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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại năm 2021 

và Kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại năm 2022 

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp – thương 

mại 6 tháng đầu năm 2021 

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến tăng 

trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong 

tháng 6 năm 2021 là thời điểm làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 4 bùng phát mạnh 

tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tốc độ lây lan nhanh và diễn biến phức 

tạp. 

Trước tình hình đó, thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19, vừa tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội;  thực hiện 

chủ đề của tỉnh là: "Trách nhiệm, kỷ cương -thu hút đầu tư -tạo đà phát triển"; Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; tích cực 

triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy 

và Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021; cùng với sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh 

nghiệp; Ngành Công Thương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp nắm bắt tình 

hình, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung tháo gỡ 

khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến hỗ trợ đầu tư. Hoạt 

động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại tiếp tục được duy trì, cụ thể:   

1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nên 6 tháng đầu năm 

2021, sản xuất công nghiệp có những tín hiệu tích cực và có mức tăng trưởng hơn 

so cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,15% so với năm 

2020 (cao hơn mức tăng 8,88% cùng kỳ); Trong đó, Ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, chỉ đạt mức tăng (+8,61%); sản 

xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 

15,88% (do một số dự án điện gió, điện mặt trời hoàn thành, đi vào hoạt động); 

ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước. Riêng 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,98% so 

với cùng kỳ năm trước. 
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Trong 6 tháng năm 2021 một số sản phẩm duy trì được mức tăng trưởng khá 

so với tháng cùng kỳ năm trước như: Bia lon tăng 102,31%; ván ép tăng 76,28%; 

điện sản xuất tăng 20,68%; nước tăng lực tăng 15,92%; lốp xe các loại tăng 12,82%; 

tấm lợp pro xi măng tăng 12,18%. Một số sản phẩm duy trì mức tăng ổn định như: 

Phân hóa học tăng 9,96%; gỗ cưa, gỗ xẻ tăng 7,68%; bộ com-lê, quần áo tăng 6,44%; 

xi măng tăng 5,23%. Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Nước máy giảm 

0,9%; tinh bột sắn giảm 1,14%; điện thương phẩm giảm 2,59%; săm xe các loại giảm 

5,18%; dăm gỗ giảm 13,5%. 

Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng 

9,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp khai khoáng 

tăng 7,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,3%; sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 16,07%; cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,51% so với cùng kỳ năm 

trước. 

2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Bước sang năm 2021, Sở Công Thương đã tích cực thực hiện các giải pháp 

đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả thị trường, nhất là 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong dịp lễ, Tết. Chú trọng phát 

triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và kích thích tiêu dùng hàng Việt 

Nam. Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng; 

phát triển hệ thống phân phối thông qua các Đề án phát triển thị trường trong 

nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Cộng dồn sáu tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 16.372,84 tỷ đồng, tăng 9,68% so với cùng kỳ năm trước và đạt 

44,4% so với kế hoạch năm 2021 (là 36.876 tỷ đồng). Trong đó, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa ước đạt 14.343,87 tỷ đồng, chiếm 87,61% tổng mức và tăng 9,12%; 

doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 1.435,24 tỷ đồng, chiếm 8,76% tổng mức và 

tăng 13,98%; doanh thu dịch vụ đạt 592,21 tỷ đồng, chiếm 3,62% tổng mức và 

tăng 13,8%. Đối với lĩnh vực du lịch lữ hành do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh 

nên doanh thu chỉ đạt 1,52 tỷ đồng, chiếm 0,01% tổng mức và giảm 57,66%;  so 

với cùng kỳ năm trước.  

Tính từ đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 

đạt 19.361,61 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước1 và đạt 52,9% so với 

kế hoạch năm 2021. 

                                           
1 Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.949,06 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; 

doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.725,6 tỷ đồng, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du 
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2.2. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu  

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, bùng phát 

mạnh tại một số nước, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh dịch bệnh được kiểm soát chặt 

chẽ, đã tạo tâm lý yên tâm hơn đối với doanh nghiệp và người lao động tại các khu, 

cụm công nghiệp. Nhờ đó, sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng 

kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 111,66 triệu 

USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 

266,214 triệu USD, tăng 289,6% so với cùng kỳ năm trước (Nguồn số liệu Tổng 

cục Hải quan). 

