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Phần thứ nhất 

BỐI CẢNH TÌNH HÌNH NĂM 2019 
 

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiến tới bảo 

đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. 

Bước vào năm 2019, bối cảnh và điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển của 

ngành Công Thương có cả những yếu tố thuận lợi nhưng đồng thời phải đối diện 

với nhiều khó khăn, phức tạp mới nảy sinh. 

Trong đó, về thuận lợi, yếu tố cơ bản nhất là quá trình đổi mới, quyết liệt 

trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa 

và đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, đặc biệt là kể từ đầu 

nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV tới nay, đã ghi nhận những kết quả hết sức tích 

cực, củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Qua đó, 

năm 2019, kinh tế cả nước tăng trưởng vững chắc, các chỉ số vĩ mô tiếp tục được 

bảo đảm ổn định, hoàn thành đạt và vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực; các ngành, lĩnh vực 

phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng, hoạt động đối ngoại và hội nhập 

quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hoà bình, 

khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Các tổ chức quốc tế uy 

tín và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá cao và khẳng định Việt Nam tiếp tục là 

một điểm sáng trong khu vực và trên toàn cầu1. Nước ta được xếp thứ 8 trong số 

các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 

20182. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam cải 

thiện vượt bậc trên cả 3 trụ cột thể chế, cơ sở hạ tầng và kỹ năng, xếp thứ 67/141 

quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018...  

                                           

1 Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019 đạt 6,8%; Ngân 

hàng Standard Chartered dự báo tăng 6,9% năm 2019 và duy trì đến năm 2021. 
2 Theo đánh giá của US News and World Report 2019. 
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Về phía ngành Công Thương, thuận lợi lớn nhất là những nỗ lực cải cách, 

cơ cấu lại bộ máy và đặc biệt là đổi mới về tư duy, phương thức trong quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương đã đạt được các kết quả tích cực, tạo động lực và 

nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển của Bộ và của toàn Ngành. Bên 

cạnh đó, chúng ta cũng có được thuận lợi từ việc triển khai có hiệu quả các Hiệp 

định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã ký kết, đã góp phần 

mở rộng phạm vi thị trường, gia tăng đầu tư để mở rộng sản xuất trong nước, 

thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.   

Bên cạnh những thuận lợi có được, trong năm 2019, các lĩnh vực hoạt động 

của ngành Công Thương cũng đã gặp những khó khăn lớn cả về thị trường xuất 

khẩu và sản xuất trong nước. Có thể nói, chưa bao giờ nền kinh tế thế giới chứng 

kiến những biến động nhanh, phức tạp và khó đoán định như hiện nay. Tăng 

trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm thấp hơn so với năm 2018. Các tổ 

chức quốc tế tiếp tục dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm3. 

Tình hình khu vực, quốc tế biến động khó lường; cạnh tranh chiến lược và căng 

thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn ngày càng gia tăng, giá cả nhiều 

hàng hóa trên thị trường thế giới biến động mạnh... Mặc dù các thị trường xuất 

khẩu được mở rộng thông qua các FTAs nhưng chúng ta cũng gặp phải những 

khó khăn rất lớn trước sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, các hàng rào kỹ thuật 

và các biện pháp phòng vệ thương mại của nhiều thị trường nhập khẩu lớn của 

Việt Nam, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và diễn biến kinh tế - chính trị 

phức tạp ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới tạo ra thách thức lớn cho hoạt 

động xuất nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Ở trong 

nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực đạt được trong năm 2019, 

nền kinh tế nước ta cũng đối mặt với một số khó khăn, thách thức lớn như năng 

suất lao động trong nhiều lĩnh vực còn thấp, dư địa các động lực tăng trưởng 

truyền thống thu hẹp dần, năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp 

còn hạn chế, chưa tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu... 

Trong bối cảnh và tình hình đó, Bộ Công Thương đã nỗ lực tập trung triển 

khai thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành 

                                           

3 - Trong dự báo tăng trưởng thương mại công bố mới nhất (ngày 01/10/2019), WTO đã hạ dự báo tăng trưởng 

thương mại hàng hóa toàn cầu của năm nay xuống còn 1,2% so với mức đưa ra trước đó vào tháng 4 vừa qua là 

2,6% và yếu hơn rất nhiều mức tăng trưởng ghi nhận năm 2018 là 3%. 

- Ngày 19/9/2019, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo nền kinh tế đang giảm tốc của thế giới 

có nguy cơ rơi vào suy thoái, đồng thời cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu về mức thấp nhất một thập kỷ 

(2,9% trong năm 2019 và 3% trong năm 2020). 

 - Tháng 9/2019, Liên hợp quốc (UN) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm từ 3% trong năm 2018 xuống 

còn 2,3% trong năm 2019 – mức yếu nhất kể từ năm 2009. 

- Tháng 7/2019, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 3,2%, giảm 0,1 điểm % so với mức 

dự báo trước đó, thấp hơn năm 2018 (3,6%) và tăng trưởng thương mại toàn cầu ở mức 2,5%, giảm 0,9 điểm % 

so với mức dự báo trước đó, thấp hơn nhiều so với năm 2018 (3,7%).  

- Tháng 6/2019, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng cả năm ở mức 3,3%, giảm 0,3 điểm % so với mức 

dự báo trước đó, thấp hơn năm 2018 (3,7%) và tăng trưởng thương mại toàn cầu ở mức 2,6%, giảm 1 điểm % so 

với mức dự báo trước đó, thấp hơn nhiều so với năm 2018 (4,1%). 
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của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tập trung xây dựng và triển 

khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-

CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

20194; Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 20215; Nghị quyết 

35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... ngay từ 

những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Trong đó, đã xác định những nội 

dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể để từ đó phân giao trách nhiệm cho 

từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trên tinh thần nhấn 

mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai các biện pháp 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.  

Cùng với đó, Bộ đã thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban hàng 

tháng, hàng quý về tình hình sản xuất, kinh doanh công nghiệp và hoạt động 

thương mại; xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực phụ 

trách để làm cơ sở điều hành, triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp, 

nhiệm vụ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình công tác của 

Chính phủ và Bộ đã đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, đẩy 

mạnh việc soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành Luật, Pháp lệnh; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tăng 

cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các công việc được giao, các 

cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành; Thực hiện nguyên tắc bám 

sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vướng mắc khó khăn phát sinh ở 

địa phương, doanh nghiệp. 

Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với sự phối hợp 

tích cực, hiệu quả của các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng 

tạo của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công Thương đã hoàn thành đạt và vượt 

mức tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao.   

 

 

 

 

                                           

4 Quyết định số 08/QĐ-BCT ngày 04  tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành 

Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. 

 
5 Quyết định số 09/QĐ-BCT ngày 04  tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành 

Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP. 
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Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

NĂM 2019 

 

I. Về sản xuất công nghiệp 

1. Tình hình chung  

Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng 

trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Trong mức tăng trưởng của toàn nền 

kinh tế năm 2019, khu vực công nghiệp ước tăng khoảng 8,9% đạt mục tiêu kế 

hoạch đề ra. Đây là mức tăng khá cao, thể hiện tính gia công trong ngành công 

nghiệp ngày càng giảm, tỷ lệ nội địa hóa, khả năng chủ động tận dụng nguồn 

nguyên liệu trong nước của một số ngành trong sản xuất chế biến đang dần được 

nâng cao.  

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,1%, vượt chỉ tiêu kế 

hoạch đặt ra cho toàn ngành từ đầu năm (tăng 9%), tuy thấp hơn mức tăng của 

năm 2015, 2017, 2018 nhưng cao hơn mức tăng các năm 2012 – 2014 và 20166..  

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng (ước tăng 

10,5% so với năm 2018), phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng 

trưởng của toàn ngành công nghiệp. Kết quả này tiếp tục phản ánh những dịch 

chuyển đúng hướng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian qua của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ nói chung và triển khai thực hiện của Bộ Công Thương nói riêng đã 

phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, nhiều ngành công nghiệp có mức tăng 

trưởng cao và vững chắc trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn như: Sản 

xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 21%; sản xuất kim loại 

tăng 28,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 7,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại 

đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 8,6%; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy 

tính và sản phẩm quang học tăng 6,6%...  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ 

năm trước như: than sạch tăng 11,6%; thép thanh, thép góc tăng 19,2%; ô tô tăng 

9,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,4%; bia các loại tăng 9,8%; vải dệt từ sợi 

tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 7,7%; giầy, dép da tăng 6,3%... 

Ngành khai khoáng đã vượt mục tiêu đề ra tại kịch bản tăng trưởng nhờ 

khai thác than tăng cao, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô. Tính 

chung cả năm 2019, ngành khai khoáng đã có mức tăng trưởng dương, tăng 

0,9% so với cùng kỳ năm trước (năm 2018 giảm 2,2%), vượt mục tiêu đề ra 

(giảm 4,4%). 

                                           

6 Tốc độ tăng IIP các năm 2012-2016 lần lượt là: 5,8%; 5,9%; 7,6%; 9,8%; 7,4%; 11,3%; 10,2%. 
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Ngành điện bảo đảm sản xuất, cung ứng và phân phối theo kế hoạch, vận 

hành hệ thống điện an toàn, linh hoạt, kịp thời, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 

trước. 

Tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng 

tăng. Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính đến hết 

12 tháng năm 2019 tăng 9,5% so với năm trước. Nhiều ngành đã có tốc độ tăng 

trưởng tiêu thụ sản phẩm đạt mức 2 con số như: sản xuất đồ uống; sản xuất giấy 

và sản phẩm từ giấy; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ, tinh chế; sản xuất kim 

loại; sản xuất dệt tạo động lực thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. 

Tồn kho các sản phẩm công nghiệp tiếp tục duy trì mức thấp hơn so với 

mức tăng của 2018. Chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến chế tạo tại thời điểm 

31/12/2019 tăng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2018 (năm 2018 tăng 14,1% 

so với cùng thời điểm năm 2017).  

2. Một số đánh giá về hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2019 

a) Những kết quả đạt được 

- Năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 

khá và ổn định, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất 

phân phối điện tiếp tục có mức tăng trưởng tốt là những yếu tố tạo động lực 

vững chắc để đạt được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng chung của toàn ngành 

công nghiệp.  

- Sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến chế tạo tuy tăng trưởng chậm 

dần trong các tháng cuối năm nhưng vẫn giữ vững đà tăng trưởng, tiếp tục 

khẳng định công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính thúc đẩy mức tăng 

trưởng chung của toàn nền kinh tế.  

- Có sự đồng đều hơn trong tăng trưởng sản xuất của các sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu, đặc biệt tăng cao ở các sản phẩm như sắt thép thô, khí hóa lỏng, 

xăng dầu, alumin, vải dệt, thức ăn cho thủy sản..., trong khi đó nhóm điện thoại 

di động giảm so với cùng kỳ, cho thấy sản xuất của khối doanh nghiệp trong 

nước đã vươn lên đóng góp tích cực cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Tăng 

trưởng sản xuất nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo có dấu hiệu giảm dần sự 

phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI. 

- Sản xuất của nhóm ngành khai khoáng giảm thấp hơn so với các năm 

trước và đã có mức tăng trưởng dương. Trong đó, mức giảm tập trung ở khai 

thác dầu thô và khí đốt tự nhiên. Việc giảm ở nhóm dầu thô và khí đốt được thực 

hiện theo kế hoạch đã đề ra của năm 2019. Thực tế, sản lượng khai thác dầu thô 

và khí cả năm đều đã vượt so với kế hoạch đề ra cho năm 2019. Quá trình điều 

hành khai thác đã bám sát diễn biến tình hình thị trường xăng dầu thế giới để 

điều tiết linh hoạt, qua đó bảo đảm lợi ích cho nền kinh tế.  

- Chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 8,7%, bảo 

đảm đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất và sử dụng của người dân. Tăng trưởng 
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sản lượng điện tiêu thụ cho khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn duy 

trì tốc độ tốt. Chỉ số Tiếp cận điện năng tăng năm thứ 6 liên tiếp với số điểm là 

88,2 điểm (tăng 0,26 điểm so với năm 2018 là 87,94 điểm)7. Chỉ số Tiếp cận 

điện năng của Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4 trong khu vực Asean - nằm trong 

nhóm ASEAN-4, đồng thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia 

và nền kinh tế.  

Về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành Điện: Việt Nam tiếp tục duy 

trì vị trí thứ 2 trong khu vực ASEAN. Nếu so sánh Việt Nam với các quốc gia 

tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) cho thấy Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đang ở nhóm 

4 nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định CPTPP. Tại Việt Nam, khách 

hàng chỉ cần thực hiện 4 thủ tục, thấp hơn trung bình số thủ tục các nước khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương (4,2 thủ tục). Độ tin cậy cung cấp điện và minh 

bạch về giá điện được Doing Business - WB đánh giá đạt 7/8 điểm, ngang bằng 

các nước Top 4 ASEAN. 

Ngành điện tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh; bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng 

ứng phó với các tình huống bất lợi, sẵn sàng các phương án phòng chống bão 

lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn vùng hạ 

du; Điều hành khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện để cấp điện đầy đủ và an 

toàn đảm bảo chất lượng điện năng và kinh tế; Các nhà máy thủy điện khai thác 

theo thực tế nước về, đảm bảo yêu cầu về cấp nước hạ du và chuẩn bị tích nước 

cho năm sau.  

