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Chúc Mừng Năm Mới Chào Xuân Đinh Dậu năm 2017

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị: “Doanh nghiệp Việt 
Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” ngày 29/4/2016 với sự tham dự của 50 đại biểu 
cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); đại diện 20 hiệp hội và 300 đại biểu doanh 
nghiệp dân doanh cho thấy mục tiêu của hội nghị nhằm đưa ra thông điệp của Thủ tướng: Doanh 

nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh 
doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung đề ra các giải pháp xây 
dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập đạt kỷ lục chưa từng có với 110.100 doanh nghiệp, tăng 
16,2% so với năm 2015. Số vốn các doanh nghiệp cam kết đưa vào thị trường trên 891.000 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 
8,09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới; tăng 48,1% so với năm 2015, còn số doanh nghiệp quay trở 
lại hoạt động là 26.689 doanh nghiệp, tăng 43,1% so với năm 2015. Tuy vẫn gặp nhiều khó khăn, hoạt động 
trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, nhưng bằng sự lao động sáng tạo, 
không ngừng đổi mới tư duy, tích cực đầu tư công nghệ và đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường, cộng đồng 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã và đang trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng, đóng góp hơn 
40% GDP cho nền kinh tế đất nước, đặc biệt là tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy 
động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… 

Bước sang năm mới 2017, doanh nghiệp nước ta nói chung, cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp vừa 
và nhỏ Việt Nam nói riêng sẽ còn phải vượt qua nhiều thách thức, nhưng có nhiều thời cơ, thuận lợi. Thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chính phủ đã khẳng định quan điểm xây dựng hệ thống hành 
chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành 
động, phục vụ người dân, doanh nghiệp - coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ 2016-2020. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ nỗ lực hành động để tạo dựng các yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư kinh 
doanh là xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ 
mô, chú trọng bảo đảm quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh lành mạnh, để doanh nghiệp, người 
dân vững niềm tin, phát huy nội lực, sức sáng tạo trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, xin chúc cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp vừa và 
nhỏ Việt Nam tự tin vượt lên chính mình, chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, đẩy mạnh 
liên kết, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, tích cực khai thác thị trường, mở rộng hợp tác quốc 
tế, xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, trở thành động lực của nền kinh tế trong 
thời kỳ hội nhập.

     Trân trọng!
     NGUYỄN XUÂN SƠN

      Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam

Thư ngỏ

Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế. Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng xây dựng và phát triển đa dạng 
các thành phần kinh tế, cùng với các Bộ, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp 
đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề 
nghiệp, trong đó các Hiệp hội ngành nghề từ Trung ương đến địa phương 
cũng có vị trí rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, 
đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

tự tin vượt lên chính mìnhtự tin vượt lên chính mình
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Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo môi 
trường đầu tư, kinh doanh phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp. Nhờ đó, cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển lớn mạnh như hiện nay.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới hoàn thiện mô hình Nhà 
nước pháp quyền của dân, do dân, vì nhân dân, môi trường đầu tư kinh doanh hiện tại vẫn chưa thực sự thuận 
lợi cho đất nước phát triển. Việc ban hành các luật và văn bản hướng dẫn còn chậm để doanh nghiệp phải chờ 
đợi; có những trường hợp văn bản hướng dẫn không rõ ràng, tính tương thích không cao, hoặc còn cảm tính, 
thiếu định lượng, dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau về một vấn đề; chưa có cơ chế hiệu quả khuyến khích 
doanh nghiệp đột phá, thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo ra sản phẩm có thương hiệu lớn; 
tình trạng phí chồng phí, thanh tra, kiểm tra chồng chéo; một số cán bộ, đảng viên tiêu cực, gây phiền hà làm 
mất nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp; thực tế triển khai các cải cách chưa đạt như mục tiêu đề ra...

Để phát triển, cộng đồng doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược hội nhập của mình, xây dựng văn 
hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân, gìn giữ liêm chính trong phát triển. Doanh nghiệp phải chủ động, sáng 
tạo, “phải tự cứu mình trước khi trời cứu”.

Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không 
cấm. Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình (ngoại trừ một số doanh nghiệp an ninh, 
quốc phòng), thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, 
thị trường và cơ hội kinh doanh. Nhà nước bảo đảm sự ổn định lâu dài của chính sách, để doanh nghiệp yên 
tâm bỏ vốn đầu tư.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế, cơ 
quan Nhà nước phải luôn nhận phần việc khó, ưu tiên cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nhà 
nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối 
tượng phục vụ.

Vì vậy, Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố định kỳ hàng quý phải tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư, 
doanh nghiệp để nhận diện vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn. Từng 
cán bộ công chức phải có nhận thức đúng đắn về cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách 
nhiễu, chuyển mạnh mẽ sang tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; bãi bỏ các điều kiện 
kinh doanh không còn phù hợp, trong đó có các giấy phép con; nghiêm cấm ban hành bất cứ điều kiện kinh 
doanh mới nào trái quy định của pháp luật, ban hành không đúng thẩm quyền…

(Phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề "Doanh nghiệp Việt Nam - 
Động lực phát triển kinh tế của đất nước" ngày 29/4/2016).                                                                             

“Nhà nước sẽ bảo vệ “Nhà nước sẽ bảo vệ 
quyền lợi chính đáng, bảo đảm 
quyền kinh doanh của doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật"

quyền lợi chính đáng, bảo đảm 
quyền kinh doanh của doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật"

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:
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Trong bối cảnh môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, công 
nghệ được xem là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội một cách 
nhanh chóng và bền vững. Vì vậy, hoạt động khoa học, công nghệ của ngành 
Công Thương giai đoạn 2016-2020 cần tập trung các giải pháp thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về “Phát triển và ứng 
dụng khoa học, công nghệ”, cần bổ sung, phát triển quan trọng về tư duy lý 
luận mới về khoa học, công nghệ. 

Bên cạnh đó, phải đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật 
chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh 
vực thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, phân tích, kiểm tra, chứng nhận hợp quy, 
hợp chuẩn sản phẩm. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ 
phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành Công Thương; từ nghiên cứu phục 
vụ xây dựng chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại, 
khai thác có hiệu quả các Hiệp định TPP, FTA đã ký kết đến các nghiên cứu 
phục vụ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm 
công nghiệp thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như cơ khí, cơ điện tử, thiết bị 
điện, điện tử và tự động hóa, khai thác và chế biến khoáng sản, hóa chất và 
công nghệ vật liệu, công nghiệp năng lượng, công nghiệp nhẹ và công nghệ 
sinh học, hóa dược, công nghiệp môi trường... Đẩy mạnh hoạt động thông tin, 
thống kê khoa học và công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
sở hữu trí tuệ.

(Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học, công nghệ của 
Bộ Công Thương chiều 23/12/2016)

Trước thềm Xuân mới Đinh Dậu 2017, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xin trích lược một vài 
định hướng hành động cũng như ước vọng đầu năm của đại diện cơ quan Nhà nước, chuyên 
gia kinh tế, tập đoàn doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, 
trong đó, trọng tâm là các giải pháp, đổi mới mô hình tăng trưởng, khởi nghiệp, ứng dụng 
KHCN, phát triển bền vững gắn liền với các chính sách an sinh xã hội…

Diễn đàn:

trọng tâm các giải pháp đổi mới 
mô hình tăng trưởng, khởi nghiệp, 
ứng dụng KHCN, an sinh xã hội và 
phát triển bền vững… 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: 

“Phải đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu KHKT, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo” 

Năm 
2017
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Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đến 
năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-
TTg ngày 18/5/2016 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một đề án quốc gia về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với sự chỉ đạo của Chính phủ, gần đây nhất, Bộ 
KH&ĐT đang xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó dành 
một chương cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Nội dung hoạt động khởi nghiệp 
đã được đưa vào và những quy định cụ thể đã được hình thành.

