòng chuyên 
môn của Sở; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, 
gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công 
chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân khi làm các thủ tục hành chính tại Sở; 

- Phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động 
sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong tuyên 
truyền, vận động cán bộ, công chức nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật, quy chế, quy định 
của cơ quan và giám sát việc thực hiện;

- Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết 
đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân cũng 
được kịp thời, không có tình trạng khiếu nại 

Văn phòng Sở Công Thương

vượt cấp, bước đầu tạo niềm tin của tổ chức, 
nhân dân đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp 
luật gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của 
thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại 
hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, 
Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các 
huyện tổ chức hướng dẫn chính sách, pháp 
luật, quy hoạch liên quan đến tiêu chí số 4 và 
số 7 về điện và chợ nông thôn: 

- Tổ chức cho các thành viên Ban chỉ đạo 
phát triển công nghiệp và vệ sinh an toàn công 
trình lưới điện cao áp thành phố Hải Phòng 
các quận, huyện và Ban quản lý chợ trên địa 
bàn các huyện tham gia các lớp tập huấn do 
Bộ Công Thương tổ chức, hướng dẫn về thực 
hiện tiêu chí điện, chợ nông thôn. Đến nay, 
100% các xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông 
thôn, đảm bảo mục tiêu mà Nghị quyết số 
06/-NQ/TU ngày 16/7/2012 của Thành ủy 
và Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 
20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố 
đề ra; 100% các xã đạt tiêu chí số 7, theo đó, 
137/137 xã có chợ đạt chuẩn hoặc xã đạt tiêu 
chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;

- Phối hợp với UBND các huyện tổ chức 
các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng 
cao năng lực quản lý cho học viên là chủ cơ 
sở công nghiệp nông thôn, cán bộ công tác 
khuyến công trên địa bàn một số huyện nâng 

Bộ phận Một cửa Sở Công Thương
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cao kỹ năng khởi sự, quản trị doanh nghiệp, thị 
trường, kế toán tài chính; các lớp đào tạo nghề, 
truyền nghề và nâng cao tay nghề cho các cơ 
sở công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch 
cơ cấu nông nghiệp nông thôn.

Đảm bảo đạt được mục tiêu kép theo chỉ 
đạo của Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân 
dân thành phố “vừa phòng chống dịch vừa 
phát triển kinh tế”, Sở Công Thương đã ban 
hành nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu các 
siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã cung ứng hàng hóa thiết yếu, 
doanh nghiệp quản lý chợ đầu mối, ban quản 
lý chợ hạng 1 trên địa bàn thành phố tăng 
cường thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và 
thành phố, đồng thời, chủ động có kế hoạch, 
phương án dự trữ hàng hóa các mặt hàng sẵn 
sàng cung ứng hàng hóa cho nhân dân vùng 
phong tỏa cách ly y tế khi có dịch xảy ra trên 
địa bàn thành phố;

Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng 
chống dịch bệnh và cung ứng hàng hóa tại một 
số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, cơ 
sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành 
phố theo chỉ đạo của UBND thành phố tại 
công văn số 3025/UBND-VX ngày 13/5/2021 
và số 3107/UBND-VX ngày 15/5/2021 về tăng 
cường một số biện pháp phòng, chống dịch 
Covid - 19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm 
công nghiệp;

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, 
huyện, các đơn vị cung ứng hàng hóa triển khai 
Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/3/2020 của 
UBND thành phố về cung cấp hàng hóa, lương 
thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong 
vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch Covid-19 
gây ra trên địa bàn thành phố; triển khai Bản 
đồ chung sống an toàn với Covid - 19 tại trung 
tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, các cơ 
sở sản xuất trên địa bàn thành phố;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, 
Thành ủy, UBND thành phố trong việc tiếp 
tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 
Sở đã kịp thời cung cấp các thông tin về 
thị trường, những chính sách quản lý hoạt 
động xuất nhập khẩu ở các nước mà Việt Nam 

giao thương; đảm bảo cung cấp điện ổn định 
cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các 
Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt 
là Hiệp định EVFTA, CPTPP,…

Để có kết quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, vai trò của các tổ 
chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân của 
được phát huy. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên, Hội cựu chiến binh triển khai các 
hoạt động đóng góp tích cực trong việc xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như: tổ chức 
các phong trào thi đua lao động sáng tạo; tuyên 
truyền Hiến pháp và Pháp luật, giáo dục công 
chức, viên chức chấp hành pháp luật,... 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của 
Trung ương và thành phố, thời gian tới, Đảng 
ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương quán triệt trong 
công tác chỉ đạo nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
công chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể, 
nhất là người đứng đầu về dân chủ và thực 
hành dân chủ; 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt 
động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở tại cơ quan Sở; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, khảo sát; chủ động nắm 
tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, 
người lao động; phối hợp giải quyết có hiệu 
quả những bức xúc, những yêu cầu, kiến nghị 
chính đáng của tổ chức, công dân.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân 
các huyện trên địa bàn trong việc triển khai 
thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực công 
thương theo chủ đề năm 2021 của thành phố 
“Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. 

- Tăng cường phối hợp với Công đoàn 
ngành kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp 
trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ 
sở. Kịp thời nắm bắt tình hình của các doanh 
nghiệp thuộc ngành công thương trên địa bàn, 
tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh 
cho doanh nghiệp./.
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CÔNG TÁC DỰ TRỮ, CUNG CẤP HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM CHO
NHÂN DÂN VÙNG PHONG TỎA, CÁCH LY Y TẾ VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG

ĐẢM BẢO LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19
Phòng Quản lý thương mại

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ
kiểm tra hàng hóa cung cấp cho nhân dân

vùng bị cách ly, phong tỏa

Trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến 
phức tạp, thực hiện 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 
thành phố, Sở Công Thương 
thường xuyên theo dõi, đánh 
giá nguồn cung, nhu cầu 
hàng hóa, nhất là các mặt 
hàng thiết yếu, những mặt 
hàng có biến động tăng giá 
cao trên địa bàn thành phố 
thời gian qua để chủ động có 
phương án hoặc đề xuất các 
cơ quan chức năng biện pháp 
bảo đảm cân đối cung cầu, ổn 
định thị trường. Chủ động 
nắm tình hình sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố, thông tin đến các doanh nghiệp 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
bệnh của thành phố; thường xuyên liên hệ 
với hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn 
như siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạng 
1, chợ đầu mối, các cửa hàng Vinmart+... kịp 
thời có giải pháp phối hợp với các cơ quan 
chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa, 
khuyến khích bán hàng phục vụ nhân dân 
bằng hình thức online. Phối hợp với ngành 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát 
lại nguồn cung các hàng hóa thiết yếu trên 
địa bàn thành phố từ các tổ chức, cá nhân 
trực tiếp sản xuất, đánh giá năng lực cung 
ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm cho 
thị trường.

Do đó, tuy bối cảnh dịch Covid-19 diễn 
ra phức tạp tại các tỉnh lân cận, tình hình 

cung cầu hàng hóa các mặt hàng lương thực, 
thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng vẫn ổn định; hoạt động lưu thông 
hàng hóa diễn ra bình thường; giá cả các mặt 
hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, 
các doanh nghiệp cung ứng lớn trên địa bàn 
thành phố không có tăng giá đột biến; giá 
các mặt hàng gạo, mỳ, thịt gà, rau củ, thịt lợn 
ổn định; nguồn cung hàng hóa từ vùng sản 
xuất trên địa bàn thành phố và từ hệ thống 
phân phối đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 
người dân. 

