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Phát biểu tại Phiên họp, đại 
diện cơ quan chủ trì xây 
dựng Luật, Cục trưởng Cục 

Công nghiệp Bộ Công thương, ông 
Trương Thanh Hoài đã nêu lên các 
căn cứ pháp lý của Đảng, Nhà nước 
về xây dựng Luật phát triển công 
nghiệp (Luật PTCN), đồng thời cho 
biết, sau hơn 35 năm đổi mới và mở 
cửa nền kinh tế, Việt Nam đã dần trở 
thành một trong những trung tâm 
sản xuất công nghiệp của thế giới 
và thuộc nhóm quốc gia có năng lực 
cạnh tranh công nghiệp (CIP) trung 
bình cao toàn cầu và ASEAN-4. Mặc 

dù vậy, trong quá trình hình thành 
và phát triển, nền công nghiệp Việt 
Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế, 
vướng mắc gây cản trở quá trình đột 
phá, tiến đến phát triển bền vững. 
Do đó, cần thiết phải xây dựng Luật 
PTCN để phát triển nền công nghiệp 
quốc gia.

Đại diện Bộ Công thương cũng 
đã đưa ra 6 chính sách lớn để lấy 
ý kiến góp ý tại Phiên họp, cụ thể: 
Định hướng phát triển công nghiệp; 
Tăng cường liên kết ngành chuyên 
môn hóa theo chuỗi giá trị trong 
các ngành công nghiệp; Thúc đẩy 

phân bố không gian công nghiệp, 
liên kết vùng trong phát triển công 
nghiệp; Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp và sản 
phẩm công nghiệp; Phát triển bền 
vững trong công nghiệp; Thực hiện 
phân công, phân cấp trong phát 
triển công nghiệp.

Nhiều trăn trở về việc phát 
triển nền công nghiệp Việt Nam, 
Ông Phan Đăng Tuất, nguyên Viện 
trưởng Viện nghiên cứu chiến lược 
và chính sách công nghiệp, Bộ Công 
Thương, đồng thời hiện cũng đang 
là Phó chủ tịch thường trực của Hiệp 
hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - 
VASI đã chia sẻ một thực tế của 
các nước phát triển công nghiệp 
là: Không có nước phát triển công 
nghiệp nào mà không có 1 đạo luật 
về phát triển công nghiệp, trong khi 
nước ta đã định hướng xây dựng sự 
nghiệp công nghiệp hóa suốt nhiều 
năm mà chưa có 1 đạo luật về công 
nghiệp, do vậy ông nhấn mạnh, 
việc xây dựng Luật PTCN là rất cần 
thiết. Về 6 chính sách mà đơn vị 
chủ trì đưa ra, Ông Phan Đăng Tuất 
cho rằng, “rất khó để nói thiếu, đủ 
hay thừa, nhưng là phù hợp để có 
thể tuyên chiến được cho những ai 
chưa hiểu về công nghiệp” và theo 
quan điểm của ông “chừng ấy vấn 
đề là cần thiết”.

Các thành viên Hội đồng thẩm 

Cần thiết xây dựng 
Luật Phát triển công nghiệp
LIêN qUAN đếN đề NGHị CủA BỘ CÔNG THươNG Về VIỆC CầN THIếT xây DựNG LUậT 
PHáT TRIểN CÔNG NGHIỆP, SáNG NGày 17/2/2022, TạI TRụ Sở BỘ Tư PHáP đã DIễN RA 
PHIêN HọP HỘI đồNG THẩM địNH đề NGHị xây DựNG LUậT PHáT TRIểN CÔNG NGHIỆP 
DO BỘ CÔNG THươNG CHủ TRì SOạN THảO đề NGHị xây DựNG LUậT. PHIêN HọP DO 
THứ TRưởNG BỘ Tư PHáP PHAN CHí HIếU CHủ TRì, đạI DIỆN BỘ CÔNG THươNG, CáC 
đơN Vị Có LIêN qUAN Và đạI DIỆN HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM – VASI.
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định cũng đưa ra nhiều ý kiến liên 
quan đến sự cần thiết xây dựng 
Luật; phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng; sự phù hợp với chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; tính hợp 
hiến, hợp pháp, tính thống nhất, 
khả thi của Luật; tính dự báo, điều 
kiện về nguồn lực, giải pháp để thực 
hiện; tính tương thích của chính 
sách với các Điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở các ý kiến tại Phiên 
họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan 
Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thẩm 
định nhất trí cao về sự cần thiết 
ban hành Luật PTCN. Thứ trưởng  
cho biết, chủ trương, đường lối của 
Đảng, nhà nước trong thời gian 