Về phía mình, là cơ quan chủ trì, Bộ KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động 
để hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp hợp tác với nhau, huy động 
nguồn hỗ trợ từ xã hội hóa; đề nghị các quỹ như Quỹ đổi mới sáng tạo quốc 
gia, Dự án Fist… là những nơi có nguồn lực để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp…

Phát biểu tại “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam” (Hà Nội 
ngày 12-13/11/2016)

Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, may mặc, điện máy…
trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết sẽ tăng khá mạnh. Trong đó, dự kiến gạo sẽ 
tăng từ 82.600 tấn lên 88.000 tấn. Nhu cầu tiêu dùng thịt lợn sẽ tăng từ 12.800 
tấn lên 15.300 tấn; thịt bò từ 4.000 tấn/tháng lên 4.600 tấn trong tháng Tết; 
thịt gà từ 5.100 tấn lên 6.400 tấn; thủy, hải sản từ 5.000 tấn lên 5.500 tấn; rau, 
củ từ 83.300 tấn…

Bên cạnh việc bình ổn và kiểm soát giá cả hàng hóa, việc bảo đảm nguồn 
cung cũng như chất lượng sản phẩm, công tác kiểm soát giá cả trong dịp Tết 
năm nay được Sở Công Thương Hà Nội chú trọng hơn. Lực lượng quản lý thị 
trường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 
về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: 

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: 

“Chính phủ đang xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
trong đó dành một chương cho doanh nghiệp khởi nghiệp”

“Tăng cường quản lý thị trường và kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại”

Năm 2017, với tinh thần “Đoàn kết, Trách nhiệm, Đổi mới”, Lãnh đạo và 
CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm xây dựng EVN thành một Tập 
đoàn kinh tế lớn mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng và thân thiện với khách 
hàng; Phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm huyết, có năng lực; Hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; Đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp 
điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội…

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): 

“Quyết tâm xây dựng EVN thành một Tập đoàn 
kinh tế lớn mạnh, có trách nhiệm với cộng 
đồng và thân thiện với khách hàng”



Năm 2017, Sở Công Thương Ninh Bình sẽ xây dựng chương trình công tác 
với các nội dung cụ thể, sát thực với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà 
nước ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả; kỹ thuật an toàn môi trường; quản lý xuất nhập khẩu, thương 
mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý thương mại nội địa; công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường; công tác thanh tra, cải cách hành chính,… 

Đồng thời, triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm 
công nghiệp trên địa bàn; các cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp, 
phát triển nghề truyền thống, sản phẩm tỉnh có lợi thế, sản phẩm phục vụ du 
lịch, dịch vụ; tổ chức công nhận làng nghề, nghệ nhân cấp tỉnh; hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia hội chợ trong và ngoài nước... góp phần duy trì, phát triển 
các nghề truyền thống.

Năm 2017, cần giảm lượng gạo xuất khẩu thời gian tới xuống 2-3 triệu tấn/
năm, thay vì từ 7-8 triệu tấn như hiện nay. Hiện tại, thị trường xuất khẩu gạo 
lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc cũng đang đưa ra nhiều chính sách kiểm 
soát chất lượng theo đường chính ngạch và hạn chế đường tiểu ngạch. Trong 
khi đó, nhu cầu thị trường thế giới là gạo chất lượng cao, giá cạnh tranh; lượng 
gạo hàng hóa còn thừa so với xuất khẩu trong 4 năm qua, từ 2013-2016 đang ở 
mức 1,5 - 2,2 triệu tấn. Lúa gạo cần tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao 
chất lượng với giá thành cạnh tranh. Cân đối sản lượng lúa gạo hàng hóa phù 
hợp với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Năm 2017, Trung tâm sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện 
chương trình, kế hoạch khuyến công một cách tích cực, hiệu quả. Trong đó, 
chúng tôi sẽ ưu tiên, khuyến khích và tăng cường các hoạt động hỗ trợ, ứng 
dụng phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh tại các cơ sở 
sản xuất. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tham gia ứng dụng 
những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới. Đồng thời, ưu 
tiên các cơ sở phát triển về công nghiệp mũi nhọn như điện, điện tử, cơ khí 
và nhựa; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tại các cơ sở đó để nắm bắt 
và làm chủ công nghệ…

Ông Huỳnh Thế Năng - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA):

Ông Trần Văn Hiện - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển 
Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: 

“Phát triển nghề truyền thống, sản phẩm tỉnh có lợi thế, sản phẩm 
phục vụ du lịch, dịch vụ” 

“Cần tổ chức lại sản xuất lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng 
và giá thành cạnh tranh”

“Ưu tiên ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tại cơ sở sản xuất” 

Chúc Mừng Năm Mới
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Bà Phạm Thị Hồng - Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình: 



Cảnh đời muôn dáng vẻ
Biến tấu ai giống ai

Bàn tay người thợ vẽ
Chiều được nhau mới tài

Vách nhà nghèo Lợn Nái
Liếp nhà khó Gà Đàn

Người khắc tranh mê mải
Chia sẻ cùng nhân gian

Cháu chăn trâu đọc sách
Mơ có ngày vinh quy
Ông ở nhà dán vách
Tờ Song Tiên vịnh thi

Ông Dóng phi ngựa sắt
Bà Triệu cưỡi voi vàng
Dấu thiêng từng tấc đất

Sách Trời ghi nghìn trang

Mùa Xuân tràn xóm ngõ
Trống hội giục sân đình
Trai thanh vào xới vật

Tố Nữ in Tứ Bình

Cảm ơn người điểm tô
Dẫu đời còn bề bộn

Trăm mẫu tranh Đông Hồ
Bốn phương đều chào đón.

Nghe trong tiếng gió mùa xuân
Đất trời mơ thức 

ngại ngần bước chân
Nghe trong thương nhớ bao lần
Người đi để lại nợ nần ngày qua
Nghe trong biêng biếc nụ hoa

Giọt sương chớm khẽ 
ngân nga chuyện tình

Nghe trong màu nắng lung linh
Mùa xuân chạm ngõ 
dáng hình quê hương

Nghe trong rộn rã con đường
Những bàn chân cũ 
tha phương tìm về

Nghe trong giòn giã cơn mê
Hương xuân mải miết 

triền đê nắng đầy
Nghe trong khoảnh khắc sum vầy

Mùa xuân hẹn ước 
gọi ngày xanh trong

Tôi về góp lại nhớ mong
Nghe trong miền nhớ trổ ngồng bên hiên

Lối về bóng đổ nghiêng nghiêng
Vòng tay ôm trọn góc riêng cuộc đời…

Xem tranh 
Đông Hồ

Với Xuân

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

NGUYỄN CHÍ NGOAN
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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc: 

PV: Thái Nguyên là cái nôi của 
ngành công nghiệp luyện kim đầu 
tiên của miền Bắc, phát huy truyền 
thống đó, Đảng bộ, chính quyền 
tỉnh Thái Nguyên đã có những 
chính sách gì để mời gọi, đón nhận 
các nhà đầu tư đến Thái Nguyên, 
thưa ông? 

ÔNG VŨ HỒNG BẮC: Thái 
Nguyên là tỉnh trung tâm của vùng 
trung du miền núi phía Bắc, là cửa 
ngõ của Thủ đô Hà Nội và đi các 
tỉnh vùng Đông Bắc. Xác định tỉnh 
có vị trí địa lý thuận lợi và quan 
trọng, Thủ tướng Chính phủ đã 
quyết định đưa Thái Nguyên vào 
quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, nhằm tạo ra vệ tinh phát triển 

của vùng Thủ đô, là động lực phát 
triển đối với các tỉnh trong vùng 
trung du miền núi phía Bắc. 

Theo công bố của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) về năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh năm 2016, Thái Nguyên 
nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố 
trên địa bàn cả nước được đánh giá 
là có chất lượng điều hành tốt nhất 
năm 2015, đứng ở vị trí thứ 7 trong 
bảng xếp hạng PCI (vượt 1 bậc so với 
năm 2014). Trong khu vực miền núi 
phía Bắc, Thái Nguyên xếp thứ 2 sau 
tỉnh Lào Cai. Hiện nay các tập đoàn 
kinh tế lớn, có uy tín trong và ngoài 
nước, trong đó có tập đoàn kinh tế 
xuyên quốc gia đã đến Thái Nguyên 
đầu tư. Do vậy môi trường đầu tư 
ở Thái Nguyên đã và đang rất sôi 
động, hứa hẹn gặt hái nhiều thành 
công cho tỉnh và các nhà đầu tư.

Tỉnh Thái Nguyên luôn cam kết 
thực hiện đầy đủ các chính sách ưu 
đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức 
ưu đãi tốt nhất theo quy định của 
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, 
các văn bản quy định chi tiết hướng 
dẫn thi hành các Luật này và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan. 

Nhiều chính sách ưu đãi có lợi 
cho nhà đầu tư nhằm thu hút, mời 
gọi các các nhà đầu tư, các tập đoàn 
kinh tế lớn vào Thái Nguyên được 

áp dụng như: Các chính sách về thu 
hồi đất, tiến độ giao đất, giao mặt 
bằng, cho thuê đất để thực hiện 
đầu tư; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ 
tư vấn các thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động đầu tư; Hỗ trợ 
xúc tiến thương mại; Các chính sách 
ưu đãi về giá thuê đất và miễn tiền 
thuê đất; Ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế 
giá trị gia tăng; Hỗ trợ đào tạo nghề 
đối với các dự án thuộc danh mục 
khuyến khích đầu tư của tỉnh; Hỗ 
trợ về chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ; Chính sách khuyến khích phát 
triển dịch vụ hỗ trợ đầu tư và hỗ 
trợ đầu tư phát triển... Đề án cải 
thiện môi trường đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, nhằm 
đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính, xây dựng cơ chế, chính sách 
phù hợp với tình hình mới, nhằm 
huy động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển, tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi đã cụ thể hóa và là sự cam 
kết của tỉnh với các nhà đầu tư.

PV: Văn hóa là nền tảng cho 
phát triển kinh tế - xã hội, xin ông 
cho biết nét đẹp văn hóa đặc sắc 
nhất của vùng đất được mệnh 
danh là xứ sở của hương trà là gì? 
Những nét đẹp nhân văn đó đang 
được Thái Nguyên gìn giữ và phát 
triển thế nào trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã xác định: Xây dựng, 
phát triển Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020. Để thực 
hiện định hướng đó và khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Thái Nguyên đang tập trung mọi 
nguồn lực và thu hút các nhà đầu tư. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với 
ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên xung quanh vấn đề này.