3. Những khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

công nghiệp, thương mại trong 6 tháng năm 2021 còn một số khó khăn, hạn chế: 

Các chỉ tiêu phát triển của ngành mặc dù có mức tăng trưởng dương, tuy nhiên 

vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập 

khẩu, thương mại, dịch vụ tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn chậm và bị gián đoạn cả 

phía cung và phía cầu. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm, chất lượng chưa 

cao, khả năng cạnh tranh thấp; Quy mô sản xuất và trình độ công nghệ, cơ sở hạn 

tầng, thiết bị vẫn còn hạn chế; Sản phẩm chế biến thô và gia công còn chiếm tỷ lệ 

lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp và cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Một số dự án 

khởi công có tiến độ triển khai chậm ngoài nguyên nhân do đại dịch Covid -19 gây 

ra còn do vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án điện nông thôn 

mặc dù đã nổ lực chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhưng chưa hoàn thành giải 

ngân vốn đầu tư theo kế hoạch được giao.  

Do đại dịch Covid -19, các hoạt động liên kết phát triển địa phương mặc dù 

được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế; việc hợp tác liên doanh giữa các doanh 

nghiệp trong tỉnh và trong khu vực để hình thành trung tâm sản xuất, chuỗi cung 

ứng hàng hóa dịch vụ chưa được đồng bộ. Việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 

phẩm địa phương còn gặp nhiều khó khăn; Đối với các đề án xúc tiến thương mại 

về kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ tại các tỉnh, nếu 

tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ đề nghị điều chỉnh kinh phí để hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp. 

II. Kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại năm 2022 

1. Mục tiêu tổng quát: 

                                                                                                                                         
lịch lữ hành ước đạt 1,25 tỷ đồng, giảm 71,23% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 686,95 

tỷ đồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước. 
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Đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển công nghiệp - thương mại nhanh và bền vững, 

tăng dần tỷ trọng công nghiệp - thương mại trong cơ cấu GDP của tỉnh. Thực hiện 

"nhiệm vụ kép", vừa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực 

chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội;  thực hiện chủ đề của tỉnh là: "Trách nhiệm, kỷ 

cương -thu hút đầu tư -tạo đà phát triển". 

- Về công nghiệp: 

+ Ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi 

thế nổi trội để tạo đột phá, gồm: công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến 

nông - lâm - thủy sản (nhất là công nghiệp chế biến gỗ); công nghiệp silicat; công 

nghiệp may mặc; công nghiệp hỗ trợ và từng bước cải tiến, đổi mới công nghệ các cơ 

sở hiện có nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển 

ngành công nghiệp hiện đại và bền vững. Tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút 

đầu tư vào các khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp. 

- Về thương mại: 

+ Tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng (như chợ, siêu thị, trung tâm logistic, kho 

bãi và cửa hàng xăng dầu…), đầu tư phát triển dịch vụ phụ trợ liên quan đến quá 

trình phân phối hàng hoá. 

+ Coi trọng thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn; tạo thị trường tiêu 

thụ ổn định cho hàng hóa, nhất là nông sản hàng hóa của địa phương; đẩy mạnh 

xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại địa phương. 

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022: 

- Về công nghiệp:  

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11% so với năm 2021. 

- Về thương mại: 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành): 42.407,6 tỷ 

đồng. 

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 330 triệu USD. 

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 250 triệu USD. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành Công Thương năm 2022 

3.1. Nhiệm vụ 

a) Lĩnh vực công nghiệp:  

- Tiếp tục hỗ trợ Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) và Công ty 

Gazprom International sớm hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng nhà máy 
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nhiệt điện Quảng Trị 1 công suất 1.320MW và Nhà máy điện khí công suất 340MW 

trong khu kinh tế Đông Nam. 

- Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công 

nghiệp, CCN hiện có và phát triển thêm các CCN theo quy hoạch để thu hút đầu tư, 

trong đó quan tâm đầu tư hệ thống xử lý chất thải. 

- Kêu gọi và thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng các dự án chế biến nông, lâm, 

thủy sản, dệt may, các dự án điện gió, thủy điện nhỏ.  

- Hỗ trợ triển khai xây dựng Dự án TBA và đường dây 220kV Đông Hà – Lao 

Bảo, Dự án cải tạo đường dây 110kV Đông Hà – Lao Bảo đảm bảo tiến độ. 

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ đầu tư các dự án năng lượng, dự án công 

nghiệp trên địa bàn để sớm đưa vào hoạt động. 

b) Lĩnh vực thương mại: 

- Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2021-2025; Đề án phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2025. 

- Lĩnh vực đột phá: Triển khai đầu tư các tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

theo Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của 

Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017; Thu hút đầu tư các trung 

tâm dịch vụ logistic, các tổng kho trên tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây; Tích cực 

thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại 

biên giới Việt – Lào để thúc đẩy các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển. 