- Nhiều dự án lớn của ngành đi vào hoạt động và cho ra đời sản phẩm đã 

có những đóng góp tích cực cho tăng trưởng của toàn ngành như: Dự án thép 

Formosa Hà Tĩnh năm 2019 đi vào vận hành hết công suất 2 lò cao với sản 

lượng dự kiến đạt 6,7 triệu tấn/năm (Năm 2018, dự án này mới huy động khoảng 

4,5 triệu tấn); Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đã khánh thành và chính thức đưa 

vào hoạt động vào tháng 6 thay vì tháng 9 năm 2019 như kế hoạch. Bên cạnh 

đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam đã khởi công các dự 

án với quy mô lớn từ năm 2017 - 2018 (như Thaco Bus, Thaco-Mazda, 

Hyundai Thành Công) đã có sản phẩm trong năm 2019, thể hiện quyết tâm của 

Chính phủ và doanh nghiệp trong việc phát triển ngành công nghiệp ô tô đón 

đầu xu thế hội nhập quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; 

Ngành điện đã hoàn thành và đưa vào phát điện Nhà máy điện mặt trời Vĩnh 

Tân 2 với dự kiến mỗi năm sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 

68,4 triệu kWh, qua đó tăng cường nguồn điện cấp cho phụ tải khu vực và hệ 

thống, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới; đã hoàn thành một 

số công trình quan trọng đảm bảo cấp điện cho miền Nam như Đường dây 

                                           

7 Theo kết quả đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại báo cáo Doing Business 2020. 
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500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, Tp. Hà Nội (nhánh rẽ TBA 220kV 

Tây Hà Nội). Đồng thời, tập trung thi công đảm bảo tiến độ phát điện của các 

dự án: Nhiệt điện Duyên Hải III mở rộng, Nhiệt điện Vĩnh Tân IV mở rộng; 

Thủy điện Đa Nhim mở rộng (giai đoạn 2), Thủy điện Thượng Kon Tum... 

b) Một số tồn tại, hạn chế 

- Đóng góp vào tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong toàn 

ngành công nghiệp năm 2019 giảm nhẹ so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu 

do kinh tế toàn cầu suy giảm, nhu cầu tiêu thụ nhiều sản phẩm giảm, trong đó có 

sản lượng điện thoại di động giảm; ngành công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự đáp 

ứng tốt được yêu cầu mục tiêu đề ra.... là những yếu tố tác động nhất định đến 

tăng trưởng sản lượng công nghiệp. 

- Mức độ liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng 

một ngành và giữa các ngành còn hạn chế, chưa tạo được nhiều mối liên kết 

phát triển giữa các ngành theo hướng hợp tác chuyên môn hoá phù hợp với cơ 

chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp đầu tư khép kín, chưa phối hợp năng lực sẵn 

có của các doanh nghiệp khác để tăng nội lực cho ngành và đạt hiệu quả sản 

xuất kinh doanh cao hơn. Điều này một mặt làm tăng chi phí đầu tư cho sản 

xuất, mặt khác gây lãng phí năng lực chung của toàn ngành, tạo ra những cạnh 

tranh không đáng có giữa các doanh nghiệp trong ngành. 

- Vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp đa số tập trung vào các ngành có 

thời gian hoàn vốn ngắn như công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến 

thực phẩm, số dự án đầu tư vào công nghệ cao chưa nhiều.  

- Năng lực tăng thêm của một số ngành, sản phẩm đã tới hạn, khó có khả 

năng tăng thêm nên sản lượng một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như phân 

hỗn hợp (NPK); thuốc lá điếu; khí đốt thiên nhiên; linh kiện điện thoại; điện 

thoại di động; dầu thô khai thác... 

- Việc lập và thực hiện quy hoạch điện còn nhiều bất cập. Các số liệu, dữ 

liệu phục vụ lập quy hoạch chưa hoàn toàn đầy đủ, thiếu đồng bộ dẫn tới quy 

hoạch chưa sát với tình hình thực tế; việc lập quy hoạch còn chậm và kéo dài; 

các dự án nguồn điện thực hiện vẫn bị chậm so với quy hoạch ảnh hưởng tới 

việc đảm bảo cung ứng điện.  

II. Về hoạt động xuất nhập khẩu 

1. Tình hình chung 

Tiếp theo kết quả tích cực đạt được của năm 2017, 2018, hoạt động xuất 

nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, 

đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước, qua đó góp 

phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, 

kiểm soát lạm phát và cải thiện cán cân thanh toán. Trước bối cảnh giảm sút 

trong tổng cầu của kinh tế thế giới, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy 

giảm, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2019 vẫn duy trì tốc độ tăng 
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trưởng khả quan thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các Bộ, ngành và 

cộng đồng doanh nghiệp. 

(i) Với kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân khoảng 43 tỷ USD/tháng, quy 

mô xuất nhập khẩu tăng trưởng ở mức cao, vượt mốc 500 tỷ USD. Tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 ước đạt 516,96 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 

2018. 

(ii) Xuất khẩu tăng cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, 

tăng 8,1% so với năm 2018, hoàn thành vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ 

đặt ra (tăng 7 - 8%). 

(iii) Nhập khẩu được kiểm soát tốt, cán cân thương mại duy trì thặng dư 

năm thứ 4 liên tiếp. Kim ngạch nhập khẩu năm 2019 ước đạt 253,5 tỷ USD, tăng 

7%; Thặng dư thương mại năm 2019 đạt khoảng 9,94 tỷ USD, cao nhất từ trước 

đến nay. 

2. Một số đánh giá về xuất nhập khẩu năm 2019 

a) Những kết quả đạt được 

- Xuất khẩu năm 2019 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc 

hội và Chính phủ giao. Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong 

hoạt động xuất nhập khẩu với việc tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức trên 500 

tỷ đô la. Tăng trưởng xuất khẩu có đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, tạo công 

ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Xuất siêu giúp nâng cao dự trữ 

ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước bối cảnh giảm sút  tổng 

cầu, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, bảo hộ mậu dịch gia 

tăng, tăng trưởng xuất khẩu của nhiều nền kinh tế sụt giảm, xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam năm 2019 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan thể hiện sự nỗ 

lực rất lớn của Chính phủ, các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. 

- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, 

giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm 

công nghiệp, phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển xuất nhập 

khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, tạo điều kiện cho 

hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 

Khác với các năm trước đây, động lực tăng trưởng xuất khẩu không đến từ 

nhóm nông sản, thủy sản mà đến từ các mặt hàng thuộc nhóm công nghiệp. Cụ 

thể, trong khi xuất khẩu nhóm nông sản, thủy sản giảm 4,5%; nhóm hàng nhiên 

liệu và khoáng sản giảm 9,7% thì nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 10% so 

với cùng kỳ năm 2018, qua đó đóng góp vào mức tăng trưởng xuất khẩu chung. 

Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 84,33% tổng kim ngạch xuất 

khẩu, cao hơn mức 82,87% của năm 2018 và 81% của năm 2017. Các mặt hàng 

chủ lực khác duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao như: Kim ngạch xuất khẩu máy 

vi tính tăng 20,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 18,2%; giày dép tăng 12,7%; kim 

loại thường khác tăng 10,3%; sản phẩm từ sắt thép tăng 9%; máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng khác tăng 11,9%. Điều này thể hiện những nỗ lực cải thiện 
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môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế đã thực sự tác động, 

tạo thuận lợi cho sản xuất và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh 

nghiệp.  

- Quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Số mặt hàng đạt 

kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên đã tăng qua các năm, chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2011 có 21 mặt hàng có 

kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 81% tổng kim ngạch xuất khẩu; năm 

2015 tăng lên thành 23 mặt hàng với tỷ trọng chiếm khoảng 87%. Đến năm 

2016 đã tăng lên 25 mặt hàng với tỷ trọng chiếm 88,7%% và đến năm 2019 là 

32 mặt hàng (trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 mặt hàng 

xuất khẩu trên 10 tỷ USD), chiếm tỷ trọng 92,86% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

- Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu được mở rộng, không chỉ tăng cường ở 

các thị trường truyền thống mà còn khai thác được các thị trường mới, tiềm 

năng và tận dụng hiệu quả các FTA. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã vươn 

tới hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng vững 

chắc và nâng cao được khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao 

về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Úc... Kim ngạch xuất khẩu sang các khu 

vực thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương, tăng cao ở những thị trường có 

FTA với Việt Nam như: ASEAN (tăng 2%), Hàn Quốc (tăng 8,3%), Ấn Độ 

(tăng 2,1%), New Zealand (tăng 9,7%). Việt Nam đã xuất siêu chủ yếu vào thị 

trường các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với hàng hóa 

nhập khẩu như Hoa Kỳ (xuất siêu 46,4 tỷ USD); EU (xuất siêu 26,9 tỷ USD). 

Đặc biệt kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức 

tăng tốt, thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ Hiệp định này để 

thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu (xuất khẩu sang Canađa 

đạt 3,86 tỷ USD, tăng 28,2%; xuất khẩu sang Mexico đạt 2,84 tỷ USD, tăng 

26,8%).  

- Đáng chú ý, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục tăng 

trưởng tốt: Nếu như những năm trước đây, xuất khẩu của khối doanh nghiệp 

FDI luôn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với khối doanh nghiệp trong nước thì 

thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp trong nước đã cao 

hơn khối doanh nghiệp FDI. Năm 2018, khối doanh nghiệp trong nước xuất 

khẩu khoảng 69,7 tỷ USD, tăng 15,9%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu 

chung và cao hơn mức tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) là 

12,9%. Năm 2019, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu đã đạt 82,1 tỷ, tăng 

17,7%; cao hơn 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung cả nước và cao hơn 4 lần 

so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô, đạt 4,2%). 

Qua đó tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tiếp tục xu 

hướng tăng lên, chiếm 31,16% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 

28,61%).  

- Cùng với việc thúc đẩy xuất khẩu, trong những năm gần đây chúng ta đã 

tiếp tục thực hiện tốt khâu kiểm soát nhập khẩu. Theo đó, nhóm hàng cần hạn 
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chế nhập khẩu đã tăng trưởng chậm lại và nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho 

sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia 

công, xuất khẩu đều tăng khá. Nhập khẩu của nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất 

để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu luôn chiếm gần 90%; nhập khẩu của nhóm 

hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm 7,2%. 

- Cán cân thương mại năm 2019 ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục (9,94 tỷ 

USD) góp phần làm tích cực cán cân thanh toán và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ 

mô khác của nền kinh tế.  

b) Những vấn đề còn tồn tại, khó khăn  

- Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm do gặp khó về thị 

trường và giá bán. Các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó 

khăn trong tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn 

thực phẩm. Với nông sản, ta đã làm tốt công tác đàm phán để nước nhập khẩu 

cắt giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (thông qua các 

Hiệp định FTA). Tuy nhiên, việc đàm phán để được công nhận về quản lý chất 

lượng, quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật còn hạn chế. Do 

vậy, nhiều mặt hàng dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng nông sản 

của Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu vào một số thị trường. 

- Một số ngành vốn tạo động lực tăng trưởng xuất khẩu như ngành sản 

phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, đặc biệt là điện thoại di động 

không còn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như giai đoạn trước. 

- Mặc dù Việt Nam đã và đang rất tích cực, chủ động xử lý có hiệu quả các 

vấn đề trong tranh chấp thương mại, xử lý các biện pháp phòng vệ thương mại, 

vượt qua các rào cản thương mại của các thị trường nhập khẩu nhưng tình hình 

thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các nước ngày 

càng gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại, bảo hộ sản xuất trong nước.  

- Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc tăng mạnh đặt trong 

mối tương quan và tình hình địa chính trị, thương mại căng thẳng giữa Mỹ - 

Trung Quốc đang làm gia tăng lo ngại hiện tượng hàng hoá nhập khẩu từ Trung 

Quốc mượn Việt Nam để lẩn tránh xuất xứ, rồi tái xuất đi Mỹ để né tránh thuế. 

Nhất là trong bối cảnh, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cũng đang tăng mạnh 

trong thời gian qua. Cùng với đó, Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam 

tăng nhanh có thể kéo theo hệ lụy về việc tăng kiểm soát nhập khẩu từ Việt 

Nam. 

- Việc đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã mang lại nhiều 

cơ hội cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh 

quốc gia, hoạt động thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển công 

nghiệp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chưa có sự cải thiện rõ rệt để tận 

dụng tối đa lợi ích mang lại. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có nhận thức 

đúng về tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ thông 

tin, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức marketing trong thương mại quốc tế 
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cũng như chưa chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong nước và các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn 

do nhiều nước chuyển sang áp dụng nhiều hình thức mới trong phòng vệ thương 

mại như chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ thay vì áp dụng 

các hàng rào kỹ thuật như áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ 

thương mại... đòi hỏi cần có sự khẩn trương nghiên cứu, thay đổi trong cách tiếp 

cận để kịp thời điều chỉnh, ứng phó. 

III. Về thị trường trong nước  

1. Tình hình chung 

Năm 2019, lưu thông hàng hóa được đẩy mạnh và thông suốt, đáp ứng tốt 

nhu cầu, nhất là nhu cầu đối với hàng hóa thiết yếu cho người dân ở mọi miền 

đất nước và trong những giai đoạn tiêu dùng cao điểm như ngày lễ, Tết. Thị 

trường hàng hóa trong nước tương đối ổn định, riêng mặt hàng thịt lợn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi nên nguồn cung giảm, giá tăng.  