Khả năng cung ứng của khu vực sản xuất 
cụ thể như sau: rau các loại khoảng 20.712 
tấn/tháng, gạo khoảng 23.631 tấn/tháng, 
thịt hơi các loại khoảng 9.500tấn/tháng, 
trứng gia cầm ước đạt 36 triệu quả/tháng, 
sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 
đạt khoảng 15.805,3 tấn/tháng. Trên địa bàn 



TIN TỨC - SỰ KIỆN

 CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG  7 - 2021  7 

Các siêu thị dự trữ, đảm bảo đủ hàng hóa
phục vụ nhân dân

thành phố, ngoài các doanh nghiệp kinh 
doanh thương mại lớn còn có 25 siêu thị, 
11 trung tâm thương mại, 156 chợ, 107 cửa 
hàng Vinmart + và hàng nghìn cửa hàng 
bách hóa, cửa hàng tổng hợp, đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu nhân dân thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố 
trong phòng chống dịch Covid-19 được triển 
khai theo Kế hoạch của Sở Công Thương. 
Qua công tác kiểm tại các trung tâm thương 
mại, siêu thị, chợ,các đơn vị thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch theo đúng quy 
định như thực hiện theo dõi sức khỏe, đo 
nhiệt độ cho người lao động trước khi bắt 
đầu làm việc, cung cấp đầy đủ khẩu trang 
cho người lao động, bố trí biển báo quy định 
phòng, chống dịch, tại khu vực thanh toán 
có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng 
theo quy định, bố trí dung dịch sát khuẩn 
tay tại các cổng ra vào và tại các quầy thanh 
toán, tăng cường thông khí trong khu vực 
siêu thị, thực hiện khử khuẩn định kỳ theo 
quy định, bố trí phòng cách ly tạm thời khi 
có trường hợp có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, ho, 
đau rát họng, khó thở…Đồng thời, các đơn 
vị đã xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ 
cụ thể đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm 
bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục 
vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa 
bàn thành phố.

Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện rà soát lại Kế 
hoạch, công tác dự trữ, cung cấp hàng hóa, 
nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng phong 
tỏa, cách ly y tế được đảm bảo thực hiện 
theo nguyên tắc 04 tại chỗ “chỉ đạo tại chỗ, 
lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại 
chỗ, hàng hóa tại chỗ” và 3 sẵn sàng “chủ 
động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc 
phục khẩn trương” phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương. Trong Quý I/2021, 

đã phối hợp với các đơn vị cung ứng, sở, 
ngành, địa phương liên quan cung cấp 
lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 2.209 
nhân khẩu trong 02 vùng cách ly y tế (phong 
tỏa) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 
1.391.628.000 đồng. Số lượng hàng hóa cụ 
thể như sau: 8.836 kg gạo, 30.926 gói mỳ 
ăn liền, 4.948 kg thịt lợn, 3.618 kg thịt gà, 
15.401 kg rau củ các loại. 

Nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa 
trước tác động của dịch Covid-19, Sở Công 
Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
thành phố Hải Phòng ban hành văn bản về 
việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng 
hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành 
phố; trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ 
của các Sở, ngành, đơn vị trong việc triển 
khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng 
hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, có văn 
bản đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan 
hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương 
tiện chở hàng hóa, nhất là đối với hàng hóa 
thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 
và các mặt hàng nông sản, thực phẩm, từ 
các vùng có dịch đã thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng dịch Covid-19 được lưu 
thông thuận lợi./.
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PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP, TẠO ĐIỀU KIỆN VỀ
MẶT BẰNG SẢN XUẤT ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ,

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ
Phòng Quản lý công nghiệp

Cụm công nghiệp Tân Liên.

Để phát triển cụm công nghiệp 
(CCN), tạo điều kiện về mặt bằng 
sản xuất, thu hút đầu tư, phát triển 

công nghiệp thành phố Hải Phòng, ngày 
01/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố 
đã ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND 
phê duyệt Quy hoạch phát triển các CCN 
thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025. Theo đó, đến năm 
2020 phát triển 26 CCN với tổng diện 
tích 1.097,92 ha; đến năm 2025 phát triển 
mới 07 CCN và mở rộng 02 CCN với diện 
tích 297 ha; nâng tổng số các CCN đến 
năm 2025 là 33 CCN với tổng diện tích là 
1.376,62ha. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 07 

CCN đã có quyết định thành lập, quyết định 
phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện 
tích đất tự nhiên là 250 ha gồm: CCN Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân; CCN Tân Liên A, huyện 
Vĩnh Bảo; CCN thị trấn An Lão và CCN 
Chiến Thắng huyện An Lão; CCN Tàu thủy 
An Hồng, huyện An Dương; CCN Quán Trữ, 
quận Kiến An; CCN Thị trấn Tiên Lãng, huyện 
Tiên Lãng. Trong đó có 06 CCN đã đi vào hoạt 
động, tổng diện tích đất công nghiệp có thể 
cho thuê là 160,58 ha; diện tích đất đã cho thuê 
là 120,04 ha; tỷ lệ lấp đầy CCN 74,8%; thu hút 
84 dự án với tổng số vốn đăng ký là 6.327,83 
tỷ đồng; tổng số lao động làm việc trong các 
CCN là 15.299 người; nộp ngân sách nhà 
nước 259,977 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các CCN 
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đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt khá cao, các 
dự án đầu tư trong CCN đã tạo việc làm cho 
lao động địa phương, nộp ngân sách cho nhà 
nước. Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị 
định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của 
Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020) 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định 
“Khuyến khích ưu tiên lựa chọn các doanh 
nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật các CCN khi có hồ sơ đề nghị 
thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy định tại 
Nghị định này. Trong quá trình thẩm định quy 
định tại khoản 3 Điều 12, Sở Công Thương báo 
cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh 
giá lựa chọn chủ đầu tư...” và hướng dẫn tại 
Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 
của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn 
thực hiện một số nội dung của Nghị định 
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị 
định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020. Sở 
Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân thành phố ban hành Quyết định số 497/
QĐ-UBND ngày 17/02/2021 thành lập Hội 
đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật CCN thành phố, Quyết định số 677/
QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí lựa 
chọn, phương pháp đánh giá, nguyên tắc lựa 
chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành thẩm định Báo cáo đầu tư thành 
lập các CCN gồm: CCN Làng nghề Mỹ Đồng, 
huyện Thủy Nguyên (diện tích 20 ha); CCN 
Tân Trào, huyện Kiến Thụy (diện tích 50ha); 
Cụm công nghiệp Giang Biên, huyện Vĩnh 
Bảo (diện tích 50ha); Tiên Cường I (27 ha), 
Tiên Cường III (50ha), Đại Thắng (21,3 ha) 
huyện Tiên Lãng; Cẩm Văn (30 ha), Cửa hoạt-
Quán Thắng (45 ha), huyện An Lão. 

Công tác phát triển các CCN trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng thời gian qua đã được 
thành phố quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng, kinh phí xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ điện, nước, 
viễn thông... đến chân hàng rào CCN. Các dự 
án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN 
cơ bản đã tuân thủ các quy định pháp luật về 
bảo vệ môi trường, ký hợp đồng với Công ty 
môi trường đô thị thu gom và xử lý rác thải, 
chất thải công nghiệp, sinh hoạt. Thành phố 
đã quan tâm bố trí vốn ngân sách để đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật CCN.  

Tuy nhiên, thành phố chưa ban hành chính 
sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do 
ngân sách thành phố đảm bảo. Việc thực hiện 
các thủ tục về đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN 
còn kéo dài. Công tác kêu gọi đầu tư, giới 
thiệu, quảng bá, doanh nghiệp thứ cấp còn 
hạn chế. Chưa triển khai được dự án dịch vụ, 
hạ tầng phúc lợi xã hội như nhà ở cho công 
nhân, trung tâm văn hóa, y tế, thương mại, 
giáo dục, nghiên cứu khoa học phục vụ đời 
sống sinh hoạt của công nhân và nhu cầu phát 
triển các CCN. 

Từ thực tế phát triển CCN thành phố 
trong thời gian qua, để tạo điều kiện thu 
hút các nhà đầu tư phát triển các CCN trên 
địa bàn thành phố, Sở Công Thương đã đề 
xuất với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 
các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, 
huyện phối hợp đẩy mạnh công tác kêu gọi 
các nhà đầu tư làm chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng các CCN trong Quy hoạch phát triển 
CCN của thành phố, rút ngắn thời gian giải 
quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, tiếp tục trình 
Hội đồng nhân dân thành phố sớm ban 
hành Nghị quyết phê duyệt Chương trình 
hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN do 
ngân sách thành phố đảm bảo giai đoạn 
2020 đến 2025. /.
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Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được 
Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21 
tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2008. Ngày 09/10/2017, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất; Bộ Công Thương đã 
ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 
28/12/2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ thống các văn bản là công cụ hiệu quả 
cho công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất đảm bảo an 
toàn của các doanh nghiệp có liên quan trong 
lĩnh vực hóa chất trên cả nước nói chung và 
thành phố Hải Phòng nói riêng.

