GIỚI THIỆU BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương
mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới,
năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai
thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm
và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập
khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường,
xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế
quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá,
chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ
công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_Th%C6%B0%C
6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
Trong năm 2019 vừa qua, Bộ Công thương với vai trò đầu tầu của nền kinh tế
Việt nam, đã có 10 thành tích xuất sắc, đó là:
1. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD
2. Thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn với Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực và
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu chính thức
được ký kết.

3. Công tác quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương
mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn
định thị trường
4. Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công
Quốc gia
5. Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam” ngành Công Thương.
6. Sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử đưa Việt Nam trở thành
một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN
7. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện
8. Việt Nam thành công trong việc sản xuất máy biến áp nguồn dự phòng
500kV công suất 467 MVA
9. Quá trình tái cơ cấu lực lượng quản lý thị trường đã đạt được những kết
quả tích cực
10.Việt Nam đạt được bước phát triển đột phá về năng lượng mặt trời với với
công suất đưa vào vận hành lên tới gần 5.000 MW
https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/10-su-kien-noi-batnganh-cong-thuong-nam-2019-17446-16.html
Hiện tại, Bộ Công thương có 20 Cục, Vụ, 10 trường đại học, 22 trường cao
đẳng, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, 11 tập đoàn, tổng công ty lớn của
Nhà nước.
Là một trong số 10 trường đại học, 22 trường cao đẳng thành viên của Bộ
Công thương, trường ĐHCN Việt-Hung nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt
là sự hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nhà trường, cụ thể:
 Bộ Công thương tạo điều kiện cho sinh viên nhà trường đi thực tập, thực
hành, thực tế tại các Doanh nghiệp, 11 tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc
Bộ.
 Bộ Công thương tạo điều kiện để hàng ngàn sinh viên nhà trường sau khi
tốt nghiệp làm việc tại các Doanh nghiệp, 11 tập đoàn, tổng công ty lớn
thuộc Bộ.
 Tạo một môi trường đào tạo và học thuật và liên kết giữa 10 trường đại
học, 22 trường cao đẳng trong Bộ.