qua về phát triển nền công nghiệp 
quốc gia là rất rõ. Nền công nghiêp 
Việt Nam trong thời gian qua cũng 
có nhiều lúc thăng trầm, chưa nhất 
quán, do đó việc xây dựng luật lần 
này phải khắc phục được các khó 
khăn, vướng mắc trong phát triển 
công nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng lưu ý cần làm rõ hơn 
phạm vi điều chỉnh của Luật. Phạm 
vi điều chỉnh phải xác định phù hợp 
hơn với tên gọi, đồng thời tiếp tục rà 
soát kỹ các văn bản quy phạm pháp 
luật khác để tránh chồng chéo, 
trùng lắp trong phạm vi điều chỉnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị tiếp 
tục rà soát chủ trương, chính sách 
của Đảng, nhà nước để bảo đảm thể 
chế hóa đầy đủ các quy định trong 

luật. Chính sách nào đã được quy 
định trong các luật khác thì không 
quy định lại trong luật này. Trong 
xây dựng chính sách cần cố gắng 
có những đột phá, cụ thể, tránh quy 
định chung chung. Đồng thời cũng 
phải rà soát các chính sách liên quan 
đến phân công, phân cấp cho các Bộ, 
ngành để tránh chồng chéo trong 
các quy định của luật khác về chức 
năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành…

Nguồn:  VASI, Báo chính phủ, Tạp chí 
doanh nghiệp và thương mại

https://vasi.org.vn/can-thiet-
xay-dung-luat-phat-trien-cong-

nghiep-de-dieu-chinh-toan-dien-
cac-van-de-phat-trien-cong-

nghiep-cua-dat-nuoc/

VASI kết nối các hội viên với người mua - 
Huyndai Kefico

Công ty Huyndai Kefico có nhu cầu tìm nhà 
cung cấp tại Việt Nam về các sản phẩm linh kiện 
cho ngành ô tô (Chi tiết xem tại địa chỉ https://
vasi.org.vn/7132-2/).

 Trong thời gian từ 14-24/2/2022 VASI đã tập 
hợp thông tin công ty hội viên để kết nối thông 
qua các kênh nội bộ trên website, nhóm hội viên. 
Sau khi tập hợp, 37 công ty đã đăng ký tham gia, 
trong đó có 28 cty phía Bắc, 9 cty phía Nam. Trân 

trọng cảm ơn các công ty đã quan tâm đăng ký 
tham gia sự kiện lần này.

VASI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Huyndai 
Kefico liên hệ để thăm, đánh giá các công ty hội 
viên phù hợp với tiêu chí của họ (dự kiến bắt đầu 
từ tháng 3/2022 tới khi hết các công ty phù hợp). 
Xin lưu ý là Huyndai Kefico sẽ chỉ liên hệ và đến 
thăm 1 số nhà máy họ thấy phù hợp với các tiêu 
chí đánh giá của họ. Văn phòng VASI cũng mong 
các công ty đã đăng ký mà không được liên hệ lại 
thông cảm!

Một lần nữa, trân trọng 
cảm ơn các công ty đã 
quan tâm tham gia hoạt 
động này của VASI.

https://vasi.org.vn/
vasi-tap-hop-thong-tin-

hoi-vien-ket-noi-cac-
hoi-vien-voi-nguoi-mua-

huyndai-kefico/

VASI tập hợp thông tin hội viên kết nối  
các hội viên với người mua - Huyndai Kefico
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VASI  
tổ chức 

khảo sát 
nhu cầu 

hỗ trợ của 
doanh 
nghiệp

T rong năm 
2022, VASI 
dự kiến sẽ 

tổ chức thường kỳ 
các hoạt động đào 

tạo, tư vấn liên 
quan trực tiếp đến 

các vấn đề của 
các doanh nghiệp. 

Để đảm bảo sát 
nhất với nhu cầu 

của các doanh 
nghiệp, VASI đã 

tổ chức khảo sát 
bằng phiếu online 

gửi tới các doanh 
nghiệp hội viên. 

Căn cứ trên các kết 
quả này, VASI sẽ 
tổ chức các hoạt 
động thường kỳ 

theo nhu cầu của 
doanh nghiệp 

cũng như liên hệ 
với các đơn vị liên 
quan để hỗ trợ tốt 

nhất hội viên.

Một số kết quả 
khảo sát: 

4 BẢN TIN THÁNG
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VASI tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp
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Buổi tọa đàm đã diễn ra với sự 
góp mặt của các các diễn giả: 
Ông Phạm Minh Thắng - GĐ, 

P&Q Solutions; Bà Trương Thị Chí 
Bình - Tổng thư ký Hiệp hội CNHT 
(VASI); Ông Vũ Tuấn Anh - Phó TGĐ, 
Dr SME; Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - GĐ, 
NCNetwork VN; Ông Nguyễn Văn 
Hùng - TGĐ, An Phú Việt. 

