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Bài phát biểu họp báo
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Cục Trưởng - Cục Xúc tiến Thương Mại (VIETRADE)
Bộ Công Thương
Kính thưa
o Ông Takeo Nakajima–Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương
Nhật Bản (Jetro tại Hà Nội),
o Kính thưa ông Vũ Trọng Tài – Giám đốc điều hành – Công ty TNHH Reed Tradex
Việt Nam
o Thưa các vị khách quý,
Trước hết, tôi rất vui mừng đại diện cho Cục Xúc tiến thương mại tham dự và phát biểu
tại buổi Họp báo và Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác trước thềm chuỗi sự kiện quan trọng
trong ngành Công nghiệp Hỗ trợ bao gồm Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam –
Nhật Bản lần thứ 9 tại Hà Nội và Triển lãm Quốc tế về Công nghệ chế tạo phụ tùng
công nghiệp tại Việt Nam 2021 ngày hôm nay.
Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan
trọng, tạo cơ sở để phát triển một nền công nghiệp có sức cạnh tranh cao và bền vững.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ Việt Nam giao
Bộ Công Thương tích cực triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm
2016 đến năm 2025. Qua đó, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được tạo
điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại; nâng cao chất
lượng sản phẩm, độ tin cậy, và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn
cầu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành sản xuất quan trọng như ô tô, dệt may,
da giày, điện tử.
Theo báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2021 của Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB) nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục
hồi ở mức 6,7% trong năm nay bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19
và tăng lên 7,0% trong năm 2022.
Mức tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp chế biến chế tạo định
hướng xuất khẩu, tăng đầu tư và mở rộng thương mại. Bộ Công Thương hiện đã và
đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ phát triển đầu tư, ứng dụng công nghệ,
phát triển sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Trong đó, việc tổ chức Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản do Cục
XTTM phối hợp với Văn phòng JETRO tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ các
doanh nghiệp Việt Nam trong ngành tăng cường năng lực sản xuất và kết nối với các
đối tác Nhật Bản. Đây cũng là một hoạt động cụ thể triển khai cam kết của Chính phủ
Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đã nêu trong Hiệp định đối
tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) ký kết vào tháng 12/2008. Hoạt động này
tiếp tục cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác được Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch
Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) ký kết trong chuyến thăm Nhật
Bản của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.
Thưa quý vị,
Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 9 tại Hà Nội sẽ được tổ
chức cùng thời gian và địa điểm với Triển lãm Quốc tế về Công nghệ chế tạo phụ tùng
công nghiệp tại Việt Nam 2021. Tôi tin tưởng rằng chuỗi sự kiện này sẽ là điểm nhấn,
tích cực thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh
vực công nghiệp hỗ trợ.
Xin trân trọng cảm ơn!