Theo quy định về phân công trách nhiệm 
quản lý hóa chất của các cấp, ngành tại các văn 
bản pháp luật về hóa chất, Sở Công Thương là 
cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 
phố cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện công tác quản lý nhà nước về hóa chất 

12 NĂM THI HÀNH LUẬT HÓA CHẤT TẠI HẢI PHÒNG
Phòng Quản lý kỹ thuật-An toàn và Môi trường

trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể: Cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho các 
tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hóa chất thuộc Phụ lục 1, Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính 
phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn pháp luật  về quản lý hóa chất; giám sát 
việc thực hiện các quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh hóa chất, kế hoạch, biện pháp 
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và huấn 
luyện an toàn hóa chất của các tổ chức, cá nhân; 
kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định 
của pháp luật trong hoạt động hóa chất của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản 
hóa chất trên địa bàn thành phố.

Sau 12 năm Luật Hóa chất được thực thi 
tại Hải Phòng, Sở Công Thương đã ban hành 
nhiều văn bản nhằm tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn các quy định pháp luật trong lĩnh 
vực hóa chất tới các tổ chức, cá nhân có hoạt 

Cán bộ Sở Công Thương thẩm định thực tế tại doanh nghiệp cho hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 
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động hóa chất; hàng năm tiến hành các cuộc 
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế 
hoạch được xây dựng.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
có tổng số 32 doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tồn trữ hóa chất và khoảng 
250 doanh nghiệp hoạt động sử dụng hóa chất 
để phục vụ sản xuất trong ngành công nghiệp 
như: sản xuất sơn, mực in, keo dán, nước xử 
lý, sản xuất bia, chế biến thủy sản, sản xuất/
điều chế dược phẩm, sản xuất nước sạch,..

Qua các đợt kiểm tra theo kế hoạch, các 
cơ sở hoạt động hóa chất đã có ý thức chấp 
hành và ngày càng đi vào nề nếp trong việc 
tuân thủ các quy định về sản xuất, kinh doanh, 
sử dụng, bảo quản hóa chất như: xây dựng kế 
hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó 
sự cố hóa chất; tổ chức huấn luyện an toàn hóa 
chất cho các nhóm đối tượng có tiếp xúc với 
hóa chất nguy hiểm; thực hiện phân loại, bảo 
quản hóa chất phù hợp với từng đặc tính nguy 
hiểm của hóa chất,...

Tuy nhiên, một số cơ sở sử dụng hóa chất 
quy mô vừa và nhỏ, các cơ sở tự phát chưa 
chấp hành đầy đủ hoặc có chấp hành nhưng 
chưa đúng quy định. Nguyên nhân chính là 
do ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở có hoạt 
động hóa chất còn kém, chưa nhận thức rõ 
tầm quan trọng đối với công tác bảo vệ môi 
trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn 
sức khỏe người lao động trong việc sử dụng 
các loại hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cao 
xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động, không 
bố trí đúng cán bộ chuyên trách về an toàn hóa 
chất (thường thực hiện ở chế độ kiêm nhiệm 
không có chuyên môn về các hóa chất); thứ hai 
là do các văn bản quy định pháp luật lĩnh vực 
hóa chất trong 12 năm qua thay đổi liên tục, 
vẫn đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung, dẫn 
đến việc cập nhật văn bản của doanh nghiệp 
không đầy đủ; thứ ba là do các cơ sở sử dụng 
hóa chất quá nhiều trong khi lực lượng quản lý 

chuyên ngành của Sở Công Thương còn mỏng 
(trong khi quận, huyện chưa được phân cấp 
quản lý trong Luật Hóa chất), do đó số doanh 
nghiệp được kiểm tra hàng năm không nhiều; 
hình thức phổ biến văn bản pháp luật hóa chất 
của Sở Công Thương còn hạn hẹp, chủ yếu là 
phổ biến qua văn bản gửi đến doanh nghiệp, 
các hình thức tuyên truyền, hội nghị không 
nhiều.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản 
lý hóa chất của cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành cũng như hiệu quả tuân thủ 
thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh 
vực hóa chất của các doanh nghiệp có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản 
hóa chất trên địa bàn thành phố trong thời 
gian tới, Sở Công Thương Hải Phòng sẽ đa 
dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến 
văn bản pháp luật đến doanh nghiệp (như 
mở các cuộc hội thảo, hội nghị tiếp xúc trực 
tiếp doanh nghiệp để lắng nghe, giải đáp, 
hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, triển khai các quy định của văn bản 
hóa chất; ứng dụng công nghệ zalo trên điện 
thoại để tạo nhóm kết nối giữa cơ quan quản lý 
nhà nước với doanh nghiệp hóa chất, qua đó sẽ 
trao đổi, chia sẻ các thông tin, quy định của văn 
bản luật đến đối tượng một cách nhanh chóng, 
dễ dàng, tiết kiệm, …); đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để kịp thời 
phát hiện, xử lý nghiêm những doanh nghiệp 
không tuân thủ, chấp hành quy định của Luật 
Hóa chất; đồng thời sớm phát hiện những bất 
cập, khó khăn của doanh nghiệp khi thực thi 
để kịp có những đề xuất, kiến nghị, tham mưu 
với Bộ Công Thương, Cục Hóa chất xem xét, 
điều chỉnh, bổ sung văn bản pháp luật lĩnh vực 
hóa chất cho phù hợp với tình hình thực tiễn 
hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp 
phát triển, tiến tới một nền công nghiệp hóa 
chất ngày càng bền vững./.
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CÔNG NGHIỆP - QUY HOẠCH

Phòng Quản lý năng lượng

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG MÙA HÈ NẮNG NÓNG
NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 
gia, đợt nắng nóng gay gắt vừa qua làm tiêu 
thụ điện năng tăng đột biến, sản lượng tiêu 

thụ điện toàn quốc ngày 02/6/2021 lập đỉnh công 
suất là 41.558 MW, cao nhất từ trước đến nay và 
cao hơn 3.200 MW so với công suất đỉnh năm 2020. 
Mức công suất này cũng vượt trên 5.000 MW so 
với công suất ghi nhận cùng kỳ năm 2020 (36.401 
MW). Riêng thành phố Hải Phòng ghi nhận con 
số kỷ lục trong ngày 01/6/2021 công suất đạt 1.401 
MW, tăng 15,5% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 28,85 
triệu kWh, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Một số tổ máy nhiệt điện khu vực miền Bắc 
bị suy giảm công suất do các nguyên nhân khác 
nhau, trong đó có nguyên nhân nhiệt độ nước làm 
mát bị tăng cao dẫn đến hệ thống điện miền Bắc 
vừa qua đã xảy ra quá tải cục bộ, gây gián đoạn 
cung cấp điện cho một số khu vực, trong đó có 
một số khu vực thành phố Hải Phòng. 

Với hiện tượng thời tiết phức tạp, nắng nóng 
kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh 
nghiệp tăng cao do sử dụng nhiều thiết bị làm mát 
khiến phụ tải điện tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ 
quá tải đường dây, trạm biến áp trung, hạ thế, nhảy 
aptomat, gây mất điện cục bộ nhất là những khu 
vực có bán kính cấp điện quá xa hoặc trạm biến áp 
đặt không đúng trung tâm phụ tải. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người 
dân, doanh nghiệp, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn 
định trong mùa hè nắng nóng năm 2021, Sở Công 
Thương đã ban hành nhiều văn bản gửi Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện đôn đốc, yêu cầu Điện 
lực các địa phương; các đơn vị hoạt động điện lực 
lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện: 

 - Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, kiểm tra, 
sửa chữa phát quang hành lang đường dây và TBA 
xung yếu, kiểm tra tiếp xúc vị trí lèo, đầu cốt, ty sứ, 
cầu dao, máy cắt, máy biến áp, chống sét... đảm bảo 
tiếp xúc tốt khi mang tải vào giờ cao điểm. Kiểm 
tra tiếp xúc thiết bị lưới điện 0,4kV. Yêu cầu khách 
hàng kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang đường 
dây 0,4kV. Không để sự cố vượt cấp lên đường dây 
trung áp.

- Theo dõi thông số vận hành của các đường 
dây và trạm biến áp; bố trí lực lượng ứng trực để phát 
hiện, xử lý các hiện tượng bất thường, hoặc xảy ra sự 
cố; tránh việc gây mất điện cho khách hàng.

- Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây 

nóng của bộ phận trực ca để nhân dân báo sự cố 
hoặc hiện tượng bất thường của lưới điện.

- Thường xuyên đo, theo dõi công suất các trạm 
biến áp vào các thời điểm trưa, chiều, tối để có 
biện pháp khắc phục xử lý.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, đầu tư, cải tạo 
nâng công suất đường dây, trạm biến áp đang quá 
tải hoặc có nguy cơ quá tải. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn 
lao động, kiểm tra, rà soát sơ đồ lưới điện, nhật ký vận 
hành; các nội quy phòng cháy chữa cháy; quy trình 
xử lý sự cố lưới điện; quy trình vận hành thiết bị, duy 
tu, bảo dưỡng và sửa chữa lưới điện; biển cấm, biển 
báo…đảm bảo tuân thủ các quy định của Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. Tham gia đầy đủ 
các lớp bồi dưỡng, huấn luyện và sát hạch định kỳ 
công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các dụng 
cụ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo 
công tác an toàn trong quản lý, vận hành lưới điện. 

Trong trường hợp cần thiết Sở Công Thương 
tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, trên cơ sở 
đó chủ động phối hợp với chính quyền địa phương 
và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm đến người dân và doanh nghiệp; bên cạnh đó 
thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng các quận, 
huyện trong công tác kiểm tra, giám sát Điện lực 
các địa phương, các đơn vị hoạt động điện lực 
nhằm đảm bảo thực hiện cấp điện ổn định cho sản 
xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố./.

Sửa chữa, thay thế trạm biến áp,
đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
GIỮA VIỆT NAM - LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH
VÀ BẮC AI-LEN (UKVFTA), ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY

PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CHO HẢI PHÒNG

Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam - Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA) được đàm phán trên cơ sở 
kế thừa các cam kết trong Hiệp định tự 
do thương mại giữa Việt Nam và EU, 
với những điều chỉnh cần thiết đảm 
bảo sự phù hợp của khuôn khổ thương 
mại song phương giữa Việt Nam và 
Vương quốc Anh, đồng thời bảo đảm 
cân bằng lợi ích của cả hai bên. Hiệp 

định UKVFTA chính thức có hiệu lực 
từ ngày 31/12/2020. 

Hiệp định UKVFTA sẽ là sự khởi đầu 
của một giai đoạn mới trong quan hệ 
giữa hai nước đối với việc phát triển các 
lĩnh vực thương mại chủ chốt. Vương 
quốc Anh hiện nay là đối tác thương 
mại lớn thứ 3 của Việt Nam sau Đức và 
Hà Lan, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 
9 của Việt Nam ra thế giới. Tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 

Ảnh minh họa

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế
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hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2020, trong 
đó, xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường Anh quốc đạt trên 4,9 tỷ USD, tỷ 
lệ thặng dự trên 4,2 tỷ USD. 

Các sản phẩm xuất khẩu chính của 
Việt Nam sang Vương quốc Anh là: 
điện thoại - linh kiện, hàng dệt may, 
giày dép, thủy sản, gỗ, cà phê... Với 
những cam kết cắt giảm thuế suất lên 
đến 99% theo lộ trình cùng tính chất 
tiếp nối, Hiệp định UKVFTA hứa hẹn 
duy trì đà tăng trưởng thương mại bứt 
phá giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 
trong những năm tiếp theo.

  Ở cấp độ địa phương, quan hệ 
hợp tác giữa Hải Phòng và các đối tác 
Vương quốc Anh phát triển trên các 
lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác giáo 
dục, các sự kiện giao lưu văn hóa; các 
hoạt động hợp tác đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vẫn còn kiêm tốn so với năng lực 
và tiềm năng hợp tác của các bên. Theo 
số liệu của Cục Hải quan thành phố, 
giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu năm 
2020 của Hải Phòng sang thị trường 
Vương quốc Anh ước đạt khoảng trên 
315 triệu USD, chiếm hơn 5,7% so với 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả 
nước; cụ thể trong năm 2020 giá trị xuất 
khẩu hàng hóa sang Vương quốc Anh 
qua cảng Hải Phòng ước đạt trên 190 
triệu USD, giá trị nhập khẩu hàng hóa 
từ Vương quốc Anh ước đạt trên 125 
triệu USD. 

Hải Phòng xác định các ngành hàng 
có thế mạnh xuất khẩu sang UK gồm: 
da giày, dệt may, máy tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện,… Để tận dụng cơ 
hội từ Hiệp định UKVFTA, doanh ng-
hiệp Hải Phòng cần phải chủ động tìm 
hiểu thông tin về Hiệp định UKVFTA để 
nắm vững cam kết của Việt Nam và cam 
kết của Vương quốc Anh; nghiên cứu cơ 
hội, thách thức của thị trường Vương 
quốc Anh đến các giải pháp như nâng 
cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm; phát 
huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất… 
kể cả việc nghiên cứu đầu tư vào các 
ngành công nghiệp phụ trợ, tạo nguồn 
cung ứng nguyên liệu có xuất xứ Việt 
Nam cho các ngành hàng xuất khẩu có 
thế mạnh; chuyển dần từ gia công, lắp 
ráp sang chế tạo, chế tác nhằm nâng cao 
giá trị gia tăng của sản phẩm.

Ngay sau khi Hiệp định chính thức có 
hiệu lực, Sở Công Thương Hải Phòng đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về Hiệp định tới nhiều đối tượng 
với các hình thức đa dạng, phong phú. 

Dư địa thị trường còn rất lớn, Hiệp 
định UKVFTA sẽ là một công cụ tạo cơ 
hội và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ cho 
các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 
các doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng. 
Với nhiệm vụ, chức năng, vai trò của cơ 
quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 
công thương trên địa bàn thành phố, Sở 
Công Thương Hải Phòng sẽ tham mưu 
cho thành phố những giải pháp hết sức 
cụ thể; đồng thời song hành, hỗ trợ các 
doanh nghiệp nói chung và các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu nói riêng nắm bắt, tận dụng tối đa cơ 
hội do Hiệp định UKVFTA mang lại./.
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NỘI DUNG CƠ BẢN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

Hội nghị Tổng kết Chương trình khuyến công thành phố 
Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, 
Ủy ban nhân dân thành 
phố ban hành Quyết định 

số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt 
Chương trình khuyến công thành 
phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, 
nhằm huy động và sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới 
thúc đẩy phát triển sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn nông thôn theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XVI, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển công nghiệp thành 
phố văn minh, bền vững. 

Chương trình ưu tiên hỗ trợ thực hiện các 
đề án điểm có tác động lan tỏa, hỗ trợ sản 
xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh 
tranh của địa phương; các mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích 
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, 
sản xuất sạch hơn nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến 
mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền 
vững; hình thành các sản phẩm, nhóm sản 
phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh cao đáp 
ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường 
xuất khẩu; tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến 
tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến 
nông lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng 
hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;tạo điều 
kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn 

(CNNT) thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội 
phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất 
lượng, năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất trong 
nước và thế giới.

Đối tượng của Chương trình gồm các cơ 
sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở sản xuất 
công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn và các 
tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 
tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt 
động dịch vụ khuyến công.

Chương trình gồm 06 nội dung với các 
mục tiêu cụ thể như sau: 

Một là, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng 
máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về 
áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở CNNT.

Xây dựng được 35 mô hình trình diễn kỹ 
thuật, phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản 
phẩm mới. Hỗ trợ 72 cơ sở chuyển giao, ứng 
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Nghiệm thu ứng dụng thiết bị làm sạch sản phẩm (máy 
bắn bi) tại Công ty TNHH Anh Minh.

dụng máy móc thiết bị, công nghệ 
tiên tiến vào các khâu sản xuất công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Hỗ 
trợ máy móc thiết bị tiên tiến do 
cơ sở CNNT nghiên cứu, sản xuất, 
gia công chế tạo cho 28 cơ sở. Hỗ 
trợ 18 cơ sở CNNT sửa chữa, nâng 
cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi 
trường. Hỗ trợ tư vấn, đánh giá, 
áp dụng các giải pháp sản xuất 
sạch hơn cho 23 cơ sở. Hỗ trợ xây 
dựng mô hình thí điểm về áp dụng 
sản xuất sạch hơn và nhân rộng mô 
hình áp dụng cho 13 cơ sở CNNT. 
Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường cho 18 cơ sở CNNT; 
lãi suất vốn vay cho 12 cơ sở CNNT gây ô 
nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm 
công nghiệp. Tổ chức 10 hội nghị, hội thảo, 
diễn đàn giới thiệu công nghệ, máy móc thiết 
bị hiện đại cho các cơ sở CNNT.