Buổi tọa đàm tạo ra cơ hội trao 
đổi, đưa ra những góc nhìn nhiều 
chiều thú vị về những vấn đề vô 
cùng nóng bỏng và xu hướng phát 
triển chung của chuỗi cung ứng và 
sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh rất 
nhiều cơ hội mở ra cho một năm 
khởi sắc như: giao thương thuận lợi, 
đơn hàng sản xuất tăng, sản lượng 
sản xuất tăng, xu hướng dịch chuyển 
từ nước ngoài vào Việt Nam tăng,.. 
thì các doanh nghiệp sản xuất cũng 
phải đối mặt với các thách thức, rủi 
ro đi kèm như dịch bệnh, vấn đề 
nhân sự, đối phó rủi ro, tài chính,... 

Các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ 
các câu chuyện và cho những gợi 
ý sâu sắc cho việc hoàn thiện các 
thế mạnh song song với việc giải 
quyết các vấn đề thách thức của 
doanh nghiệp. 

 Đại diện của VASI, bà Trương Thị 
Chí Bình – Tổng thư ký kiêm Phó chủ 
tịch đã chia sẻ rất nhiều vấn đề của 
doanh nghiệp hội viên trong năm 

2021, đặc biệt là những khó khăn, 
thách thức do dịch bệnh Covid 19 
tác động tới hoạt động sản xuất của 
các doanh nghiệp. Trong năm 2022, 
tín hiệu khởi sắc cũng sẽ đến nhiều 
hơn với doanh nghiệp hội viên nói 
riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói 
chung. VASI sẽ luôn sát cánh cùng các 
doanh nghiệp trong các xúc tiến giao 
thương, hỗ trợ chính sách và liên kết 
với các tổ chức khác để tìm kiếm cơ 
hội hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp.

Trong buổi tọa đàm, P&Q 
solutions và VASI cũng đã giới thiệu 
nền tảng FORUM mới được thiết 
lập và triển khai. Đây sẽ là nơi để 
các doanh nghiệp thành viên VASI 
cũng như P&Q trao đổi, chia sẻ, 
hỗ trợ nhau trong các hoạt động 
chung, những vấn đề liên quan đến 
sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp. Đây cũng là nền tảng để 
quảng cáo, giới thiệu năng lực, sản 
phẩm... của các doanh nghiệp. n

Tham gia chương trình 
Springboard TALKS số 50 
NGày 17 THáNG 02 NăM 2022, BUổI TọA đàM kHAI xUâN 2022 VớI CHủ đề: 
“2022 OUTLOOk – CHUỖI CUNG ứNG Và DOANH NGHIỆP SảN xUẤT” đã DIễN 
RA VàO LúC 20H, TRêN PHòNG HọP ZOOM CủA P&q SOLUTIONS. BUổI TọA 
đàM đã THU HúT đưỢC Sự THAM GIA CủA GầN 100 Cá NHâN, DOANH NGHIỆP 
qUAN TâM đếN CHUỖI CUNG ứNG Và TìNH HìNH SảN xUẤT NăM 2022.
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Tập đoàn Corning chuyên sản xuất và cung ứng 
các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị môi trường, y 
tế, điện tử, viễn thông … (https://www.corning.com/) 
đang cần tìm mua một số chủng loại linh kiện, dịch vụ 
như sau: 

- Sản xuất OEM thiết bị y tế (Đĩa nhựa, khay nhựa, 
chai nhựa PP&PE, ống Pipets… dùng trong phòng thí 
nghiệm, y tế);

- Kính cho thiết bị Media trên ô tô (với các công 
nghệ: CNC Cutting; Coating; Gia cường kính; phủ 
chống lóa, chống vân tay; in 2D,3D…);

- Vỏ bọc dây cáp quang bằng nhựa HDPE.

Do yêu cầu bảo mật thông tin, VASI sẽ gửi thông 
tin, các doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký để 
được kết nối trực tiếp với công ty này. Khi hai bên làm 
việc trực tiếp, ký bảo đảm bảo mật, phía Corning sẽ 
cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, sản lượng….

Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký theo 
đường link: https://forms.gle/oYxW8KUceWQZFfJfA

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 4/3/2022.

Người liên hệ: Mr. Dương Danh Tại; Chánh Văn 
phòng VASI; Tel/Zalo: 0944359988

https://vasi.org.vn/thong-tin-ket-noi-voi-khach-
hang-tap-doan-corning/

Tập đoàn Corning tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty Hoa Kỳ cần nhập 
khẩu các sản phẩm cơ khí

 Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm cơ 
khí gồm: chốt làm chặt (fasteners), ốc vít (crews) và 
những sản phẩm cơ khí tương tự. Mẫu và yêu cầu về 
sản phẩm gửi kèm theo.