Ông VŨ HỒNG BẮC
Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư”

“THÁI NGUYÊN CAM KẾT 
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ÔNG VŨ HỒNG BẮC: Thái 
Nguyên là mảnh đất giàu truyền 
thống cách mạng, với gần 800 di 
tích lịch sử, trong đó có quần thể 
Khu di tích lịch sử ATK Định Hoá 
đã được Chính phủ xếp hạng di 
tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Thái 
Nguyên cũng là mảnh đất hội tụ và 
giàu bản sắc văn hoá các dân tộc 
vùng Việt Bắc với các làn điệu dân 
ca, dân vũ như hát Sli, hát Lượn, 
hát Then, múa Tắc Xình. Thái 
Nguyên có nhiều danh lam, thắng 
cảnh nổi tiếng như: Hồ Núi Cốc, 
Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà... 
Đặc biệt, khi nói về Thái Nguyên 
là người ta nhớ đến vùng đất với 
những sản phẩm trà, văn hóa trà 
nổi tiếng. Năm 2013, sản phẩm trà 
Thái Nguyên đã được tổ chức Kỷ 
lục gia Việt Nam công nhận là: 
“Sản phẩm Trà thuộc Top các đặc 
sản quà tặng có giá trị của Châu Á” 
và  “Thái Nguyên - Thương hiệu 
Trà danh tiếng được nhiều người 
biết đến nhất”. Những kỷ lục trên 
là vinh dự, tự hào của Thái Nguyên.

Để giữ gìn các giá trị văn hóa 
đặc sắc, trong thời gian qua, tỉnh 
Thái Nguyên đã và đang triển khai 
có hiệu quả một số nội dung như:

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn phối hợp với các địa phương 
thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 
triển văn hóa các dân tộc thiểu số 
tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; 
lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích; 
lựa chọn danh mục văn hóa phi vật 
thể, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đưa vào danh mục văn hóa 
phi vật thể quốc gia; hoàn thành hồ 
sơ quốc gia Then Tày-Nùng-Thái 
đệ trình UNESCO đề nghị đưa vào 
danh sách Di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại; tiến hành 
kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, 
lập hồ sơ xếp hạng di tích...

Chỉ đạo các địa phương tổ 
chức các hội thi, hội diễn, ngày hội 
văn hóa các dân tộc; tham gia các 
chương trình giao lưu văn hóa, văn 
nghệ để nhân dân các địa phương 
có dịp gặp gỡ, trao đổi, sáng tạo và 
thụ hưởng những giá trị văn hóa, 
nâng cao đời sống tinh thần.

Tổ chức thành công 3 kỳ Fes-
tival Trà theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, tiếp tục theo lộ 
trình, Thái Nguyên sẽ tổ chức các 
kỳ Festival Trà để góp phần quảng 
bá, giới thiệu văn hóa Trà, hình ảnh 
đất và người Thái Nguyên đến với 
đông đảo nhân dân trong nước và 
du khách quốc tế. Đồng thời, tăng 
cường quảng bá giá trị di sản văn 
hóa tiêu biểu thông qua các chương 
trình hợp tác, liên kết, tuần văn 
hóa Việt Nam ở nước ngoài của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các 
chương trình xúc tiến, hợp tác đầu 
tư giữa các tỉnh, thành phố trong 
nước; tăng cường tuyên truyền tới 
mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 
thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và bảo 
tồn các loại hình văn hóa phi vật thể. 

PV: Thái Nguyên đang giảm 
dần tỷ trọng nông nghiệp, chuyển 
mạnh sang CNH-HĐH tạo đột phá, 
chuyển dịch cơ cấu, nhằm tăng 
trưởng kinh tế và nâng cao chất 
lượng đời sống của nhân dân. Xin 
ông cho biết những giải pháp thúc 
đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh 
trong thời gian tới? 

ÔNG VŨ HỒNG BẮC: Tỉnh Thái 
Nguyên đã và đang tập trung thực 
hiện đồng bộ các giải pháp để thúc 
đẩy phát triển công nghiệp, cụ thể:

Một là: Tập trung rà soát, xây 
dựng các cơ chế, chính sách ưu 
đãi đầu tư; các quy hoạch, chương 
trình, đề án, kế hoạch phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề; huy động vốn của mọi 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển 
công nghiệp. Hỗ trợ phát triển các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ về công 
nghệ, thiết bị, đào tạo nguồn nhân 
lực, thông tin môi trường đầu tư và 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Hai là: Tập trung huy động các 
nguồn lực đầu tư hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp, triển khai và thực hiện 
có hiệu quả việc xây dựng kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các 
khu, cụm công nghiệp có lợi thế, 
duy trì từ 30-50ha quỹ đất sạch 
phục vụ cho thu hút đầu tư.

Ba là: Triển khai thực hiện có 
hiệu quả chính sách hỗ trợ phát 

triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt 
là công nghiệp hỗ trợ công nghệ 
cao; dành kinh phí cho công tác 
hỗ trợ đầu tư và phát triển các sản 
phẩm công nghệ mới; hỗ trợ phát 
triển tiểu thủ công nghiệp, làng 
nghề ở khu vực nông thôn.

Bốn là: Chú trọng công tác thu 
hút đầu tư, kêu gọi, thu hút các 
nhà đầu tư có tiềm lực; các dự án 
đầu tư có thiết bị công nghệ tiên 
tiến, hiện đại. Ưu tiên thu hút các 
dự án đầu tư phát triển các ngành, 
sản phẩm công nghiệp mũi nhọn 
sử dụng công nghệ tiên tiến, sản 
phẩm công nghiệp công nghệ cao, 
chế biến sâu như: Công nghệ thông 
tin; công nghiệp điện tử; công 
nghiệp hỗ trợ; công nghiệp cơ khí; 
công nghiệp khai thác và chế biến 
khoáng sản gắn với sản xuất vật 
liệu mới; công nghiệp chế biến lâm 
sản, nông sản sạch và sản xuất thân 
thiện môi trường.

Năm là: Kịp thời huy động các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển, 
trong đó nghiên cứu, áp dụng hiệu 
quả các cơ chế đầu tư mới như PPP, 
thu hút đầu tư nước ngoài và các 
tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào 
triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. 
Nâng cao chất lượng công tác thẩm 
định chấp thuận chủ trương đầu tư 
đối với các dự án đầu tư, trong đó 
trọng tâm là lựa chọn các dự án 
đầu tư có quy mô.

Sáu là: Thực hiện tốt công tác 
cải cách thủ tục hành chính; nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng 
cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết 
kịp thời các khó khăn vướng mắc 
của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay 
mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, 
tôi xin gửi tới bạn đọc và các nhà 
đầu tư lời chúc mừng năm mới an 
khang, thịnh vượng. Thái Nguyên 
cam kết sẽ tiếp tục tạo những điều 
kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu 
tư. Sự thành công của các bạn là sự 
thành công của Thái Nguyên. 

PV: Xin cảm ơn ông!

XUÂN TRƯỜNG (thực hiện) 
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Theo cam kết, năm 2018, ASEAN sẽ xoá bỏ thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc với điều kiện 
xe đạt tỷ lệ nội địa hoá 40%. Trước thực tế đó, ngày 22/11 vừa qua, với đa số đại biểu tán 
thành, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật 
Đầu tư, theo đó, ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô chính thức được đưa vào danh 
mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Quy định mới 
này đã có không ít ý kiến trái chiều, tuy nhiên ở góc độ cơ quan soạn thảo, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư khẳng định không có lợi ích nhóm nào mà chỉ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Thời gian qua, việc đưa 
ngành sản xuất, lắp ráp, 
nhập khẩu xe ô tô trở 
thành ngành kinh doanh 

có điều kiện đã gây ra khá nhiều 
tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, 
đưa ô tô vào ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện là cần thiết, 
vì đây là ngành đòi hỏi công nghệ 
cao, liên quan đến an toàn và lợi ích 
của người tiêu dùng. Mặt khác, với 
tình hình kinh tế thế giới diễn biến 
bất ổn như hiện nay, việc có thêm 
các điều kiện nhằm tạo ra hàng rào 
kỹ thuật, phòng vệ thương mại để 
nâng cao năng lực sản xuất kinh 
doanh trong nước là rất cần thiết. 