Hai là, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT.
Tổ chức 03 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp huyện (7 huyện/kỳ bình chọn), 
03 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp thành phố; hỗ trợ 32 cơ sở CNNT xây 
dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ 
tổ chức 01 hội chợ triển lãm cấp vùng, 03 hội 
chợ triển lãm cấp thành phố tại các huyện; 
tổ chức gian hàng của thành phố tham gia 
tại 4 kỳ Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu 
biểu khu vực phía Bắc và hỗ trợ cơ sở CNNT 
tham gia các hội chợ triển lãm trong nước; hỗ 
trợ 08 phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
CNNT gắn với các khu du lịch, khu dân cư, 
trung tâm hành chính và các hoạt động xúc 
tiến thương mại khác. 

Ba là, hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu 
tư phát triển các cụm công nghiệp.

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 11 cụm 
công nghiệp; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử 

lý ô nhiễm môi trường cho 5 cụm công nghiệp; 
duy trì quản lý, vận hành trang cơ sở dữ liệu 
cụm công nghiệp thành phố; hỗ trợ hình thành 
03 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và 25 cơ 
sở CNNT tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ 
CNNTthành lập 04 hiệp hội, hội ngành nghề.

Bốn là, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có 
chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, 
trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho khoảng 
300 cán bộ quản lý, kỹ thuật, thợ giỏi, nghệ 
nhân tiểu thủ công nghiệp. Đào tạo, bồi 
dưỡng khoảng 200 giảng viên, báo cáo viên, 
đội ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất sạch 
hơn. Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị 
doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp 
dụng sản xuất sạch hơn cho khoảng 720 học 
viên; tổ chức 05 hội thảo, diễn đàn chuyên đề 
về áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất 
công nghiệp.

Năm là, hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển 
CNNT, công tác truyền thông.

Xuất bản 20 kỳ Bản tin Công Thương; duy 
trì hoạt động, nâng cấp Trang tin điện tử, nâng 
cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin, 
tuyên truyền và phổ biến cơ sở dữ liệu về 
khuyến công và sản xuất sạch hơn; hỗ trợ 12 
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cơ sở thuê tư vấn; tổ chức 10 lớp tập huấn, 
phổ biến, hướng dẫn tiếp cận các chính sách 
ưu đãi đầu tư, đất đai, khoa học công nghệ, 
tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi 
khác của Nhà nước; tăng cường tư vấn, trợ 
giúp thông tin cho cơ sở CNNT; đa dạng hóa 
các hình thức thông tin truyền thông; tăng 
mạnh số lượng các cơ sở CNNT nắm bắt và 
chủ động tham gia Chương trình.

Sáu là, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện 
các hoạt động khuyến công.

Tổng kết Chương trình khuyến công giai 
đoạn 2021-2025, xây dựng Chương trình 
khuyến công thành phố giai đoạn 2026-
2030; tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên môn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
khuyến công; tổ chức 05 đoàn tham quan, học 
tập kinh nghiệm, liên kết phát triển ngành 
nghề CNNT, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sạch 
hơn và cụm công nghiệp; phát triển mạng lưới 
khuyến công cấp huyện, xã; duy trì và phát 
triển mạng lưới cộng tác viên cấp huyện; ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt 
động khuyến công; tạo lập hệ thống cơ sở dữ 
liệu, kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác sử 

dụng dữ liệu về khuyến công nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Sở Công Thương là 
cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Chương 
trình, có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân các huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức thực hiện Chương trình; tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật hoặc sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 
khuyến công phù hợp với quy định pháp luật 
và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu 
quả thực hiện các đề án khuyến công trên địa 
bàn thành phố; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng 
năm về kết quả thực hiện Chương trình gửi Bộ 
Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố và 
các cơ quan liên quan theo quy định; tổng kết, 
biểu dương, đề xuất khen thưởng đối với các 
tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động khuyến công... Phối hợp với các Sở 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và 
Công nghệ, Kho bạc nhà nước, các Sở ngành 
liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện để 
thực hiện thành công Chương trình./.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ, 
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2021

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
giai đoạn 2019 - 2030; Quyết định số 2285 /
QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về 
việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương 
trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải 
Phòng, giai đoạn 2020 - 2030, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp đã triển khai thực hiện đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức, chú trọng tuyên truyền và thực 
hiện tư vấn cho các tổ chức cá nhân, doanh 
nghiệp về các giải pháp tiết kiệm năng lượng 
định hướng cho doanh nghiệp tới mục tiêu 
tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, góp 
phần giảm mức tổn thất điện năng và tiêu 
hao năng lượng theo Quyết định số 280/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế, nhiều năm qua, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp cụ 
thể từ tư vấn xây dựng chính sách, hỗ trợ 
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tài chính, kỹ thuật, công nghệ đến đẩy mạnh 
thông tin tuyên truyền và đã đạt được những 
kết quả nhất định. 

Bên cạnh việc tăng cường việc thực hiện 
công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, huy động mọi nguồn 
lực, phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia 
thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, Trung tâm Khuyến công cũng đã 
tham gia hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy các 
dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các 
hoạt động sản xuất; chuyển đổi sử dụng năng 
lượng hiệu suất cao cho các trang thiết bị, 
máy móc, dây truyền sản xuất,...

Thông qua các hoạt động nói trên, kết quả 
đạt được về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trên địa bàn thành phố rất đáng 
khích lệ:

- Về giao thông vận tải hầu hết hệ thống 
chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố 
được thay thế bằng hệ thống chiếu sáng led 
có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Về dân cư, các hộ gia đình sử dụng bóng 
đèn có hiệu suất cao, các thiết bị tiêu thụ điện 
được dán tem, dán nhãn và sử dụng các thiết 
bị đúng cách và hợp lý.

- Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành 
phố đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt 
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, như Công ty TNHH Regina Miracle 
International Việt Nam có quy mô sản xuất 
lớn, mỗi năm tiêu tốn khoảng hơn 100 triệu 
kWh điện. Những năm gần đây, Công ty đã 
áp dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm triệt để 
các nguồn năng lượng như đã thay thế bóng 
đèn huỳnh quang T8 bằng loại bóng led, 
cùng với đó, Công ty cũng triển khai lắp đặt 
hệ thống pin năng lượng mặt trời với công 
suất lớn góp phần giảm chi phí sử dụng năng 
lượng. Không dừng lại ở những kết quả đạt 
được, để sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả Công ty còn cử đội ngũ cán bộ năng 
lượng đi đào tạo nâng cao trình độ sử dụng 
các thiết bị tiêu thụ năng lượng tránh lãng 

Ảnh minh họa

phí, thường xuyên tuyên truyền về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới toàn thế 
cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Từ đầu năm 2021, chương trình “Hỗ trợ 
một số cơ sở sản xuất kinh doanh cải thiện 
hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng” thuộc chương trình 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 của Bộ Công 
Thương cũng được Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp đã và đang 
từng bước thực hiện, dự kiến bắt đầu từ ngày 
01/07/2021 đến ngày 10/12/2021.

Có thể nói, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ chung của tất 
cả các ngành, các cấp và của cả cộng đồng. 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hỗ 
trợ doanh nghiệp năm 2021 là xây dựng 
và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng 
điện. Thông qua công tác tổ chức triển khai 
thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải 
Phòng hi vọng góp phần nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi, thói 
quen của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng 
và cá nhân trong việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả vì sự phát triển bền 
vững của Hải Phòng nói riêng và đất nước 
trong tương lai./.
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Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương- phát triển 
cùng hoạt động khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

Ông Đinh Văn Vỹ- Giám đốc công ty TNHH Cơ khí đúc Thành 
Phương tại Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật 

trong sản xuất đúc kim loại

Làng nghề đúc truyền 
thống xã Mỹ Đồng, 
huyện Thủy Nguyên 

có truyền thống phát triển 
hàng trăm năm, là một 
trong số ít các làng nghề 
tiểu thủ công nghiệp được 
Ủy ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng quyết định 
công nhận hiện đang tồn 
tại và phát triển mạnh mẽ 
không chỉ trên địa bàn mà 
còn phát triển sang các địa 
phương lân cận. Chỉ tính 
riêng xã Mỹ Đồng, năm 
2020, toàn xã có 193 cơ sở sản xuất đúc cơ 
khí, sản lượng đạt 126.000 tấn sản phẩm/
năm, giá trị sản xuất đạt 1.993 tỷ đồng, tốc 
độ tăng trưởng đạt 18%.