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các sản phẩm cơ 
khí gồm: chốt làm chặt (fasteners), ốc vít (crews) và 
những sản phẩm cơ khí tương tự. Mẫu và yêu cầu về 
sản phẩm gửi kèm theo.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị 
gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và 
sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại 
New york (Vietrade New york)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA
Tel: 212 868 2686/212 868 2688
Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; 

vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
 

Nguồn: VNXK, Văn phòng XTTM Việt Nam  
tại New York

https://vasi.org.vn/cong-ty-hoa-ky-can-nhap-
khau-cac-san-pham-co-khi/

ảnh 1 NCC  
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Kính gửi: Quý doanh nghiệp hội viên Hiệp Hội Công 
Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam - VASI

Hội chợ VIETNAM EXPO là sự kiện thường niên do Bộ 
Công Thương chủ trì tổ chức từ năm 1991 tại Hà Nội được 
xem là sự kiện Xúc tiến thương mại trọng điểm với mục 
tiêu phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy giao lưu giữa 
doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trên nhiều lĩnh vực: 
Sản xuất - Công nghệ - Dịch vụ…

Hội chợ VIETNAM EXPO lần thứ 31 với chủ đề “Đồng 
hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” (VIETNAM 
EXPO 2022) đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức 
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cùng cộng đồng 
doanh nghiệp. VIETNAM EXPO 2022 tin tưởng sẽ tạo ra 
những kênh kết nối hiệu quả, thiết thực cho các doanh 
nghiệp, hỗ trợ hiệu quả hoạt động quảng bá sản phẩm, 
phát triển thị trường; và gia tăng phục hồi sản xuất.

Vinexad (Nhà tổ chức VIETNAM EXPO 2022) hân 
hạnh đồng hành cùng VASI trong các sự kiện trong nhiều 
năm qua. Hội chợ Vietnam Expo 2022 sẽ bố trí một khu 

vực trưng bày dành cho các doanh nghiệp là thành viên 
của VASI và hỗ trợ 10% trên biểu giá đăng ký, cụ thể:

* Tên sự kiện: Hội chợ VIETNAM EXPO lần thứ 31
* Thời gian: 13-16 | Tháng 4 | Năm 2022
* Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế HN (I.C.E), 

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* Ngành hàng: Công nghiệp hỗ trợ & Dụng cụ cầm 

tay | Khu gian hàng Quốc tế | Công nghệ Số | Máy móc 
thiết bị Điện Tử.

* Quy mô tổ chức : 500 gian hàng (Hall A1, A2, A3, A4).
* Chi phí tham gia:
- Chi phí gian hàng chính thức: 19.000.000 VNĐ/gian 

tiêu chuẩn;
- Chi phí hỗ trợ dành cho hội viên VASI:  17.100.000 

VNĐ/gian tiêu chuẩn (giảm 10% so với chi phí chính thức 
- đã bao gồm 10%VAT)

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký trước ngày 
05/03/2022

https://vasi.org.vn/thu-moi-tham-gia-hoi-cho/

VASI xin gửi tới quý hội viên thông tin do Văn phòng 
thương mại Việt Nam tại Mianma cung cấp.

Doanh nghiệp sản xuất và phân phối sắt thép 
Myanmar đang có nhu cầu nhập khẩu thép dây cuộn 
(wire rod) và thép có gờ (deformed bar)

Các loại sắt thép doanh nghiệp Myanmar có nhu cầu 
nhập thường xuyên gồm:

1) Wire rod SAE 1008 Grade
5.5mm&8mm
Khối lượng nhập tối thiểu 2.500MT
2) Deformed Bar
10mm; 12mm; 16mm; 18mm
Khối lượng nhập tối thiểu 2.200-2.500MT
B500B grade equivalent ASTM A615 . Standard size 

should be as belowing:
Carbon content: less than 0.3
Yield Strength: min 420MPA
Tensile strength: min 620MPA
Tensile ratio: min 2.5
Elongation: min 14%
Nhà cung cấp Việt Nam có năng lực và nhu cầu đề 

nghị gửi thông tin về Thương vụ tại Myanmar để trao 
đổi cụ thể với đối tác Myanmar.

Thông tin thêm xin liên hệ: Viet Nam Trade Office, 
Embassy of Viet Nam in Myanmar 9A Pyi Htaung Su 
Street (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, 
Yangon, Myanmar | HP +95-9666225577 | Office phone 
+95-95051572 | Viber + 84 (9) 61861698|E-mail mm@
moit.gov.vn; vnmmcommerce@gmail.com

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Myanmar, VNXK
https://vasi.org.vn/doanh-nghiep-myanmar-nhap-

khau-sat-thep/

Thư mời tham gia: Hội chợ VIETNAM 
EXPO - Đồng hành cùng doanh nghiệp  
trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp Myanmar nhập khẩu sắt thép
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Hà Nội sẵn sàng đi trước, 
làm mẫu trong phát triển 
CNHT

Ngày 17/2, Cục Công nghiệp – 
Bộ Công Thương đã có buổi làm 
việc với Sở Công Thương Hà Nội 
bàn về cơ chế, chính sách phát 
triển công nghiệp tại Hà Nội. Cuộc 
họp nằm trong Chương trình thúc 
đẩy phát triển CNHT tại địa phương 
của Bộ Công Thương năm 2022.