Ở phía ngược lại, có ý kiến cho 
rằng, nhập khẩu ô tô nếu đưa vào 
kinh doanh có điều kiện chỉ vì lý do 
an toàn, bảo hành xe là chưa thỏa 
đáng, điều này sẽ tạo ra sự bất bình 
đẳng giữa doanh nghiệp (DN) lắp 
ráp, nhập khẩu và vô tình tạo thế 
độc quyền. Đây sẽ chỉ là sân chơi 
của những “ông lớn”, còn những 
DN nhỏ và vừa sẽ không có chỗ 
nếu muốn tham gia vào thị trường 
này. Ông Đặng Huy Đông - Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 
rằng: "Xét từ nhiều góc độ, mỗi 
chính sách khi ban hành có thể có 

mức độ tác động khác nhau đến 
những nhóm lợi ích khác nhau. 
Là cơ quan soạn thảo chính sách, 
trước khi đưa ra quy định, chúng 
tôi phải nghe từ nhiều phía và xem 
xét, phân tích tác động từ nhiều 
góc độ khác nhau chứ không làm 
bằng cảm tính. Quyết định này 
được đưa ra căn cứ từ lợi ích chung 
tổng hòa của quốc gia, trong đó, có 
một mục tiêu quan trọng là đảm 
bảo sự tồn tại, phát triển của ngành 
công nghiệp ô tô Việt Nam chứ 

không thiết kế pháp luật theo đòi 
hỏi của bất kỳ nhóm lợi ích nào". 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc 
đưa nhập khẩu, lắp ráp, sản xuất ô 
tô vào danh mục ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện không có nghĩa 
là cản trở và hạn chế quyền kinh 
doanh của DN mà là ra điều kiện, ai 
đáp ứng được thì kinh doanh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức 
Kiên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh 
tế Quốc hội, đại diện đơn vị thẩm 

với sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô 
vì lợi ích quốc gia

ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN 

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô chính thức bị áp điều kiện
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tra dự án luật cho rằng, ngành nghề 
sản xuất ô tô là ngành có nhiều 
tiềm năng để phát triển theo chiều 
sâu, vì vậy cần có những điều kiện 
kinh doanh nhất định để tạo ra thị 
trường minh bạch. Ông Kiên cũng 
bày tỏ quan điểm thực hiện quốc 
tế hóa thị trường không có nghĩa 
là không có bảo hộ, nhưng bảo hộ 
phải được công khai, minh bạch và 
dự báo được hiệu quả chính sách 
đó. Bởi bất cứ quốc gia nào cũng 
phải bảo vệ lợi thế cạnh tranh của 
quốc gia mình.

Có thể thấy, 20 năm qua, mặc 
dù ngành công nghiệp ô tô được 
hưởng rất nhiều ưu đãi nhưng đến 
nay vẫn chưa phát triển được như 
kỳ vọng. Tuy nhiên, không vì thế 
mà chúng ta bỏ qua ngành này, 
bởi nước ta với quy mô 100 triệu 
dân thì đây là một thị trường lớn 
cho ngành công nghiệp ô tô và lợi 
ích mà ngành này mang lại sẽ là rất 

lớn. Nhưng để tiếp tục phát triển 
được hay không thì cũng không thể 
giải quyết chỉ bằng chính sách đưa 
ngành nghề này vào danh mục đầu 
tư kinh doanh có điều kiện.

Nêu quan điểm về vấn đề này, 
ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch 
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 
cho biết: Nguyên nhân dẫn đến 
công nghiệp ô tô VN chưa phát 
triển được thì có nhiều nhưng một 
nguyên nhân cơ bản là chính sách 
thay đổi liên tục, quy mô thị trường 
còn nhỏ, giá xe quá cao với hầu 
hết người dân. Công nghiệp phụ 
trợ không phát triển cũng do thị 
trường nhỏ và chưa có chính sách 
khuyến khích các DN đầu tư.

Theo thống kê, hiện Việt Nam 
có 46 công ty sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu ô tô được ủy quyền 
chính hãng. Ngành công nghiệp ô 
tô đang đóng góp khoảng 2% cho 
GDP, tạo ra việc làm cho khoảng 

100.000 lao động và dự kiến đến 
năm 2030 sẽ là khoảng 5% GDP của 
cả nước. Việc Chính phủ bổ sung 
ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu 
xe ô tô vào danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ 
giúp người bán hàng có đầy đủ thủ 
tục pháp lý và điều kiện để có thể 
bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa mỗi 
khi nhà sản xuất phát hiện ra lỗi 
trên xe. Đây cũng là một bước quan 
trọng để lập lại thị trường ô tô trong 
nước và giúp các DN sản xuất ô tô 
trong nước phát triển. Tuy nhiên, 
những điều kiện này phải được 
công khai minh bạch và dễ tiếp cận. 
Có như vậy mới có thể phát triển 
ngành công nghiệp ô tô trong nước 
theo quy hoạch mà Chính phủ phê 
duyệt trong bối cảnh thị trường sẽ 
được “mở toang” khi các hiệp định 
kinh tế đã ký kết có hiệu lực trong 
thời gian tới.

QUỲNH ANH (thực hiện)

Khu Phức Hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải
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Việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm an toàn “từ trang trại đến bàn ăn” 
với các yêu cầu khắt khe là một giải pháp để quản lý tốt chất lượng truy xuất nguồn gốc 
đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết và địa chỉ 
cung ứng nông sản thực phẩm an toàn là xu hướng tiêu dùng hiện tại và là công việc cấp 
thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu của người dân.

Thống kê của Bộ 
NN&PTNT cho thấy, 
tính đến tháng 9/2016, cả 
nước đã có 45 địa phương 

có mô hình liên kết chuỗi cung ứng 
thực phẩm an toàn. Trong tổng số 
382 chuỗi thực phẩm an toàn, có 92 
chuỗi được cấp giấy xác nhận. Sản 
phẩm an toàn chủ yếu gồm rau, 
quả, chè, thịt, trứng, gạo và thủy 
sản các loại... Ngoài ra, còn có các 
chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản 
an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 
của các DN, tập đoàn lớn đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp như TH 
True Milk, VinGroup… Con số này 
còn rất hạn chế vì theo các chuyên 
gia, để nhân rộng các mô hình thực 
phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu người 
dân vẫn còn nhiều việc phải làm, 
nhất là khâu kết nối giữa các bên 
trong chuỗi sản xuất nông sản thực 
phẩm an toàn.

Đối với thị trường xuất khẩu, 
theo khảo sát của Tổ chức phát 
triển công nghiệp Liên Hợp quốc, 
VN xếp trong nhóm 3 quốc gia 
có sản phẩm cá và từ cá bị từ 
chối nhập khẩu cao nhất trong thị 
trường Liên minh châu Âu, Mỹ, 
Nhật Bản và Australia, thiệt hại tài 
chính ước tính trung bình khoảng 
14 triệu USD mỗi năm, nhiều sản 
phẩm nông sản xuất khẩu của VN 

như rau quả, thủy sản cũng có tỷ 
lệ bị từ chối cao tại các cửa khẩu 
của nhiều nước phát triển trên thế 
giới. Nguyên nhân hàng đầu khiến 
sản phẩm xuất khẩu của VN bị từ 
chối nhập khẩu là nhiễm khuẩn, 
bên cạnh đó còn do các nguyên 
nhân khác như dư lượng thuốc thú 
y, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản 
vượt quá quy định của thị trường 
nhập khẩu, các điều kiện kiểm soát 
vệ sinh và vấn đề dán nhãn không 
đảm bảo, hay sản phẩm chứa chất 
gây ô nhiễm môi trường.

Những con số trên cho thấy 
vấn đề về ATTP đã trở nên báo 
động tại Việt Nam và đang trở 

thành vấn nạn. Chưa bao giờ vấn đề 
thực phẩm đảm bảo chất lượng lại 
khiến người tiêu dùng lo lắng như 
hiện nay. Hầu hết số cơ sở được 
xác nhận an toàn còn quá ít do 
sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, ý thức 
trách nhiệm của một số cơ sở kinh 
doanh nông sản an toàn chưa cao, 
trong đó có việc thiếu liên kết chặt 
chẽ giữa nhà sản xuất với doanh 
nghiệp phân phối đang là những 
điểm nghẽn trong việc nhân rộng 
các mô hình “thực phẩm sạch”.

Đa phần người tiêu dùng khi 
được hỏi đều cho rằng vấn đề vệ 
sinh ATTP hiện nay làm cho họ cảm 
thấy băn khoăn, thay vì việc mua 

các chuỗi liên kết về an toàn thực phẩm
ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG 

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các TTTM, siêu thị
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thực phẩm ở ngoài chợ không rõ 
nguồn gốc như trước đây, thì hiện 
nay họ chấp nhận mua thực phẩm 
tại những “địa chỉ xanh” bán nông 
sản an toàn do Bộ NN&PTNT tổ 
chức, dù giá cả đắt hơn bên ngoài. 

Tại Diễn đàn “An toàn thực 
phẩm - Câu hỏi về sự phối hợp 
và tin tưởng lẫn nhau”  được tổ 
chức vào tháng 9 vừa qua, ông Flo-
rian Beranek, chuyên gia chính về 
Trách nhiệm xã hội của Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên hợp 
quốc cho rằng, cần minh bạch 
trong quá trình sản xuất để người 
tiêu dùng an tâm khi chọn lựa thực 
phẩm: “Sự tổng hợp của quá trình 
sản xuất thức ăn, phân phối, chế 
biến thức ăn, bán lẻ thức ăn hay sự 
chuẩn bị chuyên nghiệp trong các 
nhà hàng là cần thiết phải minh 
bạch, sự minh bạch là một trong 
những chìa khóa giúp cải thiện 
kinh doanh ở VN, đây là nhân 
tố quan trọng để cải thiện sự bền 
vững của ATTP”.