Đồng hành cùng sự phát triển của nghề 
đúc cơ khí truyền thống xã Mỹ Đồng nói 
riêng, thành phố Hải Phòng nói chung, trong 
những năm qua, Sở Công Thương đã chỉ 
đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tập trung xây dựng các đề 
án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm, 
hỗ trợ hiệu quả cơ sở công nghiệp nông 
thôn phát triển sản phẩm đúc, cơ khí như: 
thành lập Hiệp hội làng nghề đúc cơ khí 
truyền thống xã Mỹ Đồng, tập huấn nâng 
cao năng lực cho chủ doanh nghiệp, phát 
triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu, xây dựng mô hình trình diễn phổ biến 
kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến đổi mới công 
nghệ, kỹ thuật ở các công đoạn sản xuất đúc 

truyền thống,...  
Một trong những doanh nghiệp điển 

hình là Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành 
Phương, được thành lập từ năm 2001, 
tiền thân là một cơ sở sản xuất đúc truyền 
thống nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư. 
Năm 2006, Công ty xây dựng nhà xưởng 
với diện tích 6.500 m2 tại địa điểm sản 
xuất tập trung Cụm làng nghề đúc Mỹ 
Đồng; năm 2014 mở rộng thêm xưởng sản 
xuất tại Điểm công nghiệp xã Kiền Bái với 
diện tích hơn 11.000 m2. Đến nay, Công 
ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương 
đã phát triển lớn mạnh, trở thành một 
trong những doanh nghiệp đúc cơ khí 
truyền thống hàng đầu của thành phố, 
kết hợp bề dày kinh nghiệm sản xuất 
truyền thống và ứng dụng khoa học công 
nghệ hiện đại, hướng tới công nghệ 4.0, 
sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh được 
thị trường nội địa và xuất khẩu với tỷ trọng 
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Nhóm SP nắp hố ga thoát nước xuất khẩu được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực 
phía Bắc năm 2020

lớn tới các nước Đức, Italia, Tây Ban Nha, 
Hy Lạp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo ông Đinh Văn Vỹ, Giám đốc 
Công ty, thời gian đầu đi vào hoạt động, 
Công ty gặp nhiều rất nhiều khó khăn 
thách thức, thiếu - yếu về vốn, kỹ thuật, 
trang thiết bị máy móc; sản phẩm hạn chế 
cả về chất lượng và số lượng, chủ yếu phục 
vụ  nhu cầu nội địa. Sau thời gian dài vật 
lộn với khó khăn, nhận thức được nghề đúc 
của địa phương có nhiều tiềm năng phát 
triển, là một người con sinh ra và lớn lên tại 
làng nghề đúc truyền thống, ông nung nấu 
quyết tâm xây dựng nhà máy đúc sao cho 
xứng tầm và xứng đáng là một người con 
yêu nghề, yêu quê hương để theo kịp với sự 
phát triển của thị trường.

Hiện tại, với quyết tâm cao của lãnh 
đạo Công ty, cùng với sự tận tình, nhiệt 
huyết phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản 
lý, kỹ thuật và lao động các bộ phận, Công 

ty TNHH Đúc cơ khí Thành Phương đã 
không ngừng phát triển. Sản lượng đến 
nay đã đạt mức trên 4.000 tấn/năm, với 
chất lượng cao được khách hàng tin tưởng, 
tín nhiệm. Tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất 
khẩu liên tục gia tăng, năm 2017 đạt 50%, 
năm 2018 đạt 60%, năm 2019 đạt 70% và 
năm 2020 đạt 80% trên tổng doanh thu. 
Công ty đã mạnh dạn đầu tư máy móc 
thiết bị tiên tiến thay thế cho sản xuất thủ 
công như lò luyện nấu điện công suất lớn 
thay thế lò nấu than, dây chuyền xay trộn 
cát tái sinh, dây chuyền làm khuôn, vận 
chuyển, phá dỡ khuôn tự động, máy bắn 
bi công suất lớn tự chuyển sản phẩm, máy 
CMM kiểm tra sản phẩm trước khi xuất 
xưởng, máy phân tích quang phổ kiểm tra 
thành phần mác gang khi nấu luyện,…
Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và 
mục tiêu hướng tới: “tiến độ - chất lượng 
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cáp điện xuất khẩu sang Hy Lạp. Nhận 
thấy dự án đầu tư của doanh nghiệp có 
tính khả thi cao, sản phẩm sản xuất ra là 
sản phẩm mới trên địa bàn huyện Thủy 
Nguyên, đạt thông số kỹ thuật chính xác, 
mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, độ bền cao, 
được nhà nhập khẩu Mỹ tín nhiệm đặt 
hàng số lượng lớn, Sở Công Thương đã 
chỉ đạo Trung tâm khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp lập đề án Xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản 
xuất sản phẩm mới trong sản xuất đúc 
kim loại để tuyên truyền nhân rộng, đồng 
thời hỗ trợ kinh phí từ chính sách khuyến 
công đối với dây chuyền tái sinh cát và đúc 
khuôn hiện đại, có tính chất quyết định 
tới việc sản xuất sản phẩm mới. Việc xây 
dựng thành công mô hình đã có tác động 
rất lớn trong việc khuyến khích doanh 
nghiệp không ngừng đổi mới, đầu tư ứng 
dụng công nghệ hiện đại, máy móc thiết 
bị tiên tiến, nghiên cứu chế tạo các sản 
phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường và 
gia tăng lợi nhuận.

Bằng những nỗ lực không ngừng của 
doanh nghiệp trong đổi mới, sáng tạo, 
chủ động đầu tư, ứng dụng những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý, 
với sự đồng hành hiệu quả của hoạt động 
khuyến công thành phố, Công ty TNHH 
Đúc cơ khí Thành Phương đã vươn lên 
thành một doanh nghiệp công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu, sản xuất hiệu quả, tạo 
việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật, 
sản xuất hàng xuất khẩu và cung ứng sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ, góp phần thực 
hiện mục tiêu tái cơ cấu công nghiệp thành 
phố và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
tại địa phương, đảm bảo phát triển xanh, 
bền vững trong nền kinh tế hội nhập./.

– uy tín” để phát triển bền vững và luôn 
nỗ lực từng ngày để khẳng định chính 
mình, cam kết mang đến cho khách hàng 
sự hài lòng nhất.

Để có được những thành công trên, 
Công ty Thành Phương đã nhận được sự 
đồng tình ủng hộ của các bạn hàng, đồng 
nghiệp, các cấp chính quyền và đặc biệt 
là sự đồng hành hỗ trợ của hoạt động 
khuyến công do Sở Công Thương thành 
phố chỉ đạo.

Về sản phẩm, năm 2013, Công ty TNHH 
Cơ khí đúc Thành Phương có 2 sản phẩm 
được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp thành phố, trong đó sản phẩm nắp hố 
ga thoát nước xuất khẩu đã được Bộ Công 
Thương công nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp quốc gia. Năm 2019, Công ty tham 
gia và được bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu thành phố Hải Phòng 
với bộ 05 sản phẩm nắp hố ga thoát nước, 
được Cục Công Thương địa phương chứng 
nhận cấp khu vực. Việc sản phẩm tham gia 
bình chọn và được chứng nhận sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã giúp 
doanh nghiệp khẳng định, quảng bá chất 
lượng sản phẩm tới khách hàng, kết nối với 
doanh nghiệp lớn và khai thác các nguồn 
lực đầu tư của xã hội, từ đó thúc đẩy, mở 
rộng sản xuất, đổi mới, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, năm 2019, Công ty xây dựng 
dự án đầu tư bổ sung hệ thống tái sinh cát 
và làm khuôn tự động để sản xuất các sản 
phẩm xuất khẩu như sản phẩm Puly cầu 
thang máy xuất đi Tây Ban Nha, sản phẩm 
Cartaway (đối trọng cho máy giặt công 
nghiệp) xuất khẩu đi Mỹ và sản phẩm hộp 
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ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN E-LOGISTICS
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

Hội nghị liên kết  phát triển dịch vụ Logictics Hải Phòng 4/2021

Nghị quyết 
Đại hội đại 
biểu Đảng bộ 

thành phố lần XVI, 
nhiệm kỳ 2020-2025 đã 
xác định logistics là một 
trong ba trụ cột kinh tế 
của thành phố (công 
nghiệp công nghệ cao, 
cảng biển - logistics, 
du lịch - thương mại) 
theo tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa thành phố đã được 
Nghị quyết 45-NQ/
TW của Bộ Chính trị 
đề ra; trong đó, xây 
dựng và phát triển Hải 
Phòng trở thành trung 
tâm cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm 
quốc gia và quốc tế; cùng với việc xây dựng 
Cảng cửa ngõ quốc tế, Hải Phòng sẽ tập trung 
kết nối hạ tầng logistics của Hải Phòng với các 
quốc gia về cả đường bộ, đường biển, đường sắt 
và hàng không.