 Tại cuộc họp, Phó Giám đốc 
Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến 
Thắng cho biết, TP. Hà Nội đã có 
những giải pháp, đề xuất tháo gỡ 
khó khăn, giúp doanh nghiệp có 
thể phục hồi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh 
được kiểm soát. Các chương trình 
hỗ trợ phát triển CNHT, khuyến 
công, sản phẩm công nghiệp chủ 
lực được Thành phố quan tâm và 
triển khai thực hiện từ rất sớm đã 
bước đầu có những kết quả đáng 
khích lệ.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở 
Công Thương Hà Nội cũng cho 
rằng, một số cơ chế chính sách hỗ 

trợ phát triển công nghiệp, CNHT 
tại địa phương chưa được hoàn 
thiện, nhất là các chính sách tín 
dụng, quy chế thực hiện Chương 
trình,…. Công tác tổ chức, quản lý, 
điều hành việc triển khai thực hiện 
quy hoạch và chính sách phát triển 
CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 
còn thiếu; đặc biệt là thiếu nhân lực 
quản lý nhà nước về công nghiệp. 
Quy mô các doanh nghiệp còn nhỏ, 
công nghệ chưa tiên tiến, khả năng 
nghiên cứu thiết kế phát triển sản 
phẩm còn hạn chế,…

“Đề nghị Cục Công nghiệp phối 
hợp thực hiện Chương trình phát 
triển CNHT và tạo ra hệ sinh thái 
đủ lớn cho các doanh nghiệp trong 
ngành cùng phát triển. Hà Nội có lợi 
thế về công nghệ và về con người. 
Trong năm 2022, Hà Nội sẵn sàng đi 
trước, làm mẫu, làm điểm để rút ra 
những bài học thành công và chưa 
thành công áp dụng cho các địa 
phương khác”, ông Thắng nói.

Đại diện Tổ công tác của Cục 
Công nghiệp – Bộ Công Thương 
đã có một số kiến nghị để Hà Nội 

phát triển mạnh mẽ hơn lĩnh vực 
CNHT trong thời gian tới, trong đó 
cần chú trọng hoàn thiện các văn 
bản hướng dẫn thực hiện và quản 
lý Chương trình trên cơ sở nghiên 
cứu, tham khảo các văn bản hướng 
dẫn của Bộ Công Thương.

Đại diện Bộ Công Thương đề 
nghị TP. Hà Nội mà cụ thể là Sở 
Công Thương cần tăng cường hỗ 
trợ các doanh nghiệp trên địa bàn 
cải tiến quy trình quản trị sản xuất, 
chuyển đổi số; tập trung xây dựng 
hệ thống cơ sở dữ liệu các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực CNHT và 
công nghiệp chế biến chế tạo tại 
TP. Hà Nội.

Ngoài ra, Thành phố cần tăng 
cường kết nối doanh nghiệp CNHT 
với các doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm hoàn chỉnh, tham khảo các 
chính sách của Trung ương để  xây 
dựng và hoàn thiện các chính sách 
hỗ trợ về tín dụng từ nguồn ngân 
sách địa phương.

Trong thời gian tới, hai cơ quan 
là Cục Công nghiệp - Bộ Công 
Thương và Sở Công Thương Hà 

Hà Nội nhận làm mẫu  
phát triển công nghiệp hỗ trợ 
năm 2022
TRONG NăM 2022, Hà NỘI SẵN SàNG đI TRướC, LàM MẫU, LàM đIểM để RúT RA NHữNG 
BàI HọC THàNH CÔNG Và CHưA THàNH CÔNG áP DụNG CHO CáC địA PHươNG kHáC.
Là TRUNG TâM CHíNH TRị – kINH Tế – VăN HOá CủA Cả NướC, THủ đÔ Hà NỘI Có RẤT 
NHIềU LỢI THế TRONG PHáT TRIểN LĩNH VựC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (CNHT). địA PHươNG 
Này đặT MụC TIêU Có kHOảNG 920 DOANH NGHIỆP CNHT NGAy TRONG NăM 2022.
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Nội sẽ liên tục phối hợp chặt chẽ 
để triển khai Chương trình Phát 
triển CNHT TP. Hà Nội giai đoạn 
2020-2025 một cách hiệu quả, 
thiết thực nhất.

Sớm có định hướng,  
mục tiêu cụ thể

Nhận thức được vị trí, vai trò của 
CNHT trong ngành công nghiệp 
Thủ đô, ngày 27/1/2022, UBND 
TP. Hà Nội đã sớm có kế hoạch 
“Chương trình Phát triển CNHT 
thành phố Hà Nội năm 2022”, trong 
đó cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm 
vụ của “Chương trình Phát triển 
CNHT thành phố Hà Nội giai đoạn 
2020-2025.