Công tác kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích 

cực, thông qua việc thực hiện các Chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt tại 

các tỉnh, thành phố lớn. Trong năm 2019, nhóm hàng năng lượng chịu ảnh 

hưởng lớn nhất từ các biến động giá trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, nguồn 

cung trong nước vẫn luôn được bảm bảo, Bộ Công Thương đã theo dõi sát diễn 

biến thị trường, tổ chức tốt hoạt động của Tổ Điều hành thị trường trong nước, 

phối hợp với các thành viên Tổ Điều hành thị trường trong nước xử lý nhanh các 

biến động của thị trường..., góp phần ổn định thị trường, giá hàng hóa, nhất là 

các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ tốt cho sản xuất và đời sống của người dân, bảo 

đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội giao (CPI dưới 4%). 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục duy trì 

mức tăng trưởng tốt, ước cả năm đạt khoảng 4.940,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,86% 

so với năm 2018, đạt kế hoạch đề ra năm 2019 là tăng 11,5-12% so với năm 

2018.  

Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21 tháng 10 

năm 2019 về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị 

trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đối với riêng 

mặt hàng thịt lợn, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đánh giá đầy đủ, thực chất mức độ thiếu hụt nguồn cung 

mặt hàng thịt lợn và có kế hoạch, đề xuất số lượng nhập khẩu thịt lợn cụ thể từ 

các đối tác thương mại có quan hệ hai chiều với nước ta để bù đắp phần thiếu 

hụt nguồn cung cho thị trường trong nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng, bình ổn 

thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, minh bạch thông tin, bảo đảm hài 

hòa lợi ích của người chăn nuôi, doanh nghiệp và người tiêu dùng; Chỉ đạo Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá chính thức về 

tình hình sản xuất, dự kiến nguồn cung, chủ động xây dựng phương án bình ổn 



 

12 

 

thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai tích cực công 

tác chống đầu cơ, tích trữ, ngăn chặn việc chuyên chở lợn bệnh, lợn lậu, ngăn 

chặn việc đưa lợn sang các nước láng giềng qua đường tiểu ngạch... 

2. Một số đánh giá về tình hình thị trường trong nước năm 2019 

a) Kết quả đạt được 

- Thương mại nội địa giữ vững được đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng 

mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội ở mức 2 con số, đạt kế hoạch 

đề ra, qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư là trụ đỡ quan trọng để góp phần 

vào bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.  

- Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định, các chương trình 

bình ổn thị trường được triển khai tích cực, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên 

Đán, đã góp phần ổn định thị trường chung của cả nước. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành giá các mặt hàng 

do Nhà nước quản lý, nhất là việc điều hành giá mặt hàng xăng dầu để hạn chế 

thấp nhất sự tác động cộng hưởng vào CPI chung khi có sự điều chỉnh tăng giá 

các mặt hàng thiết yếu khác, bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát do 

Quốc hội giao (CPI dưới 4%). 

- Công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm được quan tâm, đẩy mạnh 

mang lại nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thành công nhiều Hội nghị kết nối 

cung cầu, tiêu thụ hàng hóa nông sản tại nhiều địa phương: Hòa Bình, Thái 

Nguyên, Hà Giang, Đắk Nông, Quảng Ninh; Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất 

khẩu nông sản..., qua đó gắn kết được các nhà phân phối, kinh doanh nông sản 

trong và ngoài nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân sản xuất 

nông sản, từ đó, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ nông sản thuận lợi, hiệu quả. 

- Công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 

quản lý hoạt động bán hàng đa cấp... được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh và đổi mới 

phương thức quản lý, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển 

lành mạnh. 

- Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương 

cũng đã chủ động trong phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các đơn vị liên quan để nắm bắt thông tin nguồn cung, tình hình dịch bệnh, khả 

năng tái đàn, xác định mức độ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn để đề xuất với Chính 

phủ lượng nhập khẩu cần thiết để bù đắp nguồn cung cho thị trường; bảo đảm cân 

đối cung cầu mặt hàng thịt lợn nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. 

b) Một số tồn tại, khó khăn đối với công tác bảo đảm cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường 

- Tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thường 

xuyên thay đổi ảnh hưởng đến chính sách quản lý, giá cả hàng hóa thế giới. Giá 

cả các nguyên liệu đầu vào và giá các hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới 

có nhiều biến động bất thường, không tuân theo quy luật hàng năm do đó ảnh 
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hưởng tới biến động giá nhiều hàng hóa thiết yếu trong nước nhất là nhóm hàng 

nhiên liệu năng lượng nên còn có những khó khăn trong việc đánh giá tổng thể 

thị trường để chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời trước biến động 

khó lường của thị trường.  

- Cung cầu hàng hóa về cơ bản được bảo đảm nhưng vẫn có những biến 

động do mất cân đối cục bộ (như việc tăng giá đối với mặt hàng thịt lợn, giảm 

giá đối với một số mặt hàng nông sản khi vào vụ thu hoạch rộ), thiếu sự liên kết 

giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà 

vận chuyển, người tiêu dùng), nhất là đối với hàng thực phẩm thiết yếu, nên thị 

trường dễ bị biến động do tác động của tâm lý người tiêu dùng. 

- Công tác thông tin, dự báo còn hạn chế về nguồn lực, cơ sở vật chất và 

tính đồng bộ về số liệu thống kê... nên còn có những khó khăn trong việc đánh 

giá tổng thể thị trường để chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời trước 

biến động khó lường của thị trường. 

- Hệ thống hạ tầng thương mại phát triển chưa đồng bộ, hạ tầng bán lẻ 

(chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên 

doanh...) tăng nhanh nhưng phân bố không đều, tập trung chủ yếu và phát triển 

mạnh ở các thành phố, thị xã, thị trấn. Ở nông thôn, miền núi mạng lưới siêu thị, 

trung tâm thương mại còn ít. Hệ thống hạ tầng thương mại như chợ đầu mối, 

trung tâm logistics, kho chứa hàng hóa (bao gồm cả kho lạnh) chưa theo kịp với 

nhu cầu phát triển.  

- Việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại còn 

nhiều hạn chế. Đồng thời, ngân sách Trung ương và địa phương đầu tư xây dựng 

chợ rất ít so với các lĩnh vực khác. Hầu như chưa có chính sách ưu đãi (thuế, đất 

đai, tín dụng...) đầu tư phát triển riêng cho ngành phân phối bán lẻ nói riêng và 

cho hệ thống hạ tầng thương mại nói chung. 

- Nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động Xúc tiến thương mại và cho Đề 

án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 

2020 còn nhiều hạn chế, không ổn định trong khi nhu cầu của cộng đồng doanh 

nghiệp ngày càng lớn. 

IV. Công tác quản lý thị trường  

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, 

Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, tập trung, 

thống nhất và bảo đảm phù hợp với khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh Quản lý thị 

trường. Việc thành lập Tổng cục Quản lý thị trường là một bước quan trọng 

nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng, góp phần tích cực phát 

triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Sau một năm hoạt động đã giảm 164 
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Đội QLTT và ngay trong năm 2019 đã cơ bản hoàn thành Đề án thành lập 19 

Cục QLTT liên tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ.  

Trong năm 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn lực lượng QLTT 

đã cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng cục QLTT đã bám sát 

chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ 

Công Thương triển khai thực hiện nhiều Kế hoạch công tác như: cao điểm 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp lễ, tết; kế hoạch tăng 

cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, 

hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Kế hoạch về tăng cường 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch về tăng 

cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành 

vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo xuất xứ tại các địa bàn 

trọng điểm; Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết 

Trung thu; Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng đường nhập lậu... 

Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã kịp thời xây dựng và triển 

khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đã 

làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng kiểm tra, xử lý các vấn đề nổi cộm, 

gây bức xúc trong dư luận xã hội. Kết hợp với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, 

lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển khai 

cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, 

hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng; xử lý các tổ chức, cá nhân đã thực hiện 

việc ký cam kết nhưng vẫn vi phạm.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, lực lượng QLTT đã tổ 

chức triển khai, phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống và 

ngăn chặn dịch tả lợn tại các địa phương. Bên cạnh đó, đáng chú ý trong năm 

2019 lực lượng QLTT đã tấn công được vào những điểm nóng, đường dây, ổ 

nhóm về hàng giả, hàng lậu lớn mà trước đây chưa bao giờ làm được, như: 2 

Trung tâm thương mại bán hàng giả tại Móng Cái, Quảng Ninh; kiểm tra, xử lý 

các điểm nóng về sản xuất và kinh doanh hàng giả tại Hà Nội (chợ Ninh Hiệp, 

Phú Xuyên) và tại Tp. Hồ Chí Minh (chợ Bến Thành, Sài Gòn Square); kiểm tra 

xử lý cơ sở sản xuất, các kho, cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái các thương hiệu 

nổi tiếng thế giới tại Hưng Yên, Hải Phòng, Nha Trang. Nhiều vụ việc đã được 

lực lượng QLTT chủ trì, hoặc phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, xử lý 

mang lại  hiệu quả tích cực như: Vụ việc thực phẩm nhập lậu tuyến Lào Cai - 

Yên Bái - Hà Nội; Vụ việc kiểm tra đồng hồ giả mạo Thụy Sĩ tại Khánh Hòa và 

Đà Nẵng; Vụ việc kiểm tra điện thoại giả mạo nhãn hiệu SAMSUNG; Vụ việc 

kiểm tra mặt hàng đường cát, vải, quần áo nhập lậu tại An Giang, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bình Dương; Vụ việc hàng chục nghìn sản phẩm quần áo không có 

hóa đơn chứng từ đang trong quá trình thay đổi tem nhãn thành "made in Việt 

Nam" tại Hà Nội; Vụ việc kiểm tra, xử lý 3.108 chai rượu nhập lậu tại tỉnh 
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Quảng Bình; Chuyển Cơ quan điều tra xem xét xử lý 3 vụ việc liên quan đến vi 

phạm về C/O tại Bà Rịa - Vũng Tầu, Bình Dương và Vĩnh Phúc; Chuyên án 

117-D của Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu đường tại An Giang và các 

tỉnh lân cận;... 

 Kết quả kiểm tra, xử lý: Sau 01 năm hoạt động, lực lượng QLTT kiểm tra 

trên 141.000 vụ; phát hiện, xử lý 82.300 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà 

nước 430 tỷ đồng. Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán gần 150 tỷ đồng. Các vụ 

việc chuyển sang cơ quan tố tụng hình sự: 107 vụ việc, trong đó 26 vụ việc đã 

khởi tố, 29 vụ việc không khởi tố và 54 vụ việc đang điều tra, xử lý.  

Ước tính năm 2019, lực lượng QLTT phát hiện, xử lý  khoảng 90.000 vụ vi 

phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng (chưa tính trị giá hàng tịch 

thu chưa bán). 

V. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật 

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã hoàn thành, xây dựng 01 Luật là 

dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở 

hữu trí tuệ để thực thi Hiệp định CPTPP. Dự án Luật đã được hoàn thiện hồ sơ 

và trình Quốc hội đúng hạn. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu 

trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14). 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4974/QĐ-BCT ngày 27 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và Quyết định số 2128/QĐ-

BCT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều 

chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. 

Theo đó, tổng số văn bản Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền 

năm 2019 là 59 văn bản (trong đó bao gồm 10 Nghị định, 7 Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và 42 Thông tư).  

Tính đến nay, Bộ Công Thương đã trình/ban hành 59/59 văn bản dưới 

Luật, gồm 10 Nghị định, 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 42 Thông 

tư). Trong đó có 04 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Đạt tỷ lệ 

100%. 

Các văn bản đều được xây dựng, thẩm định, ban hành trên tinh thần quán 

triệt và tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các nghị quyết của 

Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, 

không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho 

doanh nghiệp, người dân... 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Công Thương đã được tổ chức 

triển khai với nhiều hoạt động như: hoàn thiện thể chế quy định về công tác theo 

dõi thi hành pháp luật của Bộ nhằm đảm bảo sự phù hợp với nội dung Nghị 

định; phổ biến về công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các cán bộ, công 
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chức; thực hiện các điều kiện bảo đảm cho công tác này và tổ chức theo dõi thi 

hành pháp luật theo các chuyên đề tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật hàng năm của Bộ. 

Cũng trong năm 2019, bên cạnh việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi, 

kiểm tra việc thi hành pháp luật theo chuyên đề, Bộ Công Thương đồng thời 

triển khai các hoạt động rà soát, phổ biến, tổ chức thi hành các luật, pháp lệnh 

do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và các hoạt động tổng kết 

thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, nhất là gắn kế hoạch 

phổ biến pháp luật với kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các hoạt 

động này hỗ trợ hiệu quả cho công tác thi hành pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cung cấp nhiều thông tin quan 

trọng, khách quan, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá 

trình thực thi các văn bản pháp luật để có những biện pháp xử lý, điều chỉnh khi 

cần thiết. 

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 3783/QĐ-BCT ngày 18 

tháng 12 năm 2019 về Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020. Theo đó, dự kiến trong năm 2020, Bộ Công Thương sẽ trình/ban hành 39 

văn bản gồm 05 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 33 

Thông tư.    

VI. Về công tác hợp tác kinh tế quốc tế 

Đến nay, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 17 Hiệp định thương 

mại tự do (FTA), trong đó có 13 FTA đã ký kết và đi vào hiệu lực, 01 FTA đã 

ký kết và chờ phê chuẩn (FTA Việt Nam - EU) và 03 FTA đang đàm phán8. Các 

FTA này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn 

và có quan hệ thương mại với trên 230 thị trường, trong đó có FTA với 60 nền 

kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam mở 

rộng tiếp cận thị trường toàn cầu, là cơ hội để Việt Nam kết nối và tham gia sâu 

hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.  