3.2. Giải pháp 

Ngành công thương có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh nhà trong những năm qua. Tuy nhiên, nếu so với các tỉnh lân cận và các 

tỉnh trong khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên thì tốc độ phát triển ngành 

công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh còn thấp. Do vậy, trong năm 2022, để ngành 

công thương phát triển nhanh và bền vững, giảm dần khoảng cách chênh lệch so với 

các tỉnh trong khu vực và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh nhà, chuyển dịch cơ cấu GDP của tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng 

công nghiệp và thương mại, cần tập trung vào các giải pháp sau: 

a) Về công nghiệp 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác, phát huy các ngành có 

lợi thế như: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, 

công nghiệp phụ trợ, công nghiệp silicat, dệt may…; sản xuất vật liệu xây dựng cao 

cấp, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Nâng cao chất lượng và khả 
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năng cạnh tranh, tăng hàm lượng công nghệ cao để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở 

một số sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư công nghiệp 

lớn, công nghệ tiên tiến để tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh 

phát triển. Triển khai xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã được quy hoạch. 

Ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng 

Trị làm hạt nhân phát triển công nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm như dự án nhiệt điện than BOT 1, dự án 

nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Quảng Trị 340 MW, dự án khí hóa lỏng LNG...  

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án động lực tại Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp. Trong đó, phát triển Khu công nghiệp Nam Đông Hà theo hướng công 

nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục thu hút các dự án phù hợp, đúng 

quy hoạch vào Khu công nghiệp Quán Ngang; tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư để sớm 

triển khai dự án Khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP 8). 

Tập trung đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong các ngành công 

nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Khuyến khích các dự án công nghiệp mới, công nghệ và 

thiết bị hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và xử lý môi 

trường ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường áp dụng 

công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là trong 

các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản; khai thác và chế biến khoáng sản; sản 

xuất vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu mới, vật liệu chất lượng cao… Đầu tư xây 

dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp. 

b) Về thương mại 

Rà soát, bổ sung định hướng phát triển một số sản phẩm chủ lực của địa 

phương; tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm địa phương mang thương hiệu quốc 

gia. Nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm.  

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, 

kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa; liên kết, hợp tác tìm kiếm thị trường để 

tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực. 

Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối cung cầu, xây dựng 

thương hiệu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Thực 

hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát 

triển hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn, chợ chuyên doanh, các trung tâm phân 

phối hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị văn minh, hiện đại. 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các dự án 

đầu tư trong các lĩnh vực: sản xuất hàng xuất khẩu, xây dựng các trung tâm thương 

mại, siêu thị, kho dự trữ hàng hóa, kho ngoại quan, mạng lưới chợ, trung tâm hội 
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chợ triển lãm, nâng cấp hệ thống các cửa hàng xăng dầu, phát triển mô hình cửa 

hàng xăng dầu gắn với trạm dừng nghỉ hoặc cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch 

vụ tổng hợp trên tuyến Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1; phát triển mạng 

lưới cửa hàng xăng dầu tại các tuyến giao thông cấp huyện.  

Triển khai đầu tư các tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch đã 

được phê duyệt. Thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới kho tàng, bến bãi, dịch vụ 

logistic; xây dựng cảng trung chuyển hàng hoá bằng công - ten - nơ phục vụ lưu 

thông hàng hóa hai chiều giữa các nước ASEAN. Nghiên cứu phát triển Khu kinh 

tế - thương mại Lao Bảo gắn với định hướng phát triển thương mại xuyên biên giới 

để hình thành Khu thương mại biên giới. 

III. Những kiến nghị, đề xuất 

1. Đề xuất Bộ Công Thương: 

Kính đề nghị Bộ Công Thương tăng cường cung cấp thông tin, dự báo về 

thương mại, thị trường nông lâm thủy sản các quy định thị trường; ban hành các tài 

liệu hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo để định hướng sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy 

sản của tỉnh đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Xem xét 

giảm giá điện, giá xăng dầu để tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp, người 

dân. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kênh thương mại điện tử nhằm xúc 

tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid kéo dài.  

- Kính đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn lập Đề 

án thu tiền sử dụng hạ tầng và cho thuê sử dụng hạ tầng (đối với các CCN do đơn 

vị kinh doanh hạ tầng làm chủ đầu tư). Vì hiện nay mỗi tỉnh làm một cách khác 

nhau và Thông tư số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT của liên Bộ đã được điều 

chỉnh bởi nhiều luật, quy định khác. 

2. Đề xuất UBND tỉnh  

- Kính đề nghị UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục ưu tiên bố trí 

kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí 

điểm chuỗi tiêu thụ sản phẩm kết hợp với cung ứng vật tư nông nghiệp tại Văn bản 

số 726/SCT-QLTM ngày 17/5/2021 của Sở Công Thương. 

Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch – Đầu tư; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLCN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
 


		2021-08-02T08:03:03+0700


		2021-08-02T08:12:16+0700


		2021-08-02T08:12:16+0700


		2021-08-02T08:12:16+0700


		2021-08-02T08:12:16+0700