Theo đó, TP. Hà Nội xác định ưu 
tiên, khuyến khích phát triển CNHT 
và nâng cao năng lực các doanh 
nghiệp CNHT phù hợp với điều 
kiện kinh tế – xã hội của Hà Nội, 
đặc biệt trong đại dịch Covid-19. 
Chương trình cũng sẽ ưu tiên thu 
hút, huy động nguồn lực từ mọi 
thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh 
vực CNHT nhằm gia tăng số lượng 

và chất lượng doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực này, nâng cao 
hiệu quả các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp CNHT tại Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu 
trong năm 2022 có khoảng 920 
doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực CNHT tại Hà Nội. Trong 
đó có khoảng 300 doanh nghiệp 
có hệ thống sản xuất và sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực 
cung ứng tham gia vào mạng lưới 
sản xuất toàn cầu của các tập đoàn 
đa quốc gia tại Việt Nam.

Giá trị sản xuất công nghiệp của 
CNHT chiếm khoảng 16% giá trị 
sản xuất công nghiệp ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo Hà Nội; chỉ 
số phát triển công nghiệp lĩnh vực 
CNHT hằng năm tăng trên 11%.

Để đạt được mục tiêu trên trong 
năm “bản lề” 2022 này, UBND TP. Hà 
Nội mà cơ quan trực tiếp thực hiện 
là Sở Công Thương ngay từ những 
ngày đầu năm đã phối kết hợp chặt 
chẽ với các cơ quan như Cục Công 
nghiệp – Bộ Công Thương và các 
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

Hà Nội để cùng phân tích, đánh giá 
thực trạng, vạch ra mục tiêu, định 
hướng và giải pháp phát triển công 
nghiệp hỗ trợ.

Trong Chương trình phát triển 
ngành CNHT năm 2022, Sở Công 
Thương Hà Nội đã đề ra giải pháp 
thực hiện và có rất nhiều hoạt động 
hỗ trợ thiết thực, cụ thể để phát 
triển CNHT trên cơ sở bám sát, đồng 
hành gắn bó với các doanh nghiệp.

Qua chương trình và các 
chương trình lồng ghép như 
chương trình phát triển sản phẩm 
công nghiệp chủ lực; chương trình 
xúc tiến thương mại, các hoạt động 
xúc tiến phát triển CNHT đã được 
thực thi như: hỗ trự doanh nghiệp 
về lãi suất sau đầu tư; hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia hội chợ, khảo sát 
hợp tác với nước ngoài, nhận hỗ 
trợ nghiên cứu ứng dụng khoa học 
công nghệ,…

Nguồn: Vietnamnet

https://vasi.org.vn/ha-noi-
nhan-lam-mau-phat-trien-cong-

nghiep-ho-tro-nam-2022/

Buổi làm việc giữa Tổ công tác của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội về cơ chế, chính sách phát triển 
công nghiệp tại Hà Nội vào chiều 17/2.
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Theo đó, vốn đầu tư nhà máy 
Samsung Electro – Mechanics 
tại Thái Nguyên tăng từ 1,35 

tỷ USD lên 2,27 tỷ USD.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh 

ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải 
bày tỏ vui mừng khi Thái Nguyên 
tiếp tục được Tập đoàn Samsung tin 
tưởng mở rộng đầu tư. “Thái Nguyên 
có vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm 
vùng trung du miền núi phía Bắc, 
thuộc vùng Thủ đô và là cửa ngõ 
phía Bắc Thủ đô Hà Nội, hạ tầng đã 
và đang được đầu tư đồng bộ, hiện 
đại, môi trường đầu tư thuận lợi, 
thông thoáng… nên là địa phương 
có nhiều tiềm năng, hấp dẫn nhà 
đầu tư trong và ngoài nước”, lãnh 
đạo tỉnh Thái Nguyên nói.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng 
định, ngay khi được sự chấp thuận 
của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái 
Nguyên đã rất tích cực, khẩn trương 
phối hợp với Công ty SEMV nhanh 
chóng hoàn thiện các thủ tục pháp 
lý, cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
mở rộng Dự án Samsung Electro-
Mechanics Việt Nam.