Còn theo bà Đinh Thị Mỹ Loan 
- Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán 
lẻ VN, tại thị trường trong nước, 
VSATTP cũng đang là vấn đề nhức 
nhối, nhiều sản phẩm khi cung cấp 
ra thị trường không đảm bảo các 

điều kiện, tiêu chuẩn về VSATTP, 
các nhà phân phối, bán lẻ có vai trò 
ngày càng lớn trong việc đảm bảo 
chất lượng thực phẩm từ khâu sản 
xuất tới khâu tiêu thụ cuối cùng. 
Tuy nhiên, hiện nay sự liên kết giữa 
các nhà sản xuất chế biến với nhà 
phân phối, bán lẻ còn lỏng lẻo. 

Cũng theo bà Loan: “Chúng ta 
cứ hình dung là nếu nhà sản xuất 
cố gắng hết sức để có sản phẩm 
sạch đến những người bán lẻ mà lại 
không có kiến thức về bảo quản, 
giữ gìn cho sản phẩm được tươi 
ngon, được sạch, được an toàn thì 
chắc chắn chúng ta không thể có 
được thực phẩm sạch. Trong quá 
trình của mình, các DN bán lẻ có 
thời gian dài để bảo quản hàng 
hóa trước khi đưa ra với người tiêu 
dùng, tuy nhiên giai đoạn bảo quản 
này là vô cùng quan trọng, làm sao 
để vẫn giữ được hàng hóa an toàn, 
vệ sinh một cách tốt nhất thì rất 
quan trọng”.

Hiện nay, một trong những lý 
do mà chất lượng nông sản của 
nước ta thấp là do công nghệ bảo 
quản sau thu hoạch chưa được 
áp dụng hiệu quả, dù sẵn sàng 
chuyển giao công nghệ, công thức 
bảo quản cho các DN có nhu cầu, 

nhưng có ít DN quan tâm vì lo ngại 
về khả năng thu hồi vốn.

Để người tiêu dùng có thể sử 
dụng thực phẩm an toàn, nâng cao 
sức cạnh tranh của sản phẩm nông 
sản Việt, các nhà sản xuất, phân 
phối phải liên kết sản xuất với nhau 
để chung tay xây dựng nền thực 
phẩm an toàn, minh bạch. Bên cạnh 
sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước, 
nhà sản xuất, phân phối phải tuân 
thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất 
an toàn một cách tự giác, trung thực 
và cung cấp thông tin một cách 
minh bạch rõ ràng về các sản phẩm 
để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Thực phẩm an toàn đang là 
một trong các mối quan tâm hàng 
đầu của người tiêu dùng hiện nay, 
việc có thêm các chuỗi và địa chỉ 
cung ứng nông sản thực phẩm an 
toàn là xu hướng tiêu dùng hiện 
tại và là nhu cầu tất yếu của người 
dân. Để làm được điều này, rất cần 
sự đồng bộ trong triển khai thực 
hiện của các Bộ, ngành liên quan, 
trong đó việc ban hành sớm Quy 
chế hỗ trợ trong khâu kết nối các 
chuỗi nông sản an toàn là cần thiết 
để người tiêu dùng có thể yên tâm 
sử dụng thực phẩm trong mỗi bữa 
cơm gia đình 
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Phạm Thuận Thành sinh 
năm 1962, từng là giáo viên 
Trường Sĩ quan Lục quân 1, 
quê làng Khoai (An Bình, 

Thuận Thành, Bắc Ninh). Làng 
có hai vị trạng nguyên: Nguyễn 
Quang Bật (đỗ 1484) và Nguyễn 

Lượng Thái (đỗ 1553). Thơ anh đổi 
mới trên nền truyền thống và đã 
đoạt giải Ba cuộc thi thơ Văn nghệ 
Quân đội 2002-2004 với tác phẩm 
“Đi đường lớn nhớ đường mòn”.

Bài “Chân dung tự họa” vui 
và hóm: Chắc hắn là nông dân/
Cả năm không nghỉ lễ/Cả đời 
không nghỉ hưu. Và Lạc chốn ăn 
chốn chơi/Nhà hàng thua xó bếp/
Gái đẹp thua mẹ sề. Chân thực, cụ 
thể đấy mà điển hình, sống động 
và khái quát đấy. Một mình Phạm 
Thuận Thành sắm nhiều vai lắm, 
vai nào cũng ấn tượng. Nhưng vai 
Chắc hắn là nông dân thì không lẫn 
vào đâu được.

Đọc thơ Phạm Thuận Thành 
độc giả dễ nhận ra phong cách 
trữ tình mà thế sự, kiệm lời mà đa 
nghĩa, chân mộc mà uẩn súc, rung 
động mà nhiều nghĩ ngợi.

“Đánh mất cánh đồng” là bài 
giàu chất thời sự nóng bỏng, niềm 
khắc khoải khôn nguôi về việc cánh 

đồng biến mất. Người nông dân chỉ 
còn nước ra vỉa hè phố thị bán rao 
mồ hôi rẻ mạt mà độ nhật. Có ai 
giật mình thảng thốt khi đọc bài 
“Mũi tên không nhọn nữa”?

Trăm lạy, nghìn lạy người mẹ 
già lam lũ, lo con mất gốc: Đã quen 
ăn dao ăn thìa ăn dĩa/Mẹ thương 
kiếp bơ sữa gửi cho đôi đũa tre.

Đọc mảng thơ về tình yêu của 
anh thấy đa thanh, phức điệu, 
nhiều luyến láy và dấu hoa mĩ lắm: 
Đời Tô Thị, Uống rượu ở hồ Núi 
Cốc, Khúc riêng…

Giọng thơ rất mới, mang phong 
cách riêng. Anh đã đóng dấu son 
vào thể loại thơ để vững vàng xếp 
cạnh hơn hai mươi đầu sách cùng 
một tác giả. Ưu thời mẫn thế mà 
vẫn hi vọng, lạc quan, trong sáng 
là điểm nổi bật ở thơ Phạm Thuận 
Thành. Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng trân trọng giới thiệu một 
số bài thơ của ông.

Thơ Phạm Thuận Thành

PHẠM THUẬN THÀNH 

Chưa đến Bạc Liêu tôi đã biết có chàng công tử tiêu tiền 
không tiếc

Ngàn vạn bay đi chỉ đủ mua hai chữ “đốt tiền”

Tôi còn biết có chàng trai đêm đêm thương nhớ vợ hiền

Giọt nỉ non đọng lại thành câu hoài lang dạ cổ

Bạc Liêu hôm nay nở nang thành phố

Rực rỡ hoa đèn

Bát ngát tiếng đàn kìm

Em gái Bạc Liêu mang tình yêu quê hương vào câu ca cũ

Mê say và quyến rũ

Đôi mắt em thu cả dòng sông

Nụ cười em rạng rỡ lúa đồng

Em vẫn hát hò hự xang xê cống

Mà không còn đâu điệu nhớ thương ai oán

Mà không còn đâu những xa cách chia lìa

Bao đôi lứa đang tan thôi không tan nữa

Bao người đang lạ phút chốc hoá người quen

Câu dạ cổ ngân chật không gian

Đất trời tụ thành câu hạnh phúc

Xa Bạc Liêu rồi lòng tôi luôn thầm nhắc

Về buổi chiều nghe em hát “Dạ cổ hoài lang”.

Nghe em hát Dạ cổ Hoài Lang
Tặng Minh Hạnh

Chúc Mừng Năm Mới

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG24

Giới thiệu:



Núi đá ơi

Người bao nhiêu tuổi mà vẫn là núi non cô đơn như thế

Rừng mơ ơi

Người bao nhiêu tuổi mà đã gọi là rừng già cô quạnh thế

Mơ chua kia ơi sao ta không thấy thèm

Ta không còn thơ bé

Mông ta đã căng

Ngực ta đã mẩy

Mắt ta đã sáng

Da ta đã thơm

Sao bạn tình còn ngơ ngác chốn nào

Bạn tình ơi

Em chờ đã bao ngày

Trái tim thổn thức

Lòng em rạo rực

Sao anh không đến cho em hoài thai

Nếu có anh

Em hứa sẽ sinh một lần cả trăm đứa con cho bõ

Núi ơi hãy mở đường

Rừng ơi hãy mở lối

Cho bạn tình đến với Âu Cơ

Ta sẽ tạ ơn ăn hết quả chua đền cho quả ngọt

Ta sẽ đền ơn lưu danh miền đất nơi này 

Ở Sa Pa không cần nghe bản tin thời tiết

Mây núi Hoàng Liên đủ làm mát nóng bức ngày hè

Vạch sương sớm những người đàn bà Mông lặc lè

Gùi cuộc sống của cả gia đình trên đôi vai bé nhỏ

Lặng lẽ hướng về Sa Pa

Họ đến từ Tả Phìn, Tả Van, Sín Chải, Hầu Thào

Những con dốc nối dài hi vọng

Những người đàn bà Mông

Nhặt nhạnh miếng no ở góc vỉa hè, ở góc bóng tối

Miếng đói miếng no nặng hơn núi

Lẩy ra từ lòng thương của người bốn phương tám 
hướng tụ về

Những bé trai bé gái oải mình trên lưng mẹ

Những người mẹ chưa kịp bước qua thời thơ trẻ

Hợp nên màu sắc quê nhà

Sa Pa

Sa Pa

Toàn cảnh núi non trùng điệp

Toàn cảnh vùng thấp vùng cao

Người vùng cao ở trong nhà thấp

Người vùng thấp ở dãy nhà cao

Cùng nghe tiếng chuông nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi 
vẫn ngày ngày điểm nhịp

Cùng uống phước lành chúa Trời ban phát cho mọi 
chúng sinh

Nhưng không đủ làm dịu mát cái nóng nực đói 
nghèo của những người đàn bà Mông đang leo dốc

Cuộc đời chìm trong mây mù Fanxifăng 

Tự tình Âu Cơ

Những người 
đàn bà Mông 
ở Sa Pa
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Tổng công ty May 10 (May 10) thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công Thương) là một 
trong những doanh nghiệp lớn, luôn dẫn đầu ngành Dệt may Việt Nam. Nhân dịp đầu Xuân 
Đinh Dậu 2017, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trò chuyện nhanh 
với Tổng giám đốc May 10 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

PV: Năm 2016 là năm Tổng 
công ty May 10 gặt hái được nhiều 
thành công, bà có thể cho biết điều 
gì bà cảm thấy tâm đắc nhất?