6.1. Về công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện chính sách và thể chế để 

thực thi và khai thác có hiệu quả các FTA: Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp 

với các Bộ, ngành liên quan triển khai và hoàn tất nghĩa vụ thông báo trong các 

lĩnh vực bao gồm cơ chế áp dụng lộ trình cắt giảm thuế quan, cơ chế chứng nhận 

xuất xứ, cấp phép xuất khẩu và mua sắm Chính phủ. Hiện Bộ Công Thương 

đang tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện các nghĩa vụ thông báo trong các 

lĩnh vực còn lại theo quy định của CPTPP.  

Riêng đối với thực thi Hiệp định CPTPP: Sau khi Hiệp định được Quốc 

hội thông qua, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

                                           

8 Gồm các FTA: RCEP (ASEAN+6); Việt Nam - EFTA và Việt Nam - Israel. 
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xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực 

hiện Hiệp định, theo đó ngoài khung kế hoạch tổng thể chung, các Bộ, ngành và 

địa phương cũng đã được giao xây dựng Kế hoạch hành động của Đơn vị mình. 

Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các Bộ ngành xây dựng dự án 

Luật sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm 

để thực thi các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP; Thông tư về thuế 

xuất nhập khẩu, mua sắm của Chính phủ, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối 

với dược phẩm; Chủ trì xây dựng và ban hành một số Thông tư hướng dẫn thực 

thi các cam kết như Thông tư hướng dẫn biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt 

may và biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp trong Hiệp định CPTPP; 

Thông tư về quy tắc xuất xứ và xuất khẩu dệt may sang Mê-hi-cô, dự thảo 

Thông tư về cách xác định hàng hóa Made in Vietnam... 

Đối với Bộ Công Thương, trên cơ sở Kế hoạch của Chính phủ, ngày 01 

tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BCT 

về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương đưa ra 

lộ trình triển khai gồm hai giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 (năm 2019) và giai đoạn 

2 (năm 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035). Các nhóm công việc chính tập 

trung bao gồm: Khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực thi 

Hiệp định CPTPP, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách 

như quản lý xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, cạnh tranh... Đẩy mạnh việc 

tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP thông qua tất cả các hình thức 

khác nhau như phát thanh, truyền hình, báo chí, hội nghị, hội thảo, ấn phẩm, 

internet v.v. để đảm bảo cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng về các 

cam kết của Hiệp định CPTPP, từ đó tận dụng được tối đa những cơ hội và hạn 

chế các thách thức mà Hiệp định mang lại; Khẩn trương xây dựng và triển khai 

các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua 

các chương trình phát triển thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong các 

vụ việc phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp; 

Điều phối và tham gia các hoạt động của Hội đồng CPTPP, các Ủy ban chuyên 

môn CPTPP và các công việc khác trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP. 

6.2. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Thời gian vừa qua, Bộ 

Công Thương đã thường xuyên, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định, cam kết về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định 

Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định FTA 

Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và các FTA khác mà ta đã tham gia 

cho các doanh nghiệp, hiệp hội, viện trường, cơ quan nhà nước ở các địa phương 

trên cả nước để từ đó hỗ trợ các đối tượng liên quan tận dụng tối đa cơ hội do 

các FTA mang lại ở tất cả các cấp độ, từ nâng cao nhận thức đến chuyên sâu 

theo hầu hết tất cả các kênh khác nhau như: tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các lớp 

tập huấn, đào tạo, trả lời trực tuyến, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin trên 

trang web của Bộ... 
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Bộ Công Thương cũng đã nâng cấp toàn bộ cấu trúc và nội dung của 

chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP tại địa chỉ 

http://cptpp.moit.gov.vn/. Đây là Cổng thông tin chính thức về Hiệp định 

CPTPP của Bộ Công Thương, được thiết kế khoa học, thân thiện với người 

dùng. Các thông tin được đăng tải trên trang web này gồm có: các thông tin 

tổng quan về CPTPP, cam kết chính của CPTPP trong các lĩnh vực chủ chốt 

như hàng hóa, dịch vụ - đầu tư, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, 

doanh nghiệp Nhà nước..., các thông tin hữu ích cho nhà xuất khẩu, toàn bộ 

văn kiện Hiệp định CPTPP (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt), cũng như cập 

nhật về tình hình thực thi Hiệp định của Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa 

phương. 

Sau khi đưa chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định CPTPP vào vận 

hành, Bộ Công Thương đã tiếp nhận nhiều câu hỏi, vấn đề thực tiễn mà các 

doanh nghiệp gặp phải và mong muốn Bộ Công Thương giải đáp liên quan đến 

các cam kết trong Hiệp định CPTPP. Trên cơ sở các vấn đề mà doanh nghiệp 

đưa ra, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp 

các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn để tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa 

các thách thức từ Hiệp định.  

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo 

phổ biến về Hiệp định CPTPP cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại một 

số cụm tỉnh, thành địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm 

Đồng và Hải Phòng. Tại các hội nghị này, Bộ Công Thương không chỉ cung 

cấp, giới thiệu các thông tin mang tính tổng quan, chiến lược về Hiệp định 

CPTPP mà còn đi vào giới thiệu chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các cam kết quan 

trọng trong lĩnh vực thuế xuất nhập hẩu, quy tắc xuất xứ hàng hóa và dịch vụ - 

đầu tư để các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp có thể 

hiểu rõ, hiểu sâu và hiểu đúng về cam kết của Hiệp định CPTPP, hỗ trợ tích 

cực trong quá trình thực thi Hiệp định, từ đó tận dụng được tối đa các cơ hội 

mà Hiệp định mang lại.  

Riêng việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EVFTA): Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định EVFTA và Hiệp 

định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (IPA) đã chính thức được ký 

kết. Sau khi ký kết, về phía Việt Nam, Hiệp định EVFTA và IPA sẽ được trình 

Quốc hội Việt Nam xem xét phê chuẩn còn về phía Liên minh châu Âu (EU) sẽ 

trình Nghị viện châu Âu thông qua. Riêng Hiệp định IPA cần có thêm sự phê 

chuẩn của Nghị viện các nước thành viên EU. 

Nếu được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của 

Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các 

mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi 

thế cạnh tranh. Những cam kết dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an 

toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong Hiệp định 

IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư 

http://cptpp.moit.gov.vn/
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minh bạch, từ đó Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn đến từ EU và các 

nước khác. 

Sau khi Hiệp định EVFTA và IPA được ký kết, Bộ Công Thương đã liên 

tục chủ trì tổ chức các hội nghị, đối thoại nhằm phổ biến Hiệp định EVFTA 

cho các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố: 

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh. Tại các Hội nghị này, Bộ 

Công Thương không chỉ giới thiệu tổng quan về Hiệp định EVFTA mà còn đi 

sâu vào các cam kết quan trọng trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, sở hữu 

trí tuệ... Các buổi hội nghị là cơ hội để giới doanh nghiệp có thêm các thông tin 

về Hiệp định, xác định các cơ hội và thách thức đi kèm để có sự chuẩn bị chủ 

động và tích cực khi Hiệp định chính thức đi vào thực thi.  

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp 

trên cả nước về Hiệp định EVFTA một cách thuận lợi và hiệu quả, Bộ Công 

Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành chuyên trang thông tin điện tử về 

Hiệp định EVFTA tại địa chỉ: http://evfta.moit.gov.vn/. Đây là Cổng thông tin 

chính thức của Bộ Công Thương, được thiết kế khoa học, thân thiện với người 

dùng. Các thông tin được đăng tải trên trang web này gồm có: các thông tin 

tổng quan về EVFTA, cam kết chính của EVFTA trong các lĩnh vực chủ chốt 

như hàng hóa, dịch vụ - đầu tư..., các thông tin hữu ích cho nhà xuất khẩu, toàn 

bộ văn kiện Hiệp định EVFTA (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). 

Bộ Công Thương cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Hiệp định 

EVFTA, theo đó các hội thảo sẽ được tổ chức theo khu vực địa lý và hội thảo 

chuyên môn hóa theo ngành được Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành 

liên quan tổ chức; hội thảo chuyên sâu cho đối tượng là cán bộ nhà nước nhằm 

thúc đẩy việc phê chuẩn, thực thi Hiệp định. 

6.3. Về cung cấp thông tin thị trường xuất nhập khẩu để khai thác hiệu 

quả quá trình hội nhập: Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với 

các Bộ ngành và các cơ quan liên quan xây dựng các báo cáo về phát triển thị 

trường đối với một số thị trường trọng điểm (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

ASEAN); một số báo cáo chuyên đề theo ngành hàng (thủy sản, nông sản, gạo, 

trái cây, gỗ và sản phẩm gỗ); cập nhật các chính sách nhập khẩu, tình hình thị 

trường, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương; phát hành Bản tin thị trường các khu vực thị trường như: châu Phi, Tây 

Á, Nam Á hàng tháng (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) gửi các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp hữu quan; đồng thời thường xuyên duy trì cập nhật, cung cấp tin, 

bài về thị trường trên các trang tin của Bộ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 

và các bên có liên quan; đưa vào vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử về 

CPTPP (tại địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/.) và EVFTA (tại địa chỉ: 

htpp://evfta.moit.gov.vn/.) để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội, 

cán bộ quản lý các cấp để phục vụ công tác... 

6.4. Về công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, đặc biệt là 

vào các thị trường có FTA với Việt Nam: Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp 
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với các Bộ ngành và doanh nghiệp tổ chức đoàn đưa doanh nghiệp tham gia các 

hoạt động xúc tiến thương mại như: tham dự các Hội chợ đối với các ngành 

hành như thủy sản, nông sản, dệt may, da dày... tại các quốc gia; phối hợp và 

triển khai các chương trình, đề án về phát triển thị trường như Đề án xuất khẩu 

gạo sang khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á trong khuôn khổ Đề án chiến lược 

xuất khẩu gạo bền vững của Bộ Công Thương; thực hiện Đề án xuất khẩu rau, 

quả sang khu vực Trung Đông; Đẩy mạnh thực thiện Đề án đưa hàng Việt Nam 

trực tiếp vào hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị một số nước trong khu vực... 

VII. Nỗ lực tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ 

Năm 2019, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thương mại toàn cầu, các 

hành vi gian lận xuất xứ, gian lận thương mại, lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại có xu hướng gia tăng với các hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các 

đơn vị chức năng (Cục Phòng vệ thương mại, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục 

Xuất Nhập khẩu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng...) phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt công tác chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, xuất xứ, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh 

hưởng đến quyền lợi chính đáng của các ngành sản xuất và người tiêu dùng 

trong nước. 

Để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước, Bộ Công 

Thương đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý 

Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất 

xứ (Đề án 824); Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm các vụ 

việc phòng vệ thương mại; Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các 

biện pháp phòng vệ thương mại; Xây dựng danh mục cập nhật hàng hóa cảnh 

báo sớm; ban hành Quyết định 2094A/QĐ-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2019 về 

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương để triển khai Đề án 824... 

Theo đó, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan triển khai quyết liệt công tác chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, 

ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến quyền lợi 

chính đáng của các ngành sản xuất và người tiêu dùng trong nước.  

Đồng thời, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với cơ quan hải quan 

trong và ngoài nước tăng cường công tác cảnh báo, phổ biến kiến thức pháp luật 

về gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp cho doanh nghiệp và tiến hành 

kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất 

hợp pháp để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Các Bộ, ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đang khẩn trương triển khai Đề án, 

phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi các mặt hàng trong danh sách cảnh báo. 
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Những nỗ lực trong cảnh báo, siết chặt quản lý, giám sát đã góp phần nâng 

cao nhận thức của toàn hệ thống, qua đó giúp các Hiệp hội ngành hàng, cộng 

đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh nhiều nước chuyển sang áp 

dụng nhiều hình thức mới trong phòng vệ thương mại, góp phần đảm bảo sự 

phát triển ổn định của ngành Công Thương. 

VIII. Công tác cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ 

tục hành hành và thực hiện Chính phủ điện tử 

8.1. Về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành 

Quyết định số 3720/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện 

đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai 

đoạn 2019 - 2020, phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu 

kiểm: 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ (tương đương 36%).  

Để cụ thể hóa Phương án nêu trên, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Dự 

thảo Nghị định đã được trình Chính phủ theo Tờ trình số 8256/TTr-BCT ngày 31 

tháng 10 năm 2019. Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 09 chương với 25 

điều, theo đó dự kiến sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực như: 

sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; điện lực; 

hóa chất; kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương; khoáng sản; kinh doanh khí; kinh doanh rượu; kinh doanh thuốc lá. 

8.2. Về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 

năm 2021, trong năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc công bố công khai đầy đủ trên 

trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục các mặt hàng 

kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm (kèm theo mã HS), theo đó đã triển khai 

công bố toàn danh mục mã HS đã cắt giảm trên Cổng thông tin của Bộ, hoàn 

thành nhiệm vụ theo kế hoạch của Nghị quyết 02/NQ-CP.  

Tính đến thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã đưa ra khỏi danh mục 

các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công 

Thương là 1.051 mã HS/1.799 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 58%. Từ 

đầu năm đến nay, Bộ Công Thương là một trong những Bộ, ngành đầu tiên công 

bố danh mục các sản phẩm, hàng hóa cắt giảm không còn là đối tượng kiểm tra 

chuyên ngành. 
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Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20 

tháng 5 năm 2019 về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) 

thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương (Quyết định số 1325A/QĐ-BCT), hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo tại 

Công văn số 320/TTg- KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định 1254/QĐ-TTg đối với nhiệm vụ ban hành quyết định thay thế 

Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017. Theo đó, tính từ thời 

điểm sau khi ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ, Bộ Công Thương đã công bố đầy đủ danh mục các sản phẩm, 

hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 748 mã HS (chi tiết đến 8 số) 

trong các lĩnh vực: kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, kiểm tra 

chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra hiệu 

suất năng lượng. 