Việc tỉnh tổ chức trao Giấy chứng 

nhận vào hôm nay (16/2/2022) là 
sớm hơn 2 ngày so với mong muốn, 
đề nghị của lãnh đạo Công ty. Đó là 
thiện chí và nỗ lực lớn của cả 2 bên. 
Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Công 
ty SEMV tích cực triển khai Dự án, 
đảm bảo tiến độ và những nội dung 
đã cam kết. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất trong 
khuôn khổ pháp luật Việt Nam cho 
Công ty và các nhà đầu tư vào tỉnh…

Ông Kim Sang Nam, Tổng Giám 
đốc Công ty SEMV, cảm ơn lãnh đạo 
tỉnh và các cấp, ngành liên quan 
đã tích cực vào cuộc, tạo điều kiện 
thuận lợi, nhanh chóng giải quyết 
các thủ tục hành chính liên quan 
để sớm cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
điều chỉnh mở rộng Dự án. Công ty 
sẽ nỗ lực triển khai Dự án, thu hút 
thêm các dự án phụ trợ đầu tư vào 
Thái Nguyên… Ông Kim Sang Nam 
khẳng định thành công của Thái 
Nguyên cũng là thành công của 
Samsung và ngược lại.

Dự án Samsung Electro-
Mechanics đi vào hoạt động vào năm 
2015, với tổng vốn đầu tư 1,35 tỷ USD. 
Số lao động sử dụng (tại thời điểm 

31/10/2021) là 6.585 người. Mục tiêu 
của dự án là sản xuất và lắp ráp bản 
mạch in kết nối mật độ cao, các linh 
kiện, phụ tùng (như camera module, 
bộ nắn điện, Touch sensor module, 
Linear motor…) cho các loại thiết 
bị viễn thông, thiết bị di động công 
nghệ cao, các loại sản phẩm điện và 
điện tử khác; xây dựng và vận hành 
các khu nhà và các cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội cần thiết khác cho các 
chuyên gia và công nhân của Công ty.

Ngày 23/12/2021, Công ty nộp 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn 
đầu tư lên 51.957,246 tỷ đồng, tương 
đương 2,27 tỷ USD (tăng thêm 920 
triệu USD). Với mục tiêu chính: Sản 
xuất mảng lưới bóng chíp bán dẫn 
và các linh kiện, phụ tùng (Camera 
Module, Thấu kính, Actuator, Bộ nắn 
điện, Touch sensor module, Linear 
motor, WPT…) cho các loại thiết bị 
viễn thông và thiết bị di động công 
nghệ cao và các loại sản phẩm điện 
và điện tử khác…

Nguồn: Moit
https://vasi.org.vn/samsung-

dau-tu-them-920-trieu-usd-vao-
thai-nguyen/

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Giấy chứng nhận đầu tư thêm 920 triệu USD cho lãnh 
đạo Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

NGày 16/2, UBND TỉNH THáI 
NGUyêN Tổ CHứC TRAO GIẤy 
CHứNG NHậN đăNG ký đầU 
Tư Mở RỘNG Dự áN SAMSUNG 
ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM 
CHO CÔNG Ty TNHH SAMSUNG 
ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM 
(CÔNG Ty SEMV) VớI Số VốN 
TăNG THêM 920 TRIỆU USD.

Samsung đầu tư thêm 
920 triệu USD vào Thái Nguyên
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Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xin được 
gửi tới quý hội viên một số ấn phẩm liên quan 
đến chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Các tài liệu này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự án 
USAID- LinkSME thực hiện và công khai tại website 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, địa 
chỉ: https://digital.business.gov.vn/.

Sổ tay chuyển đổi số  
cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Sổ tay này là một sản phẩm nằm trong khuôn khổ 
của Dự án USAID- LinkSME, cung cấp các khái niệm, lộ 
trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về: 
CĐS là gì; CĐS được thực hiện ở đâu trong mô hình kinh 
doanh, quản trị; các bước thực hiện; cách thức đánh giá 
mức độ sẵn sàng CĐS để doanh nghiệp nhận thức được 
mình đang ở bước nào của lộ trình.

Đi kèm với các bước trong lộ trình CĐS, sổ tay cũng 
cung cấp thông tin chỉ dẫn về các giải pháp công nghệ, 
nhà cung cấp trên thị trường và có một số thông tin 
phân tích sơ bộ để giúp doanh nghiệp có các phân 

tích/đánh giá ban đầu. Ngoài ra, chỉ dẫn công nghệ cho 
ngành Công nghiệp chế tạo cũng được phân tích với 
mục đích cung cấp thông tin sâu hơn cho các DNNVV 
trong lĩnh vực này. Cuối cùng, một số các câu hỏi cho 
các vấn đề thường gặp trong CĐS của doanh nghiệp 
cũng được liệt kê để giúp DNNVV xem xét, cân nhắc cho 
lộ trình CĐS của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm có thể download cuốn 
sổ tay tại đây (https://vasi.org.vn/wp-content/
uploads/2022/02/USAID-LinkSME_So-tay-chuyen-doi-
so-doanh-nghiep-nho-va-vua_T6.2021.pdf )

Báo cáo thường niên về chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp 2021

Đây là báo cáo thường niên được thực hiện trong 
khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
thông qua Dự án USAID- LinkSME.