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: 
Điều tôi cảm thấy xúc động và tâm 
đắc nhất là nhân dịp Tổng công ty 
tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu, toàn 
hệ thống của May 10 có trên 6.000 
người tham gia ai cũng xúc động. 
Trong buổi Lễ này, chúng tôi tặng 
mỗi người lao động ba bài thơ. Bài 
thứ nhất là “Con cảm ơn mẹ”; bài 
thứ 2 là “Cha mẹ dặn con”, bài thứ 
3 là “Mẹ dặn con”. Sau đó người 
lao động mang về tặng bố mẹ và đã 
nhận được sự xúc động rất mạnh 
mẽ cho cả người nhận và người 
cho. Điều chúng tôi làm này tưởng 
chừng đơn giản nhưng nó đã chạm 
đến trái tim từng con người.

Mặc dù, trong tâm con cái rất 
kính trọng cha, mẹ, nhưng chưa 
bao giờ nói ra, khi được nói ra điều 
con cảm ơn bố mẹ, con yêu bố mẹ, 
biết tri ân bố mẹ thì đây là phần 
thưởng cao nhất và cha mẹ cũng 
mong nhất. Chúng tôi suy nghĩ 
rằng, khi người lao động biết tri ân 
cha mẹ thì sẽ biết tri ân tất cả (tri 
ân với đồng đội, bạn bè, công ty, 
xã hội, đất nước) và họ sẽ làm bằng 
trái tim của mình, luôn sáng tạo, 
gắn bó với công ty, coi công ty là 
ngôi nhà lớn của mình.

PV: Bà sẽ gửi thông điệp gì tới 
người lao động trong năm 2017? 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: 
Trong năm 2017 tôi muốn gửi đến 
người lao động May 10 với 5 chữ tự: 
“Tự giác, tự chủ, tự lực, tự cường, 
tự cứu mình trước khi trời cứu”. Vì 
nếu mỗi người tự giác học tập, rèn 
luyện chuyên môn, nâng cao kiến 
thức tay nghề giỏi thì họ sẽ tự chủ 
động trong công việc, không cần 
ai nhắc nhở. Tự nâng cao trình độ 
và khả năng cạnh tranh của chính 
mình thì sẽ có thu nhập cao, có vị 
trí làm việc tốt, được mọi người 
kính trọng. Lực ở đây có nghĩa là 
nội lực và cũng có ý nghĩa là lực về 
kinh tế. Khi người lao động tự lực, 
tự chủ... đương nhiên sẽ mạnh mẽ, 
có điều kiện phát triển vững mạnh. 
Khi có 4 chữ tự trên thì mình sẽ tự 
cứu mình. Nói rộng ra một quốc 
gia làm chủ được mình, chính là 
quốc gia lớn mạnh.

Chúng tôi thường nói với người 
lao động phải biết thương yêu, 
đùm bọc nhau, luôn biết chia sẻ, 
biết cho nhiều hơn nhận. Một con 
người tràn đầy tình thương yêu và 
nhân hậu sẽ làm được nhiều điều 
tốt cho mình, cho xã hội và cho 
đất nước, không có cái gì tuyệt đối 
cả trừ luật nhân quả. Gieo cái gì thì 
gặt được cái đó.

PV: Nhân dip Tết đến, Xuân 
về, bà sẽ gửi gắm gì đến người lao 
động và khách hàng?

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: 
Từ trái tim mình, tôi đang làm cho 
người lao động May 10 hiểu rằng, 
khách hàng chính là người cho 
chúng tất cả. Nên luôn biết tri ân 
khách hàng kể cả khách hàng không 
hài lòng với sản phẩm của mình. 
Nhờ sự không hài lòng của khách 
hàng mà mình biết thay đổi mình 
và làm mọi cách để khách hàng hài 

lòng. Nếu không có khách hàng thì 
sẽ không có nhà máy, người lao 
động sẽ không có việc làm và sẽ 
không có gì hết. Vì vậy, chúng tôi 
vô cùng biết ơn khách hàng hàng 
trong nước và quốc tế. Chính nhờ 
có khách hàng mà chúng tôi mới có 
ngày hôm nay. 

Chúng tôi luôn nhắc nhở người 
lao động trong May 10: Tri ân đến 
khách hàng là thể hiện bằng đường 
kim mũi chỉ và luôn gửi cái tâm tốt 
nhất của mình vào sản phẩm. Phải 
suy nghĩ sản xuất ra sản phẩm để 
người tiêu dùng sử dụng tốt nhất, 
lâu nhất, đẹp nhất và không chỉ 
làm đẹp cho người mặc mà còn làm 
đẹp cho xã hội nữa. Khi chúng tôi 
có tâm tốt, mang lại sự tốt đẹp cho 
khách hàng thì khách hàng luôn tìm 
đến với chúng tôi và luôn mỉm cười 
và sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi.

Nhân dịp năm mới 2017, thay 
mặt cho Tổng công ty May 10, xin 
gửi tới người lao động lời Bác Hồ 
dạy: “Chớ thấy có tiến bộ mà tự 
mãn, tự kiêu. Không bao giờ được 
chủ quan với bất kỳ việc gì mình đã 
làm, dù mình có làm tốt bao nhiêu 
vẫn phải khiêm tốn, chủ quan chính 
là tự hại mình”. Càng tích lũy càng 
giàu, càng cho nhiều, càng chia sẻ 
nhiều càng có nhiều cơ hội. Chúng 
ta nên cho đi những điều tốt lành. 
Chúc toàn thể người lao động và 
gia đình một năm mới an khang 
thịnh vượng.

Thay mặt Tổng công ty May 
10, xin kính chúc quí khác hàng 
trong nước và quốc tế một năm 
mới luôn mạnh khỏe và luôn luôn 
an lạc trong tâm hồn.

PV: Xin cảm ơn bà và xin chúc 
toàn thể CBCNV của Tổng công ty 
một năm mới mạnh khỏe và thành 
công hơn nữa./.

HOÀNG LAN (Thực hiện)

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Tổng giám đốc Tổng công ty May 10

"CHỚ THẤY TIẾN BỘ MÀ TỰ MÃN, TỰ KIÊU"...
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Thái Bình - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của Nhà Trần - Một triều đại trị vì nước 
Đại Việt 175 năm thịnh trị, làm rạng rỡ không chỉ non sông đất nước và cũng là quê hương 5 
tấn - nguồn cảm hứng bất tận trong giới văn nghệ sĩ. Đó cũng chính lý do vì sao Tổng công 
ty May 10 đã đầu tư vào Thái Bình ngay những thời kỳ còn gian khó nhất.

T
rong 20 năm qua, May 
10 đã đầu tư vào Thái 
Bình trên 800 tỷ đồng 
xây dựng các nhà máy 
may và Trung tâm 

thương mại. Doanh thu năm 2016 
của 4 xí nghiệp tại Thái Bình đạt 16 
triệu USD, bằng 33% doanh thu của 
Tổng công ty, lợi nhuận trên 25 tỷ 
đồng, sản lượng đạt trên 6 triệu sản 
phẩm, thu nhập bình quân trên 6 
triệu đồng người/tháng. Đây là kết 
quả ngoài sự mong đợi của May 10.

Những năm đầu thập niên 90 
của thế kỷ XX, May 10 đang trên 
đà phát triển mạnh, khuôn viên tại 
Hà Nội không còn đáp ứng được 
nhu cầu mở rộng sản xuất kinh 
doanh. Tại thời điểm đó thì công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa nông 
thôn là một yêu cầu tất yếu của 
tỉnh Thái Bình, nên có thể nói, đây 
là “cơ duyên tiền định” giữa May 
10 và Thái Bình. Với tinh thần vô 
tư, trong sáng, bằng tình cảm và 
tâm huyết với quê lúa Thái Bình, 

lãnh đạo May 10 và lãnh đạo tỉnh 
Thái Bình đã gặp nhau để xác lập 
một hướng đi cụ thể cho các Xí 
nghiệp may công nghiệp đầu tiên 
tại tỉnh nhà. Đây là một quyết định 
đúng đắn được sự đồng lòng ủng 
hộ của CBCNV May 10. Vượt qua 
muôn vàn khó khăn và gian khó, 
trong vòng chưa đầy 2 năm đã có 3 
Xí nghiệp của May 10 đi vào hoạt 
động tại tỉnh Thái Bình.