Giai đoạn 2021-2025, ứng dụng và phát 
triển e-logistics thành phố là yêu cầu cấp thiết, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng cho logistic phát triển, nhằm phát huy 
tối đa các tiềm năng, lợi thế và hướng tới phát 
triển các loại hình dịch vụ logistics có giá trị, có 
tính cạnh tranh cao, hiện đại, đồng bộ, và bền 
vững góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
chung của thành phố từng bước đưa Hải Phòng 
trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia, có 
vai trò quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên hoạt động ứng 
dụng và phát triển e-logistics cần tập trung vào 
một số nội dung sau:

Một là, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát 
triển e-logistics trong bối cảnh CMCN 4.0; 
tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt 
động phát triển ứng dụng e-logistics trên nền 
tảng công nghệ số vào các mô hình 4PL, 5PL. 
Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các 
doanh nghiệp vận hành nền tảng công nghệ 
e-logistics trong việc quản trị chuỗi cung ứng 
dịch vụ trên nền tảng của mình.

Hai là, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức 
hoạt động e-logistics nói riêng và logistics nói 
chung từ phía các cơ quan quản lý nhà nước: 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện 
đại hóa hành chính; ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý hành chính, giải quyết các thủ 
tục hành chính công (mức độ 3 trở lên) nhanh 
chóng thuận tiện ở tất cả các khâu; trọng tâm 
là lĩnh vực: công thương, hải quan, thuế, giao 
thông vận tải.

Ba là, phát triển hạ tầng e-logistics và 
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thương mại điện 
tử: Xây dựng và 
nâng cao năng lực 
mạng lưới dịch 
vụ vận chuyển, hạ 
tầng  Logistics,  giao 
nhận hàng hóa 
trong địa bàn 
thành phố và với 
các địa phương 
khác trong cả 
nước; Cải thiện 
hạ tầng dịch vụ 
chuyển phát và 
logistics cho thương 
mại điện tử, ứng 
dụng các công nghệ 
mới trong hoạt động 
logistics; Kết nối 
dịch vụ logistics với 
phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và 
thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao 
thông vận tải và công nghệ thông tin.

Bốn là, xây dựng trung tâm logistics, kết hợp 
với hoàn thiện và đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng 
e-logistics: Xây dựng Trung tâm Logistics theo 
Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê 
duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ 
logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, từng bước hoàn 
thiện và đồng bộ hoá kết cấu hạ tầng pháp lý về 
e-logistics; khuyến khích thành lập và đa dạng 
hóa các loại hình trung tâm logistics gắn liền với 
ứng dụng e-logistics như Trung tâm phân phối, 
Trung tâm hoàn tất đơn hàng, trung tâm cung 
ứng dịch vụ vận tải, Trung tâm cung ứng dịch vụ 
logistics đa chức năng…

Năm là, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho 
dịch vụ logistics thông qua việc đăng cai, tổ 
chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế về 
logistics. Tổ chức các đoàn nghiên cứu ra nước 
ngoài và mời các đoàn DN nước ngoài vào Việt 

Nam trao đổi cơ hội đầu tư, hợp tác về phát 
triển dịch vụ logistics.

Sáu là, phát triển các sản phẩm, giải pháp 
e-logistic, TMĐT, ứng dụng công nghệ mới 
hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chú trọng 
triển khai các hoạt động logistics trên nền 
tảng công nghệ thông tin và các công nghệ 
mới trong logistics. 

Cuối cùng, thực hiện hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực e-logistics nói riêng và logistics nói 
chung: Tiếp tục mở rộng kết nối hạ tầng logistics 
với các nước mà Việt Nam đã ký kết các Hiêp 
định thương mại nhằm phát huy tác dụng của 
vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên 
giới và quá cảnh; đẩy mạnh phát triển loại 
hình vận tải đa phương thức, vận tải xuyên 
biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh..; 
tăng cường liên kết với các hiệp hội và DN 
dịch vụ logistics khu vực ASEAN và trên thế 
giới; vận động thu hút đầu tư xây dựng trung 
tâm logistics để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng 
hóa với thị trường toàn cầu./.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị liên 
kết phát triển dịch vụ logistics Hải Phòng
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Đưa hàng Việt về hải đảo - hoạt động tiêu biểu hưởng ứng 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

Lễ khai mạc Phiên chợ đưa hàng Việt về đảo Cát Hải,
huyện Cát Hải, Hải Phòng 2020

Ảnh hưởng của 
dịch bệnh 
Covid - 19 

khiến cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp gặp 
nhiều khó khăn, đặc 
biệt trong hoạt động 
xuất khẩu. Chính phủ 
và cơ quan chức năng 
từ trung ương đến địa 
phương đã ban hành 
và thực hiện nhiều 
chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, tạo điều kiện 
chuyển hướng phát triển 
thị trường nội địa.

Tại thành phố Hải 
Phòng, hưởng ứng cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, để 
hàng Việt có vị thế tốt hơn ngay chính thị 
trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp và 
người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với 
hàng hóa, nhất là hàng hóa có chất lượng 
do chính doanh nghiệp trong thành phố 
sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng 
hóa do doanh nghiệp sản xuất ra các tỉnh, 
thành phố lân cận thông qua việc tham 
gia các hội chợ, triển lãm, các hội nghị kết 
nối cung cầu. Đặc biệt, trong tháng 11 năm 
2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp phối hợp cùng các 

đơn vị liên quan, tổ chức 02 phiên chợ đưa 
hàng Việt về hải đảo tại thị trấn Cát Hải và 
thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), thông qua 
đó, khẳng định chỗ đứng của hàng hóa Việt 
cũng như giúp doanh nghiệp khai thác tốt 
hơn nữa thị trường nội địa đầy tiềm năng. 
Phiên chợ nằm trong khuôn khổ chương 
trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương 
mại năm 2020 được Bộ Công Thương phê 
duyệt tại Quyết định 1967/QĐ-BCT ngày 
24/7/2020. Theo đó, đã hỗ trợ cho hơn 20 
doanh nghiệp trong và ngoài thành phố 
tham gia với 40 gian hàng, trưng bày và 
giới thiệu tới người tiêu dùng hàng trăm 
mặt hàng phong phú về chủng loại như 
hàng may mặc, đồ gia dụng, nông sản, 
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Phiên chợ đưa hàng Việt về đảo Cát Hải,
huyện Cát Hải, Hải Phòng 2020

thực phẩm chế 
biến, hóa mỹ 
phẩm,... 

Việc tổ chức 
Phiên chợ 
không những 
có ý nghĩa 
tuyên truyền, 
vận động 
nhân dân, cơ 
quan, doanh 
nghiệp tham 
gia hưởng 
ứng Cuộc vận 
động “Người 
Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng 
Việt Nam" mà 
còn tạo điều kiện để nhân dân được tiếp 
cận với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, 
phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất 
lượng, với giá cả hợp lý phù hợp với thu 
nhập của người dân, đảm bảo mục tiêu 
an sinh xã hội. Cũng nhân dịp này, Ban 
tổ chức chương trình đã trao tặng nhiều 
suất quà cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn. Phiên chợ đã 
thu hút hàng ngàn lượt người đến tham 
quan, mua sắm, tìm hiểu sản phẩm mỗi 
ngày, đồng thời giúp các doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn tìm hiểu nhu 
cầu tiêu dùng của bà con, tiếp cận và mở 
rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, 
tạo dựng uy tín với người tiêu dùng khu 
vực hải đảo.

