Ch s sn xut công nghip (IIP) trên a bàn TP. à Nng tháng 8/2020 c gim 5,5% so vi tháng trc. Trong
ó, công nghip khai khoáng c gim 60,1%; công nghip ch bin, ch to gim 4,8%; công nghip sn xut và
phân phi in nc gim 8,2%... So vi cùng k nm 2019, IIP toàn ngành công nghip tháng 8/2020 gim
20%. Tính chung 8 tháng u nm 2020, IIP toàn ngành công nghip gim 10,8%.

Không ít doanh nghip phi sn xut cm chng
i din Công Ty TNHH May Mc Cotex Vit Nam, Khu công nghip (KCN) Hòa Khánh m rng cho bit, dch
Covid-19 khin công ty phi tm dng sn xut, hin nay ch có nhân viên vn phòng i làm.
Tng t, Công Ty TNHH Bt ng sn Nippon Konpo Vit Nam - Chi nhánh à Nng (KCN Hòa Khánh m
rng) cng gp nhiu khó khn trong t 2 dch Covid-19. Theo i din công ty, i dch khin công ty không có n
hàng, hp ng vi nhng khách hàng mi b ngng tr.
Cng gp nhiu khó khn trong dch Covid-19, tuy nhiên Công ty CP Nha à Nng (KCN Liên Chiu) vn c
gng duy trì sn xut. i din công ty cho bit, t dch ln này gây rt nhiu khó khn. duy trì sn xut, công ty ã
tm ngng 1/3 t sn xut t ngày 1/8.
Khu công ngh cao (CNC) và các KCN à Nng hin có 489 d án ã c cp ng ký u t, riêng khu CNC có
21 d án, tng s lao ng ang làm vic hn 70.000 công nhân. T khi dch Covid-19 t 2 xy ra n nay 1.508
ngi lao ng b nh hng; trong ó 191 lao ng b chm dt hp ng, 556 lao ng tm thi ngng vic và 761 lao ng
thuc các trng hp khác. K t khi dch bùng phát (ngày 24/7) n nay, à Nng ghi nhn 17 ca dng tính vi
SARS-CoV-2 ti 5 KCN, trong ó ã có 12 ca khi bnh.
Ông Phm Trng Sn - Trng Ban qun lý Khu CNC và các KCN à Nng - cho hay, qua công tác rà soát,
n nay có 145 DN b nh hng mc khác nhau; trong ó có 38 DN hot ng cm chng, giãn tin , 22 DN tm
dng hot ng do khó khn v nguyên liu, u ra sn phm, cho công nhân ngh phòng, chng dch. Các DN
còn li hot ng sn xut bình thng, DN va hot ng sn xut va phòng, chng dch Covid-19.

“Tình hình dch bnh gây nhiu khó khn cho DN, tuy nhiên a s vn duy trì sn xut, vic làm cho ngi lao
ng, m bo tin lng và n nh i sng công nhân lao ng. Tính n nay, các ca dng tính vi SARS-CoV-2 ch yu
có ngun gc lây t bnh vin hoc ngoài khu vc công ty, cha phát hin ra lây nhim chéo trong công ty (tr
trng hp Công ty TNHH Sinaran Vit Nam có 1 ca lây t bnh nhân ca công ty). Theo tình hình hin ti
các DN thì cha cn thit phi dng sn xut quy mô ln” - ông Sn cho hay.
Thi gian ti, Ban qun lý Khu CNC và các KCN à Nng s tip tc theo dõi, ôn c, ch o DN duy trì tt nht
các iu kin phòng, chng dch; tháo g khó khn trong vic a nhân lc và hàng hóa qua các im cht, to thun
li cho DN trong quá trình hot ng.
Tính n ngày 31/8, có 15 DN trong khu CNC và các KCN à Nng ã thc hin xét nghim Covid-19 cho
ngi lao ng; hoàn thành ly mu xét nghim cho 7.305/11.165 lao ng. Tng s mu xét nghim ã có kt qu
âm tính là 7.250 mu.
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