Nội dung chính của báo cáo gồm 3 phần: Tổng quan 
về chuyển đổi số ở doanh nghiệp; Mục tiêu tiếp cận kiến 
thức chuyển đổi số và các rào cản của doanh nghiệp; Kết 
quả khảo sát nhu cầu chuyển đổi số và giải pháp công 
nghệ của doanh nghiệp; Giới thiệu các chương trình hỗ 
trợ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH-ĐT.

Doanh nghiệp quan tâm có thể download cuốn 
báo cáo tại đây. (https://vasi.org.vn/wp-content/
uploads/2022/02/MPI_AED_Bao-cao-Thuong-nien-
CDS-DN-2021.pdf)

Hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ được công việc của 
các anh chị.

https://vasi.org.vn/tai-lieu-ve-chuyen-doi-so-cho-
doanh-nghiep-nho-va-vua/

Tài liệu về chuyển đổi số  
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa



12 BẢN TIN THÁNG
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1. Tổ chức đại hội toàn thể VASI nhiệm kỳ 2 (2022-2027). Dự kiến: tháng 3 hoặc tháng 4/2022
Đại hội sẽ có các nội dung chính như sau:
- Tổng kết hoạt động của VASI nhiệm kỳ 2017-2022, đề xuất phương hướng giai đoạn 2022-2027
- Thảo luận, đóng góp ý kiến cho hoạt động của VASI trong giai đoạn tiếp theo
- Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
2. Phối hợp cùng USAID LinkSME tổ chức sự kiện kết nối với khách hàng Châu Âu. Dự kiến: tháng 3/2022 
Sự kiện sẽ kết nối các hội viên VASI trong lĩnh vực cơ khí với người mua tại châu Âu. Theo yêu cầu từ khách 

hàng, các hội viên sẽ được USAID LinkSME sàng lọc và mời tham gia.
3. Phối hợp cùng Công ty Huyndai Kef ico khảo sát các doanh nghiệp hội viên đã đăng ký ứng tuyển 

nhà cung cấp.
Thực hiện khảo sát trực tiếp tại nhà máy các hội viên đã đăng ký và theo sàng lọc của Huyndai Kefico. Dự 

kiến triển khai từ tháng 3 đến khi hết doanh nghiệp tiềm năng.
4. Tổ chức khóa đào tạo cho các hội viên: 
- Tên khóa đào tạo dự kiến: Sơ đồ dòng chảy giá trị - VSM và trực quan hóa
- Địa điểm: Online hoặc tại 1 nhà máy là doanh nghiệp hội viên

sự KIệN sắp dIễN ra 

góc HộI vIêN

Năm thành lập: 2010 
Số lao động: +450 người (bao gồm cả nhân sự nhà máy) 
Tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 

(nhà máy Sunpla) 
Hikari Group tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương Mại Hikari Việt Nam. Được thành lập ngày 8 
tháng 06 năm 2010 bởi người sáng lập là Ông Nguyễn 
Đức Cường. Hoạt động trong lĩnh vực ngành công nghiệp 
hỗ trợ cụ thể như:

• Nhà	máy	sản	xuất
• Kinh	doanh	thương	mại	và	xuất	nhập	khẩu
• Dịch	vụ	tư	vấn	và	cung	ứng	giải	pháp	tự	động	hóa	và	tối	ưu	hóa	trong	sản	xuất
• Dịch	vụ	kỹ	thuật	(sửa	chữa,	bảo	trì,	bảo	dưỡng	máy	móc,	trang	thiết	bị,	lắp	đặt	máy	móc…)
• Xúc	tiến	đầu	tư	và	thương	mại,	liên	kết	các	doanh	nghiệp	sản	xuất	trong	ngành	công	nghiệp	phụ	trợ,

cho thuê và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.
Hiện nay chúng tôi có hơn 200 khách hàng trong đó có các tập đoàn lớn của Việt Nam và Nước ngoài, các 

doanh nghiệp FDI như Tập đoàn Viettel, Canon, Vin Group, Kyocera, Nidec Corp, Samsung…

THàNH VIêN HIkARI GROUP
1. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM (2010)
2. CÔNG TY TNHH SX & TM HIKARI VIỆT NAM –  HỒ CHÍ MINH (2019)
3. CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIKARI VIỆT NAM (2019)
NHÀ MÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNPLA

GIớI THIỆU Về HIkARI GROUP*:

cÔNg TY TNHH sẢN XUẤT vÀ THƯƠNg MẠI HIKarI vIệT NaM
Website: www.hikarivn.com Email: hikari@hikarivn.com

* các BẢN TIN THáNg sẽ gIớI THIệU các doaNH NgHIệp lÀ HộI vIêN Đặc BIệT của vasI.
cHI TIếT về góI HộI vIêN Đặc BIệT, XIN lIêN lẠc vớI văN pHòNg vasI.

TIN TỨC CHUNG