 Ban hành Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh 

mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định hướng 

đến năm 2021. Theo đó, tại Quyết định này Bộ Công Thương đã ban hành tiêu 

chí và nguyên tắc cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên 

ngành để đảm bảo cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn trong quá trình triển khai 

thực hiện. Các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành bao gồm các nhóm: (i) Các mặt 

hàng được đưa ra khỏi danh mục phải kiểm tra chuyên ngành tại thời điểm 

Quyết định này có hiệu lực, có 233 mã HS 8 số chiếm khoảng 31% danh mục; 

(ii) Các mặt hàng được cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành sau khi sửa đổi, 

ban hành văn bản pháp luật có liên quan (bao gồm Nghị định và Thông tư), dự 

kiến có 209 mã HS 8 số chiếm khoảng 28% danh mục; (iii) Các mặt hàng được 

cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành, đưa ra khỏi danh mục kiểm tra chuyên 

ngành sau khi có ý kiến phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, dự kiến 

có 49 mã HS 8 số chiếm khoảng 6,6% danh mục. Các phương án này đảm bảo 

thực hiện cắt giảm thực chất 50% số thủ tục, mặt hàng theo Nghị quyết 02 

nhưng cần lộ trình thời gian để tổ chức thực hiện. 

Tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13 

tháng 11 năm 2019 tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019, trong đó phê 

duyệt hướng xử lý các mặt hàng còn chịu nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhóm sản phẩm sữa chế biến và sản 

phẩm chế biến từ sữa; bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật. 

Như vậy, Bộ Công Thương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ liên quan 

đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo Nghị quyết 02. Bộ 

Công Thương cũng đã thành lập Trang tin về hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

và điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để đăng tải, 

công bố công khai các văn bản, hoạt động liên quan đến công tác kiểm tra 
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chuyên ngành, điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương cũng như kịp 

thời giải đáp những câu hỏi của doanh nghiệp, người dân. 

8.3. Về đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

a) Đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) 

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 

định số 1019/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2019; theo đó, Bộ 

đã hoàn thành đơn giản hóa, cắt giảm 33 TTHC/tổng số 445 TTHC hiện có. Tính 

đến thời điểm báo cáo, toàn bộ 445 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đều đã 

được Bộ Công Thương công bố và cập nhật công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và 

trực tiếp tại nơi tiếp nhận/xử lý TTHC liên quan theo quy định. 

Trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh 

nghiệp, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC, hiện đại hóa nền 

hành chính nói riêng luôn được Lãnh đạo Bộ Công Thương, đứng đầu là Bộ trưởng 

hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, 

gắn công tác xây dựng thể chế với công tác xây dựng, ban hành chính sách, pháp 

luật; bảo đảm các quy định, TTHC được thực thi thống nhất, hiệu quả trên phạm vi 

cả nước. 

Với 445 TTHC hiện có, Bộ Công Thương cũng đã phân cấp cho các địa 

phương thực hiện 152 (132 TTHC thực hiện ở cấp tỉnh; 18 TTHC thực hiện ở cấp 

Huyện, 02 TTHC thực hiện ở cấp xã). 

Toàn bộ 445 TTHC (100% các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý) 

đều đã được Bộ Công Thương thực hiện công bố đầy đủ, đúng hạn theo quy 

định và cập nhật công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ và trực tiếp tại nơi tiếp 

nhận/ xử lý TTHC liên quan. 

b) Về cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo 

Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng và ban hành Thông tư số 

42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương. Theo đó, Thông 

tư đã bổ sung các trường thông tin còn thiếu nhằm đáp ứng quy định tại Nghị 

định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan 

hành chính Nhà nước đối với 95 chế độ báo cáo định kỳ tại 35 Thông tư; quy 

định bổ sung 01 chế độ báo cáo mới và bãi bỏ 15 chế độ báo cáo định kỳ. 

c) Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên thông 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
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tục hành chính (Nghị định số 61); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 

11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61, việc tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi tắt là 

Bộ phận một cửa) tại Bộ Công Thương được triển khai theo hướng vừa tập trung 

(tại Khối cơ quan Bộ), vừa phân tán (tại các Cục trực thuộc Bộ).  

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành 

Quyết định số 2714/QĐ-BCT về việc thành lập Bộ phận một cửa tại các Cục 

trực thuộc Bộ Công Thương; theo đó, giao nhiệm vụ cho 08/11 Cục có TTHC 

thực hiện việc thành lập Bộ phận một cửa tại các Cục. Đối với 03 Cục còn lại 

(gồm: Thương mại điện tử và Kinh tế số, Công thương địa phương, Điện lực và 

Năng lượng tái tạo) do tính chất đặc thù của TTHC (có thủ tục thực hiện hoàn 

toàn trên điện tử, có thủ tục chưa phát sinh hồ sơ), để đảm bảo hiệu quả hoạt 

động trước mắt Bộ Công Thương chưa thực hiện thành lập Bộ phận một cửa tại 

03 Cục nói trên. 

Hệ thống thống tin một cửa điện tử của Bộ Công Thương được hoàn thành 

và sẵn sàng đưa vào hoạt động đúng thời hạn được Chính phủ giao. 

d) Về Kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Lễ khai trương Cổng dịch vụ công được tổ 

chức với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về 

Chính phủ điện tử. Cùng với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã rất tích 

cực trong rà soát, chuẩn hóa, nâng cấp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính; tích 

hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Công Thương là một 

trong những Bộ đầu tiên phối hợp với Văn phòng Chính phủ để triển khai kết 

nối thử nghiệm Cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương với Cổng dịch vụ công 

quốc gia trong tháng 9 năm 2019.   

Trong tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã chủ động lựa chọn những 

dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp đưa lên kết nối với nhóm thủ tục hành chính 

với Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: (1) Đăng ký hoạt động khuyến mại; 

(2)  Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi. 

Việc kết nối thành công với Cổng dịch vụ công quốc gia ngay trong năm 

2019 thể hiện cam kết của Bộ Công Thương luôn đồng hành, hỗ trợ doanh 

nghiệp trong công tác hiện đại hóa, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất 

cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại Bộ. 

e) Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 

Tính đến thời điểm báo cáo, Cổng DVCTT của Bộ đang cung cấp 166 

DVCTT mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn (122 DVCTT 

mức độ 3 và 44 DVCTT mức độ 4).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
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Theo Kế hoạch 5045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê 

duyệt Kế hoạch cung cấp DVCTT của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020, 

trong năm 2019, Bộ Công Thương tiếp tục cung cấp mới 30 DVCTT thuộc lĩnh 

vực an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, quản lý cạnh 

tranh, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, công nghiệp nặng.  

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam triển khai tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Để tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 02 năm 2019, Bộ 

Công Thương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện Ký Thỏa thuận 

hợp tác về thực hiện Quyết định nêu trên. Hiện nay, Bộ Công Thương đã có 172 

TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

f) Triển khai các DVCTT của Bộ Công Thương trên Cơ chế một cửa quốc 

gia 

Triển khai Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế 

một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên 

ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai 

đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 1254), Bộ Công Thương đã ban hành  

Quyết định số 741/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ban hành Kế hoạch hành 

động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công 

tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận 

lợi thương mại của Bộ Công Thương giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Quyết 

định 741), trong đó dự định kết nối 21 thủ tục (gồm cả 9 thủ tục liên quan đến 

Giấy chứng nhận xuất xứ) theo Cơ chế một cửa quốc gia ngay trong năm 2019. 

Bộ Công Thương là một trong 3 Bộ đầu tiên tham gia kết nối với Cơ chế 

một cửa quốc gia, đến nay đã có 17 thủ tục được kết nối. Trong đó thủ cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ (C/O) Mẫu D có số lượng hồ sơ rất lớn. Bên cạnh đó, thủ 

tục cấp C/O Mẫu D cho đến nay cũng là thủ tục duy nhất được đưa vào kết nối 

trong Cơ chế một cửa ASEAN, các nước ASEAN hiện đang tiến tới việc xóa bỏ 

hoàn toàn cấp C/O Mẫu D dạng giấy, chuyển sang phát hành và chấp nhận C/O 

Mẫu D dạng điện tử.  

Về việc triển khai cơ chế một cửa ASEAN, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia đầu tiên chính thức trao đổi thông tin C/O 

Mẫu D với 4 nước In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po và Thái Lan. Đến thời 

điểm hiện tại, Việt Nam kết nối bổ sung thêm với Bờ-ru-nây (từ 01 tháng 4 năm 

2019) và Cam-pu-chia (từ 15 tháng 7 năm 2019).  

 Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính 

chuẩn bị các điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu về xuất xứ hàng hóa, thống nhất 

yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, 
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chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; đàm phán để trao đổi thông 

tin C/O điện tử với Hàn Quốc. Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương đã ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BCT về việc ban hành Quy trình 

cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử, tạo thuận lợi cho thương 

nhân, doanh nghiệp trong quá trình đề nghị cấp C/O Mẫu D điện tử cho hàng 

hóa xuất khẩu sang các nước Cam-pu-chia, Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, 

Xinh-ga-po và Thái Lan.  

 Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, Bộ 

Công Thương đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, kết nối thành công việc trao 

đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 6 nước: Indonesia; Thái Lan, 

Singapore, Malaysia, Bruinei và Campuchia. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên 

của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục 

trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác 

với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. 

IX. Công tác phát triển thương mại điện tử và kinh tế số  

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường thương mại 

điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, với quy mô dân số 

trên 95 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ và thuộc nhóm có mức độ truy cập Internet 

cao là cơ sở để thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 

trong tương lai.  

Tiếp nối đà tăng trưởng của thương mại điện tử năm 2018, cùng với sự hỗ 

trợ của các phương thức thanh toán điện tử, thương mại điện tử ở Việt Nam 

đang tiếp tục phát triển toàn diện với sự nở rộ về loại hình sàn giao dịch thương 

mại điện tử, các dịch vụ thương mại điện tử đi kèm, trở thành công cụ hữu ích 

giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội để phát triển bứt phá. 

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bán lẻ về thương mại điện tử giữa doanh 

nghiệp với khách hàng (B2C) của Việt Nam tiếp tục tăng trên 25%. Đặc biệt, 

với mức tăng trưởng cao và liên tục từ năm 2015 trở lại đây, thì tới năm 2020 

quy mô thị trường sẽ có khả năng lên tới 13 tỷ USD. Quy mô này sẽ cao hơn 

mục tiêu nêu trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 

2016 - 2020 là 10 tỷ USD vào năm 2020.  

Sự phát triển của sàn thương mại điện tử cũng đã đóng vai trò không nhỏ 

trong việc tăng giá trị, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Thời gian 

qua, Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ứng 

dụng thương mại điện tử với việc tìm hiểu và kết nối với Amazon Global Selling 

bằng chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon, nhằm gia tăng xúc tiến 

thương mại và xuất khẩu qua nền tảng thương mại điện tử với nhiều doanh 

nghiệp đã được hỗ trợ để xuất khẩu hàng hoá qua sàn thương mại điện tử của 

Amazon. Việc tiếp cận được 300 triệu khách hàng trên Amazon là một cơ hội rất 
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lớn cho các doanh nghiệp Việt, tạo ra bước ngoặt mới cho các doanh nghiệp 

Việt tìm kiếm thị trường, khách hàng mới trên toàn thế giới.  

Năm 2019, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức thành công Chương trình 

Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 

của thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam. Lễ khai mạc Tuần lễ trải 

nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử hưởng ứng Ngày mua sắm trực 

tuyến lần đầu tiên đã được tổ chức cùng thời điểm tại 3 địa điểm là: phố đi bộ bờ 

hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), phố đi bộ Nguyễn Huệ (thành phố Hồ Chí Minh), phố 

đi bộ Chợ đêm bờ đông Cầu Rồng (thành phố Đà Nẵng). Ngày mua sắm trực 

tuyến - Online Friday 2019 thu hút hơn 11,9 triệu lượt tương tác trên toàn hệ 

thống, 35.000 lượt tải ứng dụng di động, 1,6 triệu lượt quét mã QR tham gia các 

chương trình trúng thưởng. Đặc biệt, Chương trình năm 2019 đã tập trung vào 3 

điểm: (i) Sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chính hãng, đảm bảo niềm tin 

của người dân, người tiêu dùng khi tham gia giao dịch; (ii) Đảm bảo trải nghiệm 

của người tiêu dùng, giúp người dân hiểu rõ và ứng dụng thuận tiện các tiện ích 

của thương mại điện tử trong nền kinh tế số; (iii) nâng cao vị trí của hàng Việt 

Nam trong các hoạt động truyền thông, quảng bá trên môi trường trực tuyến. 

X. Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

10.1. Công tác thanh tra 

a) Công tác thanh tra hành chính  

Năm 2019, Thanh tra Bộ Công Thương thực hiện 05 cuộc thanh tra hành 

chính theo kế hoạch. Qua công tác thanh tra đã phát hiện một số sai phạm của 

một số đơn vị, trình Bộ trưởng chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra Bộ Công an 

tiếp tục điều tra làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc quản lý kinh tế tại 

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp. Kiến nghị thu hồi về ngân 

sách nhà nước số tiền là 2.955.250.000 đồng. Kiến nghị nộp bổ sung thuế số tiền 

427.131.636  đồng;  Kiến nghị thu hồi các khoản tạm ứng số tiền 1.047.226.600 

đồng. 

b) Công tác thanh tra chuyên ngành 

  Trong năm 2019, Thanh tra Bộ Công Thương đã thực hiện 01 cuộc thanh 

tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hóa chất và 01 cuộc thanh tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật về điện lực.  

c) Công tác kiểm tra  

Ngoài công tác thanh tra, Thanh tra Bộ còn tiến hành 06 cuộc kiểm tra về 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 06 đơn vị thuộc Bộ; 02 cuộc kiểm tra về 

công tác thanh tra tại 02 Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ và 

12 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hóa chất và điện lực.  

Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện một số vi phạm 

trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng hóa chất. 
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Chánh Thanh tra Bộ đã ký ban hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. 

10.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tiếp công dân: Trong năm 2019, Thanh tra Bộ Công Thương đã 

thực hiện 26 cuộc tiếp công dân (13 vụ việc) với 88 lượt người. Trong đó có 05 

lượt đông người (từ 5 người trở lên) và 04 lượt do Lãnh đạo Bộ chủ trì. Công 

dân tới Bộ phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, đề nghị được giải quyết về chế độ, 

quyền lợi của người lao động, an sinh xã hội, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, dự án xây dựng các công trình công cộng, sai phạm tại một số đơn vị... 

Việc tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Bộ Công Thương đã 

tiến hành 06 Đoàn xác minh nội dung tố cáo. Việc thực hiện giải quyết khiếu 

nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

10.3. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Năm 2019, Bộ đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

trong dịp Tết Nguyên đán. Theo dõi, tổng hợp tình hình tặng quà, nhận quà tặng, 

sử dụng tài sản công không đúng quy định...; theo dõi nắm tình tình, báo cáo 

hàng ngày trước, trong và sau Tết; Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản 

thu nhập; tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị, xây dựng báo cáo công tác kê 

khai tài sản thu nhập của Bộ Công Thương báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban 

Nội chính Trung ương. 

Thực hiện Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị; công tác 

cán bộ; hoạt động dịch vụ có thu; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 02 

Trường Đại học thuộc Bộ Công Thương. 

XI. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển 

khoa học công nghệ  

a) Thực hiện nghiêm quy định về tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền 

lương; đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức tổ chức tuyển dụng, sử dụng, 

trả lương, đánh giá, đề bạt cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ yếu 

dựa trên thành tích, kết quả công việc; tăng cường trách nhiệm giải trình của 

người đứng đầu đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao 

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên cứu, triển khai 

một cách đồng bộ và toàn diện tất cả các khâu, từ khâu cơ cấu lại tổ chức bộ 

máy của Bộ, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đến hoàn thiện thể chế, đổi mới 

phương thức quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý. Đến nay, Bộ Công 

Thương là một trong những Bộ đi đầu trong việc thực hiện tinh giản mạnh mẽ 

cơ cấu tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17 tháng 



 

29 

 

4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 

tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện 

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,  

Bộ đã tiếp hành cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn 

vị, trong đó có 26 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành công tác tổ chức cán bộ, từ khâu 

hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ 

chính sách đối với cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng hệ thống vị 

trí việc làm, danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả 

công việc cho từng vị trí việc làm, xác định cơ cấu công chức, viên chức, xác 

định khung năng lực theo từng vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ làm cơ sở 

xây dựng, áp dụng chế độ tiền lương mới. 

Bộ Công Thương đã có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ 

báo cáo số lượng người làm việc để tổng hợp, xây dựng kế hoạch tinh giản biên 

chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ, hàng năm có kiểm tra giám sát việc thực hiện 

tinh giản biên chế của các đơn vị. Đồng thời, Bộ Công Thương đã và đang tăng 

cường áp dụng hình thức khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích 

cán bộ, công chức phấn đấu vươn lên, yên tâm gắn bó với công việc. 

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các đề án phát triển nhân lực của ngành 

Công Thương phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo và phát 

triển nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhân lực của ngành; Phối hợp các Bộ 

chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu, các thỏa 

thuận quốc tế về giáo dục đại học, về giáo dục nghề nghiệp 

b) Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 

Năm 2019, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương đã có 

những bước điều chỉnh nhanh chóng trong định hướng cũng như cách thức tổ 

chức thực hiện, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp với trọng tâm là các công 

nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Về nguồn lực, ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 đã tập trung vào 

xây dựng những nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quy mô lớn, theo cụm 

nhiệm vụ để giải quyết những vấn đề cấp thiết, trọng điểm; ưu tiên đẩy mạnh 

triển khai Chương trình cấp quốc gia (trong các lĩnh vực: khai thác và chế biến 

khoáng sản, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học trong công nghiệp 

chế biến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm), Chương trình trọng điểm 

cấp Bộ về công nghiệp môi trường và phát triển bền vững; Chương trình phối hợp 

về khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương; Kế 
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hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai “Đề án Thúc đẩy 

chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong 

các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030”... Các 

nhiệm vụ chú trọng vào hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo chuỗi 

giá trị để tạo ra sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng 

và tính cạnh tranh cao trên thị trường, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm 

hàng hóa ngành công nghiệp. 

Theo đó, nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được ứng dụng thành 

công trên thực tế, đem lại hiệu quả lâu dài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

các sản phẩm dần có chỗ đứng trên thị trường trong nước.  

Phục vụ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Bộ Công Thương đã ban hành Lộ 

trình hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN của ngành Công Thương đến năm 

2025 tại Quyết định số 3263/QĐ-BCT. Theo đó, đến năm 2025 sẽ hoàn thành 

việc xây dựng 70 QCVN và 17 TCVN đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương với mục tiêu bao quát đầy đủ các hoạt 

động của ngành Công Thương, đồng bộ về bố cục và nội dung, có tính hội nhập 

quốc tế cao. 

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã xây dựng, ban hành 03 Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia: (i) QCVN về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, 

bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; (ii) QCVN 

về an toàn trạm nạp LPG; (iii) QCVN về an toàn đối với máy biến áp phòng nổ 

dùng trong mỏ hầm lò. Bộ Công Thương đang tích cực triển khai xây dựng 04 

QCVN trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Quyết định số 4958/QĐ-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Dự án nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp và gia hạn sang năm 2020. 

Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã góp phần 

quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, thiết lập môi 

trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 

Triển khai Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh đặt hàng bổ sung nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ năm 2018, Bộ Công Thương đã tổ chức xây dựng 17 TCVN 

(15 TCVN thực hiện trong năm 2018 và 02 TCVN thực hiện trong 02 năm 

2018-2019) thuộc các lĩnh vực thuốc lá, sành sứ thủy tinh, thiết bị điện phòng nổ 

v.v... Đến nay, các nhiệm vụ này đã được Bộ Công Thương tổ chức đánh giá 

nghiệm thu và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ thẩm định, công bố theo quy định. 

XII. Về các mặt công tác khác như sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; phát 

triển công nghiệp địa phương, bảo đảm an toàn môi trường công nghiệp, hóa 

chất... trong ngành Công Thương năm 2019 đã tiếp tục được tập trung đẩy 
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mạnh. Qua đó các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Chính 

phủ đều được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể để thống nhất 

chỉ đạo, bám sát tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành và đạt kết quả tốt. 
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Phần thứ ba 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 

 

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 

1. Bối cảnh quốc tế 

Năm 2020, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lường, cơ hội/thuận lợi và khó khăn/thách thức đan xen. Kinh tế 

và thương mại toàn cầu dự báo sẽ tăng trưởng chậm với nhiều rủi ro. An ninh 

phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng... ảnh 

hưởng đến tất cả các quốc gia. 

Tự do hóa và mở cửa thị trường đi đôi với những hình thức bảo hộ tinh vi 

hơn thông qua những hàng rào kỹ thuật của nhiều nước, sẽ tác động trực tiếp 

đến thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, cũng như tác động đến các ngành, lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm, thu nhập, đời sống của người dân... 

Nguy cơ xung đột, tranh chấp gia tăng, cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước 

lớn tiếp tục diễn biến rất phức tạp... có thể ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, 

ổn định cho phát triển; biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, thiên tai, dịch 

bệnh dự kiến vẫn tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển sản xuất, thương 

mại trong nước và xuất nhập khẩu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong 

đó đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. 

2. Bối cảnh trong nước 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 

năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030; đồng thời cũng là năm cả 

nước tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, 90 năm thành lập Đảng, 

75 năm thành lập Nước, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Ở trong nước, kế thừa những 

thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, 

sức chống chịu của nền kinh tế từng bước được cải thiện, là những động lực tiếp 

tục thúc đẩy sản xuất và thương mại thời gian tới.   

Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó thực thi 

nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới như CPTPP và 

EVFTA. Đặc biệt, Cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, 

cùng với những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong những 

năm qua sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả... Đây là những điều kiện thuận lợi quan 

trọng cho sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại nước ta phát triển 

trong năm 2020 và những năm tiếp theo.  
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Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2020 dự kiến đối mặt với 

nhiều yếu tố bất định hơn từ môi trường kinh tế thế giới; như: (i) cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động đến việc chuyển hướng xuất nhập khẩu hàng 

hóa như: nguy cơ lẩn tránh xuất xứ hàng hóa của một số nước vào Việt Nam; 

thay đổi chuỗi cung ứng; thay đổi dòng vốn đầu tư; (ii) việc tham gia các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, FTA với EU...) đòi hỏi yêu cầu 

cao hơn trong thực thi các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, 

sở hữu trí tuệ... mà không còn được hưởng các ưu đãi đặc thù cho giai đoạn 

chuyển đổi như trước; (iii) cuộc cách mạng khoa học 4.0 buộc các nước đang 

theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế dựa vào xuất khẩu và nguồn vốn đầu tư 

nước ngoài như nước ta phải có những điều chỉnh trong chính sách phát triển 

kinh tế. Cùng với đó, dư địa các động lực tăng trưởng truyền thống thu hẹp dần 

dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; giá nguyên liệu đầu vào và 

giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới có nhiều biến động bất thường; áp 

lực cạnh tranh trên thị trường nội địa giữa hàng hóa sản xuất với hàng hóa nhập 

ngoại và hàng hóa do các doanh nghiệp FDI sản xuất ngày càng tăng; Kết nối 

giữa các chủ thể về sản xuất kinh doanh chưa thực sự mạnh mẽ... là những khó 

khăn đối với sản xuất và thương mại trong nước. 

II. MỤC TIÊU NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2020 

1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát đặt ra cho ngành Công Thương trong năm 2020 là tập 

trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ 

đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cụ thể là:  

"Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, 

hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 

thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng 

quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng 

điểm, các đô thị lớn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

nhanh, bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo 

vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh. Chú trọng các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi 

khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực 

thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc 

phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, 

thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; giữ vững độc lập, chủ quyền, 
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toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng 

cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế”. 

2. Các mục tiêu cụ thể ngành Công Thương  

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội số 85/2019/QH14 ngày 11 tháng 11 

năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo Nghị quyết 

số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, để góp 

phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2019 tăng 6,8%, ngành Công 

Thương phấn đấu đạt các mục tiêu sau đây:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 9 - 10% so với năm 2019. 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7 - 8% so với năm 2019.  

- Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 2%.  

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11,8 - 12%. 

- Cân đối về điện: Bảo đảm nhu cầu điện năm 2020 dự kiến tăng khoảng 

9,1% so với năm 2019, điện sản xuất và mua năm 2020 khoảng 265,4 tỷ kWh.  

- Tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C tăng 25%. 

- Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 50%. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 70%. 

Với mục tiêu nêu trên, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát, đánh giá kỹ 

tình hình và xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, cả năm và các 

giải pháp để tổ chức thực hiện. Kịch bản tăng trưởng cho từng quý đối với từng 

lĩnh vực như sau: 

TT Ngành kinh tế 

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2020 

Quý l Quý II 6 tháng Quý III 9 tháng Quý IV Cả năm 

 I Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

      

6,80 

1  VA Công nghiệp 8,11 8,86 8,52 9,52 8,89 8,31 8,71 

  - Khai khoáng - 1,71 -0,42 - 0,98 1,81 - 0,04 - 1,77 - 0,65 

  - Chế biến, chế tạo 10,47 11,21 10,88 11,17 10,99 11,19 11,05 

2 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 

(IIP) 
9,2 9,7 9,5 10,5 9,8 9,6 9-10 

 

- Khai khoáng -2 -1,5 -1,75 2,5 1,3 1 -1 

 

- Chế biến, chế tạo 10,9 12 11,2 11,3 11,6 11,5 11-12 
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TT Ngành kinh tế 

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2020 

Quý l Quý II 6 tháng Quý III 9 tháng Quý IV Cả năm 

 

- Sản xuất và phân phối điện 9,1 10,4 9,9 10,5 10,4 9,7 9-10 

3 Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6 8,5 7,25 8.8 7,8 8.4 7-8 

4 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng 
12 11,3 11,6 11,5 11,5 11,9 11,8-12 

5 
Tăng trưởng thị trường thương mại điện 

tử B2C  
26 22 24 23 23,67 29 25 

6 
Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện 

tử  
45,7 47 46,4 48,4 47,1 50 50 

7 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4  57 60 58,5 64 60,1 70 70 

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo 

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Các nhiệm vụ chung 

- Ban hành và tập trung triển khai ngay Chương trình hành động của ngành 

Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những 

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021. 

- Triển khai tích cực Đề án và Kế hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp; 

tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra 

những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường 

khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các 

ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm 

công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ 

sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa. 

- Rà soát cơ chế, chính sách tác động đến công nghiệp của từng ngành, sản 

phẩm. Từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh 

tranh, xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu để hỗ trợ sản 

phẩm trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Tăng cường giám sát đầu tư chuyên 

ngành, phấn đấu hoàn thành đưa vào sản xuất đúng tiến độ góp phần tăng trưởng 

chung của ngành trong năm 2020. 