Đó là Xí nghiệp May Hưng Hà, 
trong đó, May 10 góp 51% vốn, với 

20 năm May 10 đầu tư 
vào Thái Bình

Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương 
Lao động hạng Ba cho Xí nghiệp May Thái Hà.



số lượng CBCNV ban đầu là 162 
người. Thiết bị hầu hết đã qua sử 
dụng, sản phẩm chính là quần, jack-
et. Đến tháng 5/1995, Xí nghiệp May 
Đông Hưng được thành lập, tổng 
vốn điều lệ là 1,609 tỷ đồng, với số 
lượng CBCNV ban đầu là 120 người. 
Thiết bị hầu hết đã qua sử dụng, sản 
phẩm chính là quần, jacket.

Một năm sau, ngày 01/3/1996 xí 
nghiệp may thứ 3 - Xí nghiệp May 
Thái Hà được thành lập với tổng 
vốn đầu tư là 5,348 tỷ đồng, trong 
đó May 10 đóng góp 453 triệu 
đồng, tương đương 8.47%. Nhà 
xưởng sản xuất ban đầu chỉ rộng 
trên 1000 m2 và các công trình phụ 
trợ. Hầu hết thiết bị mua mới, với 
trên 300 CBCNV, sản phẩm đầu 
tiên là sơ mi nội địa. 

Sau 15 năm đầu tư về Thái 
Bình, các xí nghiệp của May 10 tại 
Hưng Hà, Đông Hưng và thành phố 
Thái Bình đã đạt được nhiều kết 
quả tốt đẹp. Tuy nhiên còn nhiều 
tiềm năng cần được tiếp tục khai 
thác và phát huy. Năm 2011, mặc 
dù thế giới chưa thoát ra được ảnh 
hưởng nặng nề của khủng hoảng 
kinh tế, nhưng với tầm nhìn chiến 
lược của mình, May 10 đã quyết 
định đầu tư xây dựng Trung tâm 
Thương mại và sản xuất công nghệ 

cao Hưng Hà (gọi tắt là Xí nghiệp 
Veston Hưng Hà). Tại thời điểm 
đó, mặc dù hàng chục ngàn doanh 
nghiệp tiếp tục phá sản, hàng triệu 
lao động mất việc làm, nhưng các 
khách hàng DEWHIRST, ITOCHU 
và OKTAVA cũng bày tỏ sự tin 
tưởng và ủng hộ bằng việc đầu tư 
2,7 triệu USD. Điều này khẳng định 
niềm tin tuyệt đối của khách hàng 
với May 10, một doanh nghiệp có 
bề dày truyền thống 70 năm, luôn 
thực hiện tốt nhất những gì đã cam 
kết với khách hàng.

Khách hàng Rami, Công ty Ok-
tava chia sẻ:“Công ty chúng tôi đã 
làm trong lĩnh vực may mặc trong 
nhiều năm nay, trải nghiệm ở rất 
nhiều quốc gia, nhưng chính tại May 
10, lần đầu tiên tôi gặp được những 
con người rất đặc biệt, với văn hóa 
làm việc và giá trị rất khác biệt. Và 
ngay lập tức tôi nhận ra rằng, tôi đã 
tìm được một đối tác kinh doanh 
cho tại miền Bắc Việt Nam, nó ví 
như là “Tình yêu từ cái nhìn đầu 
tiên”! Tôi đã nhận được rất nhiều 
câu hỏi, tại sao Công ty lại đưa ra 
quyết định nhanh chóng và kí ngay 
hợp đồng với May 10 ngay trong lần 
gặp mặt đầu tiên. Câu trả lời của 
tôi là Con Người! Cuộc gặp gỡ với 
Giám đốc May 10 - Madam Huyền, 

làm cho bạn cảm thấy không một 
chút nghi ngờ gì về việc bạn đang 
thiết lập công việc kinh doanh với 
một vị Giám đốc rất chân thành 
và chuyên nghiệp, lãnh đạo một 
đội ngũ lớn mạnh trong một môi 
trường làm việc chuyên nghiệp và 
đó là điều mà chúng tôi tìm kiếm. 
Khi  nhìn lại lịch sử của May 10, 
tôi như thấy được lịch sử của đất 
nước Việt Nam và khi nghe Madam 
Huyền kể về lịch sử May 10, tôi biết 
được rằng, các bạn không những là 
một trong những nhà sản xuất hàng 
đầu Việt Nam, mà còn là đối tác 
đáng trân trọng nhất Việt Nam. Tôi 
muốn gửi đến tất cả các bạn những 
lời chúc tốt đẹp nhất trên bước 
đường 70 năm phát triển và luôn 
luôn đi đầu trong lĩnh vực may mặc 
của Việt Nam. Cám ơn vì đã đồng 
hành cùng công ty chúng tôi và tôi 
tin rằng hành trình của chúng ta sẽ 
còn tiếp nối thành công trong nhiều 
năm sau nữa”.

Từ một cánh đồng lúa rộng 
48.401 m2 lầy lội, năng suất thấp, 
chỉ sau 7 tháng, nơi đây đã trở 
thành một nhà máy sản xuất Ves-
ton hiện đại. Tổng mức đầu tư giai 
đoạn 1 là 146 tỷ đồng. Đây là dự 
án có tốc độ xây dựng nhanh nhất, 
bao gồm nhà xưởng rộng 8.500 m2, 

Bà Nguyễn Thiên Lý -  Phó Tổng giám đốc May 10, giới thiệu với 
quan khách về dây chuyền may Veston Hưng Hà.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc  
May 10, giới thiệu với quan khách về sản 
phẩm Veston xuất khẩu của Xí nghiệp May 
Veston Hưng Hà.
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nhà kho, nhà ăn, văn phòng, nhà 
xe, khuôn viên cây xanh, ao cá… 
với thiết bị hiện đại được nhập từ 
Nhật Bản và các nước châu Âu, 
trong đó có nhiều thiết bị tự động 
và bán tự động. Sau gần 4 năm đi 
vào hoạt động, Xí nghiệp đã có 4 
dây chuyền sản xuất veston cho các 
khách hàng C&A, OKTAVA, DE-
WHIRST, LAVY, EPXIT, PEELESS, 
ESPRIT. Sản phẩm veston chất 
lượng cao của Xí nghiệp đã xuất 
sang các thị trường Nhật Bản, Hoa 
Kỳ, châu Âu và đã làm hài lòng các 
khách hàng khó tính nhất thế giới.

Ông Nigel Lugg - Chủ tịch 
Công ty Prominent Europe, khách 
hàng đầu tiên đầu tư vào Nhà máy 
Veston Hưng Hà - Tổng công ty 
May10 khẳng định: “Năm năm đã 
qua, mặc dù thị trường thế giới có 
nhiều biến động, tuy nhiên với sức 
mạnh cũng như sự hợp tác hết lòng 

của May10, chúng tôi đã ngày càng 
tăng lượng đơn hàng với những 
nhãn hiệu hàng đầu châu Âu và thế 
giới. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng 
rằng, với sự lãnh đạo tuyệt vời của 
May 10 cũng như Hưng Hà, quan hệ 
đối tác của chúng ta ngày càng được 
củng cố và phát triển trong thế kỉ 
21. Tôi xin chân thành cám ơn sự 
hợp tác cũng như tầm nhìn của May 
10 đã hiện thực hóa dự án này.”

Đầu năm 2016, Tổng công ty 
May 10 tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 
Xí nghiệp Veston Hưng Hà với tổng 
mức đầu tư trên 193 tỷ đồng. Chỉ sau 
6 tháng xây dựng, trên diện tích ao 
cá cũ, một xưởng sản xuất mới rộng 
8.268 m2 hiện đại đã hoàn thành 
cùng các hạng mục phụ trợ, đủ chỗ 
làm việc cho 800 lao động. Hiện tại 
Xí nghiệp đã có 6 dây chuyền sản 
xuất veston, 05 dây chuyền sản xuất 
quần âu và 01 dây chuyền sản xuất 

jilê, với gần 1.000 CBCNV. Dự kiến 
sẽ thu hút đủ số lao động cho nhà 
xưởng mới vào cuối năm 2017, nâng 
tổng số lao động toàn Xí nghiệp lên 
1.600 người. 

Không chỉ đầu tư vào sản 
xuất, mà May 10 còn đầu tư xây 
dựng chuỗi cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm, hệ thống siêu thị ở tất cả 
các Xí nghiệp, phục vụ nhu cầu 
của CBCNV và người dân trên 
địa bàn với hàng trăm mặt hàng 
tiêu dùng thiết yếu, đảm bảo chất 
lượng, thuận tiện và giá cả cạnh 
tranh. Trong năm tới, May 10 sẽ 
xây dựng thêm một nhà máy ở 
huyện Vũ Thư; một nhà trẻ quy 
mô 1.000 cháu tại thị trấn Hưng Hà 
nhằm chăm sóc, nuôi dạy con của 
CBCNV của các Xí nghiệp và nhân 
dân vùng lân cận. Năm 2017, May 
10 dự kiến sẽ xây dựng thêm một 
nhà máy tại huyện Hưng Hà 
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Tiếng vang của Tháp keg Bia hơi Hà Nội cao nhất 
Việt Nam được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 
năm 2016 đã thôi thúc tôi đến với Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) để tìm 
hiểu về những con người đã góp công sức chinh 
phục được những đỉnh cao này.

