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14 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hợp tác cùng phát triển
Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của cả
nước nói chung và khu vực duyên hải miền
Trung Tây Nguyên (MTTN) nói riêng còn
nhiều khó khăn, thách thức, gây ảnh hưởng
không nhỏ đến kết quả hoạt động của ngành
Công Thương, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao
của Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ ngành
Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương mà
trực tiếp là các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ
Công Thương và sự điều hành linh hoạt của
chính quyền các tỉnh, các Sở Công Thương
trong khu vực đã tích cực phối hợp, thực hiện
các giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn, hỗ
trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh, xuất khẩu. Cùng với sự đồng hành
tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp Ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng khai mạc hội nghị
trong vùng đã phấn đấu, sáng tạo để tồn tại và
phát triển. Công tác xúc tiến thương mại (XTTM), Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp được đẩy mạnh,
nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục. Hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại được
quan tâm, cải thiện đáng kể. Căn cứ kết quả 7 tháng đầu năm 2012 và căn cứ thực tế, để thực hiện thắng lợi kế
hoạch năm 2012, ngành Công Thương 14 tỉnh, thành vùng duyên hải miền Trung - Tây Nguyên phải phấn đấu
trong 5 tháng cuối năm đạt được giá trị sản xuất công nghiệp 50.488,6 tỷ đồng, cả năm 2012 đạt gần 96,9% kế
hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 137.148 tỷ đồng, cả năm 2012 đạt 101,7%
kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.398,3 triệu USD, cả năm 2012 đạt 103,5% kế hoạch; Kim ngạch nhập khẩu
đạt 1.529 triệu USD, cả năm 2012 đạt 86,6% kế hoạch.
Năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015)
của các tỉnh, thành phố, tạo điều kiện phát triển cho những năm tiếp theo, đòi hỏi ngành Công Thương các tỉnh,
thành duyên hải miền Trung – Tây Nguyên và cộng đồng các doanh nghiệp phải quyết tâm phấn đấu thực hiện.
Dự báo trong 5 tháng cuối năm, tình hình kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng khoảng tài chính, nợ công và bất
ổn chính trị, hậu quả thiên tai, dịch bệnh tại nhiều nước… Ở trong nước, các biện pháp tăng cường ổn định vĩ mô,
kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.
Nhằm phát huy sức mạnh liên kết vùng theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, cần đẩy mạnh các hoạt động
phối hợp, hợp tác phát triển giữa các địa phương trong xây dựng cơ chế chính sách, thu hút đầu tư theo chuyên
môn hóa, có sự phân công vùng cụ thể, phối hợp chặt chẽ nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh của từng địa
phương. Căn cứ thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa UBND các tỉnh, thành phố, trong thời gian tới,
Sở Công Thương và doanh nghiệp các địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng, triển khai các thỏa thuận
hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã được ký kết giữa các địa phương, tăng cường liên
kết, trao đổi thông tin với các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung – Tây Nguyên và các địa phương trên
cả nước, nhằm tạo cơ chế phối hợp trong công tác quản lý và phát triển ngành, tăng cường hợp tác về đầu tư, liên
kết sản xuất, cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong vùng, góp phần phát triển
khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong tương lai.
Phạm Trung
trồng rừng sản xuất được vay và giải ngân vốn theo
tiến độ trồng rừng, trong đó có các dự án trồng rừng
của các công ty lâm nghiệp thuộc Công ty mẹ đã hoàn
thành hồ sơ dự án, kế hoạch trồng rừng năm 2010 tại
Tuyên Quang, Thanh Hoá và năm 2011 - 2012 tại các
tỉnh nhưng chưa được vay vốn. Đặc biệt để đưa Nhà
máy Bột giấy Phương Nam vào hoạt động đúng kế
hoạch, Bộ Công Thương đề nghị Ngân hàng Phát triển
Việt Nam xét cơ chế đặc thù cho dự án Nhà máy Bột
Website: www.tapchicongnghiep.vn

giấy Phương Nam được vay nguồn vốn lưu động, trong
khi chưa thành lập được công ty và chưa có vốn đối
ứng để sớm mua vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản
xuất năm 2012.
Trong lúc cấp bách, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ
của ngân hàng. Mong rằng, ngân hàng cũng tiếp tục sát
cánh cùng doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp
vượt qua cơn “bĩ cực”!
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