- Rà soát, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng và thực hiện 

các cơ chế chính sách, biện pháp để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của 



 

36 

 

đất nước trong dài hạn và theo hướng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia 

mạnh mẽ hơn của khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo đúng tinh thần Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; và về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm trong mọi tình huống 

không để xảy ra thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

- Bảo đảm cân đối xuất, nhập khẩu, đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Tổ 

chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để 

phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường 

mới; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường. Thực hiện Đề án 

"Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại và gian lận xuất xứ"; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, chủ động phòng 

ngừa, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh 

chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước.  

- Thúc đẩy sự phát triển và phát huy hiệu quả vai trò thị trường trong nước, 

ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, phát triển 

mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại 

hình hoạt động thương mại truyền thống. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng 

cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Thực 

hiện hiệu quả xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và cuộc vận động "Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăng cường quản lý, kiểm tra thị 

trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... xử lý nghiêm vi phạm. 

- Thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, đồng 

thời tích cực chuẩn bị trong nước cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới. 

Tăng cường nghiên cứu các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình 

hoạch định chính sách về hội nhập. Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc 

tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế 

trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và 

toàn xã hội. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện các FTA đã có 

hiệu lực, các cam kết với WTO và ASEAN. Tiếp tục vận động phê chuẩn Hiệp 

định EVFTA và Hiệp định IPA; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các 

FTA thế hệ mới; nghiên cứu các kịch bản tham gia các FTA mới. 

- Đẩy nhanh việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, 

Pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực. Chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển các 

công trình, dự án ngành công nghiệp có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các 

ngành, lĩnh vực, vùng miền.  

- Thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, 

trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, rà 
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soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ 

chức. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 

việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các 

vụ việc tồn đọng kéo dài.  

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh 

bạch và hiệu quả. Cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm chủ động cung cấp 

thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ 

quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách 

gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.  

2. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể  

a) Đối với phát triển sản xuất công nghiệp 

- Cục Điện lực và năng lượng tái tạo tập trung chỉ đạo/phối hợp chỉ đạo 

ngành điện thực hiện các nhiệm vụ: 

 + Tập trung triển khai Lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). 

+ Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành 

điện, có giải pháp cụ thể, thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai các dự án điện, huy 

động tối đa các nguồn lực bảo đảm không thiếu điện và cung ứng đủ điện cho 

nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các 

dự án phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải. 

+ Xây dựng khung pháp lý về giá điện, kịp thời khai thác, phát triển các 

nguồn năng lượng tái tạo, gắn với bảo đảm môi trường, nhất là đối với điện mặt 

trời. 

+ Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện được giao tại Quy hoạch điện VII 

điều chỉnh, nhất là các dự án nhiệt điện tại khu vực phía Nam. Chỉ đạo/phối hợp 

chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai, bám sát kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2018.  

+ Đảm bảo nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện: Khai thác tối ưu các 

nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn thủy điện, nguồn nhiên liệu khí và nguồn 

than trong nước và nhập khẩu than.  

- Cục Điều tiết điện lực tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện và thị trường điện. Đảm bảo 

tiến độ sửa chữa các nhà máy điện, các công trình lưới điện theo kế hoạch; đảm 

bảo tính khả dụng của các tổ máy phát điện, nâng cao hiệu suất các nhà máy 

điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than. 
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+ Huy động hợp lý công suất, điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn 

điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách 

hàng, nhập khẩu điện 

+ Tiếp tục cải thiện chất lượng công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ 

khách hàng, thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 

02/NQ-CP. 

+ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2020: Quyết 

định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 

28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện). 

- Cục Điều tiết điện lực, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững 

chỉ đạo/phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm 

vụ: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện 

trong sản xuất và tiêu dùng; Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện 

đối với các doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quyết 

định ban hành của Thủ tướng Chính phủ hàng năm; kiểm tra xử lý vi phạm hành 

chính trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

- Vụ Dầu khí và Than tập trung chỉ đạo/thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Tiếp tục bám sát thị trường, điều kiện thực tế để có các giải pháp tổ chức 

thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu khí và than linh hoạt, phù hợp theo 

quy định, đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.  

+ Rà soát đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí (Luật Dầu 

khí và các văn bản hướng dẫn) để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình 

thực tế của ngành dầu khí. 

+ Tiếp tục theo dõi tình hình cân đối nguồn than cho phát điện. Chỉ đạo chủ 

đầu tư nhà máy điện khẩn trương ký hợp đồng mua bán than cho năm 2020 và 

dài hạn với các đơn vị cung cấp than, làm cơ sở lập và phê duyệt Biểu đồ cấp 

than cho sản xuất điện năm 2020 và Đề án cấp than cho các nhà máy điện (điều 

chỉnh) để làm cơ sở cho các đơn vị ngành Than có cơ sở để đầu tư mỏ mới và 

cải tạo, mở rộng, nâng công suất các mỏ hiện có theo Quy hoạch và các nhà máy 

điện chủ động thu xếp nguồn than còn thiếu (nếu có). 

- Chủ động chuẩn bị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 

Kế hoạch xuất khẩu than năm 2020 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc quy 

định. 

- Cục Công nghiệp tập trung thực hiện/chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Tập trung rà soát các dự án sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng 

công nghiệp lớn phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, kịp thời tháo 

gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo năng lực cho phát triển sản 

xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 
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+ Phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại tiếp tục nghiên cứu khả năng áp 

dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO và các 

FTA đã ký kết để bảo vệ ngành thép Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của sản 

phẩm thép nhập khẩu. Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển các 

ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ, phối hợp với địa phương tận 

dụng lợi thế nguyên liệu cơ bản là sản phẩm của Dự án Formosa Hà Tĩnh để hình 

thành chuỗi ngành công nghiệp sau thép, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia 

tăng các sản phẩm thép của Dự án Formosa Hà Tĩnh 

+ Phối hợp các đơn vị liên quan và Bộ Tài chính để đề xuất nội dung sửa 

đổi các Luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng để thúc đẩy các 

ngành sản xuất phát triển, nhất là đối với ngành ô tô. 

+ Đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ các doanh 

nghiệp Việt Nam và kết nối vào chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt kỹ thuật và 

công nghệ sản xuất thông qua việc huy động các nguồn vốn ODA và xã hội hóa 

để xây dựng các Trung tâm kỹ thuật. 

+ Hỗ trợ để thúc đẩy các dự án của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải 

(Thaco), Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Vinfast và các dự án khác. 

Đây là những tín hiệu tốt cho việc gia tăng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong 

nước trong thời gian tới. Xây dựng thí điểm chuỗi cung ứng ngành ô tô cho các 

doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước. Nghiên cứu các cơ 

chế chính sách thu hút đầu tư từ các Tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án có 

qui mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các thương hiệu và dòng xe 

chưa có tại khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong 

nước tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ô tô đa quốc gia. 

+ Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 

năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ để khắc phục những 

bất cập về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, cũng như 

chính sách riêng biệt cho các ngành có đặc thù riêng. 

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ 

theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số 

ngành trọng điểm như: công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày. Tập trung 

vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được 

vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập. Hợp tác với các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn các nguồn lực phục vụ hoạt động phát 

triển công nghiệp hỗ trợ.  

+ Tập trung thực hiện các biện pháp để tổ chức phát triển ngành Bia - Rượu 

- Nước giải khát. Tăng cường giám sát bảo hộ thương hiệu, nhãn mác, kiểu 

dáng, mẫu mã sản phẩm, đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả để bảo đảm quyền 

lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.  
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+ Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý nhà nước 

đối với ngành thuốc lá, trong đó lưu ý đến qui định về việc khuyến khích sử 

dụng nguyên liệu trồng trong nước; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - 

kỹ thuật, phân cấp đối với nguyên liệu ngành thuốc lá; hoàn thiện Đề tài về 

thuốc lá điện tử trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Phối hợp Tổng cục 

Quản lý thị trường tập trung thực hiện các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây 

và Đông Nam bộ. 

+ Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Chương trình phát triển ngành công 

nghiệp Dệt may, Da giày giai đoạn 2020 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

- Cục Hóa chất tập trung thực hiện/chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Xây dựng trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2014/NĐ-

CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện 

kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy 

vũ khí hóa học; Nghị định quy định Danh mục hóa chất quốc gia.  

+ Xây dựng Thông tư về quản lý tiền chất thuốc nổ ban hành trong quý II 

năm 2020. 

- Cục Công Thương địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ:  

+ Phối hợp với các Sở Công Thương triển khai các Nghị quyết về phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại -  dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025 trên địa bàn các tỉnh, thành phố; tháo gỡ khó khăn cho 

các Sở Công Thương và doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm có lợi thế; đầu mối tham mưu 

với Lãnh đạo Bộ trong công tác phối hợp, chỉ đạo đối với các địa phương. 

+ Phối hợp chặt chẽ với với các Sở Công Thương tổ chức Hội nghị ngành 

Công Thương các vùng trên cả nước, Hội nghị khuyến công, Hội chợ triển lãm 

hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020. 

+ Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách Trung ương, trình Thủ tướng 

Chính phủ trong quý III năm 2020. 

+ Tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia 

năm 2020 sau khi được phê duyệt; theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực 

hiện của các đề án, nhiệm vụ, đặc biệt là các đề án khuyến công quốc gia giai 

đoạn 2018 -2020. Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế 

hoạch các hoạt động khuyến công.  

+ Đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền, 

cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác 
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các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp 

địa phương tới các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

+ Bám sát Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương 

về xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình, triển khai có hiệu quả, 

đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí số 4, số 7 góp phần nâng cao 

thu nhập và chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Tiếp tục phát hành 

Bản tin về thị trường các sản phẩm nông nghiệp theo định kỳ.  

 + Triển khai tổ chức bình chọn, tôn vinh và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2020. 

b) Đối với công tác đẩy mạnh xuất nhập khẩu 

- Cục Xuất nhập khẩu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các giải 

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, khơi thông thị trường xuất khẩu. 

Xác định tiếp tục tập trung mạnh vào đổi mới, nâng cao hiệu quả của cơ chế 

phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để tạo sự kết 

nối, phối hợp đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương 

mại quốc tế như vượt qua các rào cản thương mại, kiểm dịch động thực vật, các 

vấn đề về chống trợ cấp, chống bán phá giá của nước ngoài đối với hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam.  

+ Tiếp tục tổ chức hoạt động cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 

theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp C/O; Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức, đào tạo về Quy tắc xuất xứ trong các FTA để giúp các doanh nghiệp 

nắm bắt kịp thời những quy định mới, tận dụng hiệu quả các cơ hội do các FTA 

mang lại. 

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành 

Báo cáo đánh giá thị trường nông, thủy sản, trong đó đưa ra những thông tin, dự 

báo và đánh giá về tình hình cung cầu, giá cả, thị trường của một số nông, thủy 

sản xuất khẩu chính để doanh nghiệp và người dân có thông tin định hướng cho 

hoạt động sản xuất, xuất khẩu. 

+ Tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

công tác đàm phán mở cửa cho hàng nông, thủy sản của Việt Nam thâm nhập 

vào các thị trường. 

+ Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy phát triển dịch 

vụ logistics nhằm hỗ trợ, kết nối phát triển hoạt động thương mại, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. 

+ Đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm và xây dựng 

thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu tại các thị trường xuất khẩu trọng 

điểm và có nhiều tiềm năng; lựa chọn và tập trung xây dựng thương hiệu cho 

một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực. 
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+ Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong nước nhằm tạo cơ hội 

kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ 

liệu với các doanh nghiệp sử dụng các loại máy móc, thiết bị và hàng hóa này; 

xây dựng các chương trình khuyến khích người tiêu dùng Việt Nam sử dụng các 

hàng hóa sản xuất trong nước. Theo dõi sát tình hình nhập khẩu, đề xuất triển 

khai các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế nếu cần 

thiết. 

+ Tiếp tục theo dõi sát biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là diễn 

biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung để chủ động trong công tác điều hành, 

có biện pháp thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng có khả năng tận dụng cơ hội 

để xuất khẩu và tăng cường quản lý chặt chẽ trước nguy cơ gian lận thương mại 

và gian lận xuất xứ hàng hóa. 

- Cục Phòng vệ thương mại tập trung thực hiện các nhiệm vụ:  

+ Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp 

phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Kịp thời 

thực hiện các giải pháp cụ thể, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường. 

+ Thực hiện tốt công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa: Tổ chức thực 

hiện các quy định, tăng cường quản lý nhà nước về gian lận xuất xứ để đảm bảo 

các cam kết quốc tế, phát triển bền vững xuất nhập khẩu theo Quyết định 

824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý 

nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất 

xứ”. 

+ Chủ động phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện 

pháp cấp bách và cả trong trung và dài hạn để ngăn chặn các hoạt động lẩn tránh 

thuế bất hợp pháp, đặc biệt thông qua gian lận xuất xứ, cụ thể: (1) Cảnh báo 

sớm nguy cơ lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ; (2) Chủ động kiểm tra, xác minh 

xuất xứ, chống gian lận xuất xứ hàng hóa và thông tin, cảnh báo các tổ chức cấp 

C/O, các Bộ, ngành, Hiệp hội liên quan về việc tăng cường theo dõi, kiểm tra, 

giám sát việc cấp C/O đối với một số mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận xuất 

xứ hàng hóa như sắt thép, gỗ dán, xe đạp điện, lốp ô tô, nhôm, gạch men, hàng 

dệt may; (3) Phối hợp đầy đủ, tích cực với cơ quan điều tra của các nước, đồng 

thời khẳng định sự nỗ lực cũng như quan điểm sẵn sàng hợp tác với phía các 

nước có liên quan (nhất là Mỹ) trong lĩnh vực này; (4) Báo cáo và kiến nghị 

thường xuyên, kịp thời với Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp, giải pháp 

ngăn chặn hiện tượng lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ;  

+ Nghiên cứu xây dựng Đề án tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan, tổ chức trong xử lý vụ việc phòng vệ thương mại, trình Thủ tướng Chính 

phủ trong năm 2020. 

c) Đối với hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại và phát triển thị 

trường ngoài nước 
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- Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành 

hội nhập quốc tế về kinh tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+  Tổ chức triển khai tốt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; Tổ chức 

triển khai phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân nhận diện cơ hội và 

thách thức của Hiệp định CPTPP và các FTA song phương.  

+ Chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Châu Âu đẩy nhanh tiến độ 

hướng đến phê chuẩn và thực thi Hiệp định FTA Việt Nam - EU; nỗ lực yêu cầu 

các nước xóa bỏ tối đa thuế nhập khẩu và các rào cản phi thuế đối với hàng hóa 

của Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP). 

+ Chủ động chuẩn bị nội dung cho các phiên họp định kỳ trong ASEAN; 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do. Chủ động chuẩn bị nội dung cho 

các phiên họp tham vấn/đối thoại định kỳ trong khuôn khổ ASEAN - Trung 

Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Ốt-xtrây-lia-Niu Di-lân, ASEAN - Nhật 

Bản, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Hoa Kỳ, ASEAN - Nga, ASEAN - Canada... 

Phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thống nhất chủ trương, phối hợp 

quan điểm chặt chẽ với các nước ASEAN để đàm phán RCEP theo hướng đảm 

bảo vai trò trung tâm của ASEAN, lợi ích thiết thực cho các nước ASEAN nói 

chung và Việt Nam nói riêng. 

+ Phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan cũng như các nền kinh tế thành 

viên APEC nhằm thúc đẩy và triển khai những nội dung ưu tiên của năm APEC 

2020 do Việt Nam là chủ nhà, mang lại lợi ích thiết thực cho các nền kinh tế 

đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.  

- Vụ Châu Á - Châu phi; Châu Âu - Châu Mỹ tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

+ Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp phát triển xuất khẩu, nhập khẩu với 

từng thị trường quan trọng; tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu 

mới còn tiềm năng, đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam 

tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA. 

+ Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh cá tra tại 

châu Âu, chống lại các chiến dịch bôi nhọ trên truyền thông. 

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông 

thủy sản của Việt Nam với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu của Trung 

Quốc qua các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng Việt Nam có 

lợi thế và Trung Quốc đang có nhu cầu lớn như trái cây, thủy sản, gạo, cà phê... 

+ Chỉ đạo các cơ quan Thương vụ ở nước ngoài tăng cường sự chủ động 

trong nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất 

khẩu của Việt Nam để giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh 

nghiệp có phản ứng kịp thời. 
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+ Tăng cường phối hợp và hỗ trợ các địa phương tìm thị trường xuất khẩu 

cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và các mặt hàng chế biến, chế tạo là thế 

mạnh của địa phương; vận động các nước phát triển đầu tư sản xuất, chế biến 

phục vụ xuất khẩu, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương nhằm nâng cao năng lực 

và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

- Cục Xúc tiến thương mại tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình XTTM 

quốc gia, Chương trình Thương hiệu quốc gia thông qua việc tập trung các hoạt 

động hỗ trợ XTTM, xây dựng thương hiệu theo lĩnh vực ngành hàng, theo vùng 

miền; hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng 

triển khai các hoạt động XTTM theo chuỗi giá trị từ phát triển sản phẩm đến xây 

dựng thương hiệu và thâm nhập thị trường.  

Về phát triển sản phẩm, cần đảm bảo cân đối, ưu tiên nguồn lực cho các 

hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, 

tổ chức XTTM trung ương và địa phương trong các khâu từ nghiên cứu thị 

trường, thiết kế, phát triển sản phẩm đến quản lý chất lượng, quản trị kinh 

doanh, xây dựng thương hiệu, truyền thông tiếp thị, xúc tiến thương mại mở 

rộng thị trường.  

Về phát triển thị trường xuất khẩu, tiếp tục tổ chức, tham gia các hội chợ, 

triển lãm, sự kiện XTTM lớn tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc, 

Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ; khai thác các khu vực thị trường đã ký hiệp định thương 

mại tự do với Việt Nam; thâm nhập các thị trường tiềm năng Trung Đông, Châu 

Phi... Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm, 

thương hiệu, ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam; nâng cao hiệu 

quả hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác 

nhập khẩu tại các thị trường mục tiêu.  

+ Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại chỗ như hội nghị 

quốc tế ngành hàng, đón các đoàn nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng; tập trung 

đầu tư về kinh phí, kỹ thuật, nâng cao uy tín, hiệu quả các hội chợ định hướng 

xuất khẩu tổ chức tại Việt Nam, các Hội chợ liên kết vùng và các hội chợ tổ 

chức luân phiên định kỳ tại các tỉnh biên giới.  

Triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu ngành hàng xuất khẩu 

nhằm xây dựng, quảng bá hiệu quả hình ảnh chung về các ngành hàng xuất khẩu 

của Việt Nam; tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về các sản 

phẩm xuất khẩu của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng xuất 

khẩu và hiệu quả của công tác XTTM.  

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức XTTM và các doanh nghiệp 

trong việc tổ chức các hoạt động XTTM trọng điểm thuộc các ngành hàng, lĩnh 

vực Việt Nam có tiềm năng, thế mạnh, có lợi thế, có thị trường và có khả năng 

cạnh tranh nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng nền 

tảng, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và hệ thống cơ quan XTTM, nâng cao 
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chất lượng thực hiện các đề án XTTM quốc gia được phê duyệt. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về XTTM và xây dựng thương hiệu như WB, 

UN, ITC và các cơ quan XTTM của các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ 

thuật, kinh nghiệm và các nguồn lực liên quan giúp tăng cường năng lực của hệ 

thống XTTM Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới. 

d) Đối với phát triển thị trường trong nước, quản lý thị trường, quản lý 

cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng 

- Vụ Thị trường trong nước thực hiện/chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Triển khai mạnh mẽ các giải pháp để tổ chức và phát triển thị trường 

trong nước, sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thị 

trường trong nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045 để tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về hạ tầng thương mại 

cho phù hợp với bối cảnh mới nhằm tạo môi trường thuận lợi và tạo sự đồng bộ 

trong phát triển. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển chợ đầu mối, xúc tiến 

các chương trình khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư trong và ngoài nước về 

xây dựng và phát triển chợ đầu mối. 

+ Rà soát, đánh giá việc triển khai tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển chợ nông thôn 

theo mục tiêu đề ra; Xây dựng tiêu chí điểm bán sản phẩm OCOP và các hoạt 

động hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP, góp phần phát triển 

thương mại nông thôn. 

+ Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là 

đối với các mặt hàng thiết yếu, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu 

các mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác điều hành thị trường; chỉ đạo triển 

khai tích cực Chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, mùa 

vụ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc điều hành giá các mặt hàng 

do Nhà nước quản lý nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm 

phát (CPI tăng dưới 4%), bảo đảm an sinh xã hội. 

+ Kiện toàn bộ máy và cơ chế hoạt động của Tổ Điều hành thị trường trong 

nước phù hợp với quy định hiện hành và theo hướng kết hợp các nguồn lực từ 

quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và sử dụng hiệu quả năng lực can thiệp thị 

trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. 

 + Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm gắn kết giữa sản xuất với phân 

phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa gắn với thực 

hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 

nhằm khuyến khích, hỗ trợ nhà sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và sức 

cạnh tranh sản phẩm Việt Nam. 
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+ Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Sở giao 

dịch hàng hóa trong bối cảnh mới. 

+ Tổ chức thực hiện Kế hoạch tăng cường triển khai Chương trình hành 

động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” năm 2020.  

- Tổng Cục Quản lý thị trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ:  

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, biên chế để nhanh chóng 

ổn định tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường, qua đó tập trung lực lượng 

vào công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả mang lại hiệu quả cao trong thời gian tới. 

+ Xây dựng “Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường giai đoạn 

2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 3 năm 

2020. 

- Vụ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ 

cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng coi doanh 

nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Phát huy các nguồn lực xã 

hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công 

nghệ. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cấp quốc gia và cấp Bộ. 

+ Triển khai mạnh mẽ các nội dung thuộc CMCN 4.0, từng bước xây dựng 

nền sản xuất thông minh, hình thành các doanh nghiệp số: Nhanh chóng đưa 

CMCN4.0 trở thành nội dung ưu tiên trong các Chương trình/Đề án khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp Bộ, cấp quốc gia; Đánh giá toàn diện về tác động và 

tính sẵn sàng của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận với cuộc CMCN 4.0; 

đồng thời tiếp tục thực hiện việc đánh giá và xây dựng kế hoạch và lộ trình cho 

từng ngành/lĩnh vực cụ thể; Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về các 

nhà máy thông minh, nhà máy số cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; 

Nghiên cứu và làm chủ một số công nghệ của cuộc CMCN 4.0 để ứng dụng vào 

trong sản xuất công nghiệp. 

- Vụ Tổ chức cán bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, kiên quyết thực hiện việc 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.  

+ Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của các đơn vị thuộc 

Bộ. Rà soát, đánh giá giá, tham mưu với Lãnh đạo Bộ để kịp thời thay thế các 

cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và 
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kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong 

thực thi công vụ. 

+ Phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và các tiêu chí 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với chế 

độ tiền lương, thưởng, phụ cấp. 

+ Tiếp tục xây dựng và thực hiện các đề án phát triển nhân lực của ngành 

Công Thương, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo và phát 

triển nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhân lực của ngành; Phối hợp các cơ 

quan chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu, 

các thỏa thuận quốc tế về giáo dục đại học, về giáo dục nghề nghiệp. 

- Thanh tra Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bộ cũng như 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, đặc biệt 

là các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng 

cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống 

tham nhũng; Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. 

+ Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng, trong đó chú 

trọng công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng với 

việc chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản qui phạm 

pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các quy định quản lý, điều 

hành nội bộ, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác đối với số vị trí dễ nảy sinh tham nhũng. 

+ Chỉ đạo giải quyết những vụ việc về tham nhũng, lãng phí còn tồn đọng 

hoặc mới phát sinh ở Bộ và tiếp tục thực hiện kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân 

liên quan đến những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm, sai phạm tại một số dự án, 

doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, xử lý theo 

thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. 

- Vụ Pháp chế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tập trung theo dõi, đôn đốc, thẩm định và tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Công 

Thương, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện. 

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

giai đoạn 2019 - 2020, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương theo hướng không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng 

hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các 

điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật. 

- Văn phòng Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:  
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+ Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 

đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

+ Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ 

trương, chính sách, sự lãnh đạo và quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước, đặc 

biệt là những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương. 

- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái 

vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công 

khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết, đăng ký 

giao dịch trên thị trường chứng khoán và xem xét trách nhiệm người đứng đầu. 

+ Tham mưu với Lãnh đạo Bộ và tổ chức triển khai thực hiện triệt việc tiết 

kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp 

thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ 

chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...;  

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường 

quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng 

vốn vay, trả nợ. 

- Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, thực hiện kết nối liên 

thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ nhằm hỗ trợ cải thiện Chỉ số về Chính phủ điện tử. 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

thương mại điện tử;  quản lý, giám sát về điều kiện kinh doanh thương mại điện 

tử, các mô hình kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số kết hợp với từng 

bước hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách cho thương mại điện tử.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát hoạt động kinh doanh của các website 

thương mại điện tử, đặc biệt là các sàn giao dịch thương mại điện tử, các website 

kinh doanh các nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược 

liệu và vị thuốc y học cổ truyền, những mặt hàng xuất hiện nhiều giả hàng nhái 

xuất hiện nhiều trên mạng như thời trang, quần áo, giầy dép, túi xách... và các 

nhóm mặt hàng kinh doanh có điều kiện khác. 

+ Phối hợp với Vụ pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành rà soát, 

bổ sung, sửa đổi các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thương mại điện tử, đặc biệt với đối tượng cung cấp thông tin hàng giả, hàng 

cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.  
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+ Ban hành Kế hoạch Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Xây dựng Đề án “Phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất 

và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ trong 

tháng 12 năm 2020. 

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

+ Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Sửa đổi các quy định bất cập và cải 

tiến công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường. Xử lý nghiêm cơ sở gây 

ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; nhân rộng mô hình xử 

lý rác thải hiệu quả, bền vững.  

+ Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định 

pháp luật trong lĩnh vực quản lý an toàn đập thủy điện; Chỉ đạo chủ đập thủy 

điện rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ hồ chứa thủy điện phù hợp tình hình thực tế; 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy điện 

và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, phòng 

chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cho các cơ sở thuộc ngành Công Thương; 

Triển khai chương trình truyền thông môi trường, tập trung vào các ngành nhiệt 

điện, thép và hóa chất.  

- Vụ Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và thường kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình 

hình triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực 

hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-

CP và Nghị quyết 02/NQ-CP. 

+ Xây dựng, theo dõi, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để làm cơ sở 

điều hành, chỉ đạo của Bộ. 

+ Làm đầu mối đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại 

Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương và Kế hoạch cơ cấu lại ngành công 

nghiệp. 

+ Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng, 

chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt 

động đầu tư công; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư.  

+ Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tập trung triển khai 

thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên 

quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành./. 