Tiếp nối thành công năm vừa qua, năm 
2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp đã xây dựng đề 
án trình Cục Xúc tiến thương mại, Bộ 

Công Thương phê duyệt tiếp tục tổ chức 
02 phiên chợ tại huyện đảo Cát Hải, hứa 
hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của người dân địa 
phương, giúp các doanh nghiệp có cơ 
hội chiếm lĩnh thị trường hải đảo, giúp 
thương hiệu Việt có chỗ đứng vững 
chắc hơn, tác động nhất định đến nhận 
thức của người dân về hàng hóa trong 
nước. Cùng với 02 phiên chợ, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp cũng sẽ tổ chức 02 khóa 
đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố, dự kiến 02 phiên chợ và 02 
khóa đào tạo sẽ được thực hiện trong 
quý III/2021, là hoạt động tiêu biểu 
hưởng ứng, đóng góp thực hiện hiệu 
quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ chính 
trị phát động./. 
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VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định số 47/2021/NĐ-CPngày 01/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật 
Doanh nghiệp;

- Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 về việc thành lập, tổ chức và hoạt 
động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

- Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài 
trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc 

kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính 
nhà nước;

- Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định 
tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao;

- Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;

- Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành 
Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề 
án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 373/QĐ-BCTngày 04/02/2021 của Bộ Công Thương ban hành Kế 
hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương 
hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021;

- Chỉ thị số 04/CT-BCTngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thươngvề việc đẩy 
mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn 
giai đoạn 2021 - 2025.
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
GẮN VỚI VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang bùng phát 
trở lại tại nhiều địa phương, trong đó có Hải 
Phòng, với tốc độ lây lan nhanh, khó lường, 
công tác phòng chống dịch phải khẩn trương 
hơn, thần tốc hơn với phương châm “Chống 
dịch như chống giặc”.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động 
Thành phố về tăng cường công tác phòng 
chống dịch bệnh và vận động doanh nghiệp, 
CNVCLĐ ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống 
dịch Covid-19. Công đoàn ngành Công 
Thương Hải Phòng phối hợp với lãnh đạo 
Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên 
truyền kịp thời tới các CĐCS về áp dụng 
các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ 
và doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ 
quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự 
phòng chống dịch bệnh được đặc biệt chú 
trọng. Lãnh đạo Công đoàn Ngành trực tiếp 
xuống các đơn vị DN có đông lao động nắm 
tình hình phòng chống dịch bệnh, cấp phát 
cho CĐCS 300 Poster phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. 
Tuyên truyền các CĐCS thực hiện trang bị 
khẩu trang cho người lao động; chuẩn bị nước 
rửa tay sát khuẩn tại các khu vực rửa tay ở các 
xưởng; tiến hành đo thân nhiệt cho công nhân 
trước khi vào làm việc và khách đến liên hệ 
công tác. Các doanh nghiệp chủ động hạn chế 
CNLĐ đi lại giữa các xưởng và hạn chế tập 
trung đông người; thực hiện phun khử trùng 
khu vực xung quanh Nhà máy và yêu cầu 100% 
công nhân đeo khẩu trang tại nơi làm việc; tại 
các xưởng đều chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn; 
lập các chốt kiểm dịch, tiến hành đo thân nhiệt 
cho công nhân trước khi vào làm việc và khách 
đến liên hệ công tác. 

Các cấp công đoàn ngành Công Thương 

triển khai trở lại hoạt động của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch cấp mình; đồng thời tập 
trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 
đoàn viên và người lao động tại cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp (Tuân thủ thông điệp “5K” 
của Bộ Y tế; không đến các vùng có dịch; thường 
xuyên tổng dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc…); 
không ra khỏi nơi ở, nơi làm việc khi không 
cần thiết; các cán bộ, công chức, viên chức 
trước khi ra khỏi Hải Phòng phải xin ý kiến 
của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 cấp trên trực tiếp. Dự kiến 
các phương án phòng ngừa khi có trường hợp 
dịch bệnh xâm nhập tại đơn vị, cùng CNV-
CLĐ và nhân dân toàn thành phố kiên quyết 
ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát trên 

Công đoàn ngành Công Thương
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địa bàn thành phố Hải Phòng góp phần đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19 trong cả nước.

Thực hiện chiến lược vaccine ngừa 
COVID-19 nhằm sớm tạo được miễn dịch 
trong cộng đồng có ý nghĩa căn cơ, lâu dài, 
mang tính chiến lược, quyết định. Đây là một 
trong những hoạt động trọng tâm của Công 
đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trước 
tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay.

Bên cạnh việc tuyên truyền phòng chống 
dịch, Công đoàn ngành Công Thương đẩy 
mạnh chiến dịch vận động ủng hộ Quỹ vaccine 
phòng chống dịch Covid-19, đưa ra những 
thông điệp tích cực, truyền thống của dân tộc 
“lá lành đùm lá rách”, “chống dịch như chống 
giặc”... tới toàn  thể CNVCLĐ. Mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức, mỗi doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố, cơ sở sản xuất, mỗi công 
nhân, người lao động cần chung tay góp sức 
vì sức khỏe của cộng đồng, vì một đất nước 
phát triển. Kết quả là toàn bộ CNVCLĐ đã 
nhiệt tình tham gia ủng hộ, đóng góp vào 
Quỹ vắc xin do Chính phủ phát động. Tính 
đến ngày 21/6/2021 CNVCLĐ và các doanh 
nghiệp trong Ngành đã ủng hộ trên 7 tỉ đồng 
vào quỹ Vaccine, Công đoàn Ngành tiếp tục 
vận động CNVCLĐ và doanh nghiệp ủng hộ 
cho quỹ phòng chống Covid-19. Có thể thấy 
sự đồng lòng  tự nguyện góp một phần sức lực, 
vật chất của mình cho công tác phòng chống 
dịch bệnh.

Việc quan tâm tới đời sống vật chất và tinh 
thần của CNVCLĐ vẫn luôn là nhiệm vụ hàng 
đầu của Công đoàn ngành Công Thương, nhất 
là trong thời điểm dịch bệnh ngày càng lan 
rộng. Các hoạt động thăm, tặng quà gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu, còn CNVCLĐ vượt khó 
học giỏi, hỗ trợ người lao động khu cách ly...
vẫn luôn được duy trì góp phần vào mục tiêu 
kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh 
tế” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, Ủy 
ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Công đoàn ngành Công Thương xuống cơ sở hỗ trợ CNVC và NLĐ tại cơ sở

Công đoàn ngành Công Thương
khảo sát tại cơ sở sản xuất da giầy



Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

BỘ SẢN PHẨM NẮP HỐ GA THOÁT NƯỚC

- Cơ sở công nghiệp nông thôn:
 Công ty TNHH Cơ khí đúc 
Thành Phương
Địa chỉ: Điểm công nghiệp xã 
Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải 
Phòng;
Điện thoại: 02553.874.574
- Thông tin sản phẩm:
Quy cách (dài, rộng, cao): 
450x750x50 cm; 550 x550x60 
cm; 500x500x40 cm; 400 
x400x30 cm; 700 x700x70 cm
Trọng lượng (kg): 37 kg, 20 kg, 
20kg, 11 kg, 40 kg
Ký hiệu: CHB; CHC; LEO 50; 
MIC 40; GRSC 70
Sản lượng: 2.000 tấn/năm
Nguyên liệu sử dụng: gang, sắt 
phế liệu
Thị trường tiêu thụ: Xuất khẩu, 
nội địa. Bộ sản phẩm nắp hố ga thoát nước (gồm 5 sản phẩm)

Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiểu biểu thành phố 

Hải Phòng

(Quyết định công nhận số 110/QĐ-CTĐP ngày 12/11/2020)



Sản xuất sản phẩm CNHT tại Công ty TNHH công 
nghiệp Bảo Tiên

Sản xuất máy bơm tại Công ty TNHH Thiên Long 
Thuần Yến

 Phó chủ tịch UBND thành 
phố Nguyễn Đức Thọ trao 
cờ thi đua của Bộ Công 
thương tặng tập thể cán bộ 
công chức Sở Công Thương

 Sở Công Thương tổ chức Hội 
nghị sơ kết công tác 6 tháng 
đầu năm và phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