Vào một buổi sáng ngày thứ Hai tuần cuối cùng 
của năm 2016, tôi được gặp lại ông Nguyễn Văn 
Hùng, Giám đốc Công ty Habeco Trading, người 
thủ trưởng cũ. Ông đã từng làm Phó Chủ tịch 

Thường trực Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam nhiều 
năm, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam trong 
suốt một thập niên. Trò chuyện cùng ông với tình cảm là 
người bạn, người cộng sự nhiều năm, tôi thấy ông vẫn rạng 
ngời niềm tin, niềm tự hào và say sưa với công việc của mình.

Thật tình cờ, đây là buổi chào cờ cuối cùng của năm 
2016 và tôi được ông Hùng thân tình mời dự. Một buổi chào 
cờ thật ấm cúng và ý nghĩa. Những người lao động nơi đây 
vô cùng tự hào mỗi khi được khoác trên mình tấm áo đồng 
phục mang thương hiệu Habeco Trading rất khác biệt và 
“rất bia hơi” dự Lễ chào cờ. Chỉ vài phút sau, không cần 

MỘT NĂM CHINH PHỤC ĐỈNH CAOMỘT NĂM CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Những CBCNV đạt thành tích và gương mặt thương hiệu trong tuần được Giám đốc khen thưởng.

Niềm vui và tự hào của CBCNV Habeco Trading khi 
Tháp keg Bia hơi Hà Nội cao nhất Việt Nam (công trình 
kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty) vừa được Tổ chức 
Kỷ lục Việt Nam xác lập năm 2016.
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hiệu lệnh, tất cả đã sẵn sàng xếp thành từng hàng ngay 
ngắn tại địa điểm tập trung cùng hát vang bài Quốc ca 
và bài hát truyền thống của Công ty. Những  bàn tay 
đều tăm tắp đặt lên trái tim mình thể hiện tình yêu với 
Tổ quốc, lời hứa trách nhiệm của công dân; lời hứa với 
thương hiệu và trách nhiệm với khách hàng. 

Được biết, buổi chào cờ vào đầu giờ thứ Hai hàng 
tuần đã được Công ty thực hiện và duy trì từ những 
ngày đầu năm 2016 đến nay. Sau chào cờ là một buổi 
sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Giám đốc tổng kết công 
tác tuần qua, biểu dương khích lệ những người lao động 
trong tuần đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt công 
việc được giao, đồng thời phê bình, nhắc nhở những 
người lao động còn vi phạm, để rút kinh nghiệm tuần 
tới làm việc tốt hơn. Mỗi bộ phận trong tuần tự chọn ra 
hai thành viên cố gắng nhất để Giám đốc khen thưởng.

Bên cạnh việc động viên khen thưởng hoàn thành 
tốt công việc chuyên môn, Công ty còn đưa ra một 
tiêu chí nữa để người lao động phấn đấu thi đua. Đó là, 
“mỗi CBCNV là một đại sứ thương hiệu”. Trong tuần, 
nếu trên Facebook cá nhân hoặc trên Facebook của 
Công ty xuất hiện những hình ảnh đẹp, câu nói hay về 
thương hiệu Công ty sẽ được Giám đốc khen thưởng và 
tặng “khuôn mặt thương hiệu trong tuần”. 

Địa điểm chào cờ cũng chính là nơi diễn ra các cuộc 
đối thoại sôi nổi và cởi mở giữa Giám đốc với người lao 
động mỗi buổi sáng thứ Hai. Thông qua cuộc đối thoại, 
người lao động được bổ sung và nâng cao thêm kiến 
thức liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Về 
phía lãnh đạo, cũng là dịp được lắng nghe những tâm tư, 

nguyện vọng của người lao động và giải đáp thỏa đáng 
những băn khoăn, lo lắng mà họ quan tâm với mục đích 
cùng nhau xây dựng Công ty ngày một phát triển với 
nếp sống văn hóa lành mạnh. Buổi chào cờ kết thúc mà 
dư âm của cuộc đối thoại vẫn còn sôi động. 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty tâm sự: 
Năm 2016 Habeco Trading vừa tròn 10 năm đi vào hoạt 
động. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo đưa ra mục tiêu phải 
“Chinh phục được đỉnh cao 60 triệu lít bia”. Khi đưa ra 
kế hoạch này, mọi người cho rằng khó khả thi. Với sự cố 
gắng và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, đến 10h 
ngày 24/12/2016, Công ty đã hoàn thành được mục tiêu 
sản xuất và tiêu thụ 60 triệu lít bia, về trước kế hoạch đề 
ra trong niềm vui khôn xiết của người lao động nơi đây. 

Sau khi vượt qua đỉnh cao 60 triệu lít bia, CBCNV 
Công ty mang trên mình chiếc áo màu đỏ sao vàng, 
tiếp tục “Chinh phục đỉnh cao thứ 2”, đó là “Nóc nhà 
Đông Dương - đỉnh Fansipan”. Với khí thế hừng hực 
của người chiến thắng, CBCNV  Habeco Trading đã 
vượt lên chính mình để cắm lá cờ Tổ quốc tung bay 
phấp phới trên đỉnh Fansipan cao 3143 mét trong niềm 
vui sướng và tự hào của những người đã chiến thắng. 
Điều này rất có ý nghĩa và thiết thực trong dịp sinh 
nhật lần thứ 10 của Công ty. Sau khi chinh phục được 
hai đỉnh cao, những người lao động nơi đây đang háo 
hức chờ đón những niềm vui mới trong năm 2017 và họ 
sẵn sàng chinh phục tiếp những đỉnh cao mới.

Chia tay những người lao động Habeco Trading, tôi 
ấn tượng mãi về những nét mặt rạng ngời, mang đậm 
niềm vui sướng và tự hào của họ về Công ty mình 
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Niềm vui chiến thắng của CBCNV Habeco Trading đã chinh 
phục được nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan cao 3143 mét
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HƯNG HÀ

Đến với vùng đất cảng Hải Phòng, tìm hiểu về các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ nơi đây, 
không thể không nhắc tới Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC). Tuy là doanh 
nghiệp nhỏ, nhưng BALPAC luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp nút 
khoén cho ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.

Một mùa xuân mới lại 
về! Mùa của những 
ước mơ và hy vọng. 
Cùng làm nên những 

mùa xuân ấy, có thể ví BALPAC 
như một cánh én nhỏ, luôn âm 
thầm cùng với các doanh nghiệp 
công nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp 
sức mình để dệt nên những thắng lợi 
mừng đất nước. Với BALPAC, luôn 
khiêm tốn và mong muốn, mỗi khi 
bạn bật nắp một sản phẩm đồ uống, 
hãy nhớ tới BALPAC -  Người giữ 
gìn hương vị đồ uống Việt.

Sau hơn 10 năm chuyển đổi 
mô hình thành công ty cổ phần, 
BALPAC đang từng bước khẳng 
định thương hiệu trên thị trường. 
Để cùng với các nhà sản xuất giữ gìn 
thương hiệu và chất lượng sản phẩm 
của mình, BALPAC đã và đang 
cung cấp, sản xuất nút khoén bằng 
dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện 
đại nhất từ hãng SACMI (Italia). 
Đây là dây chuyền theo tiêu chuẩn 
châu Âu, được ứng dụng các nghiên 
cứu khoa học, công nghệ tiến tiến 
của thời đại. Bởi thế, BALPAC luôn 
tự hào rằng, nút khoén của Công 
ty sản xuất, luôn đảm bảo các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe 
nhất. Nút khoén BALPAC loại siêu 
ngắn được làm từ chất liệu tôn thép 
Tin Free Stell/Timplate (TFS/T), 
dày 0,25mm, độ cứng T3&T4, cùng 
các góc lượn hợp lý và đường răng 
viền nút tiêu chuẩn đảm bảo ôm kín 
miệng chai thủy tinh. Hơn nữa, lớp 
lót tiêu chuẩn quốc tế giúp chai có 
độ kín tuyệt đối, giữ nguyên hương 
vị của đồ uống bên trong khi vừa 
xuất xưởng. Với chủng loại tôn cao 

cấp, sơn phủ 3 lớp vécni trên nút 
nên thương hiệu của nhà sản xuất 
luôn đảm bảo được in chính xác và 
sắc nét, không bị trầy xước khi qua 
máy dập cũng như các cọ xát trong 
quá trình lưu thông, phân phối. 

Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám 
đốc BALPAC cho biết: “Từ khi cổ 
phần hoá đến nay, Công ty luôn 
hoàn thành tốt kế hoạch hàng 
năm, mở rộng thị trường, phát 
triển thương hiệu. Có được thành 
quả đó, chính là nhờ công nghệ 
sản xuất nút khoén tiên tiến, cùng 
với sự quyết tâm, nỗ lực hết mình 
của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV 
Công ty. Hiện nay, sản phẩm của 
BALPAC đã có mặt ở hầu hết các 
tỉnh thành phía Bắc. Đặc biệt, sản 
phẩm nắp chai đã phục vụ cả các 
doanh nghiệp phía Nam...”.

 Những năm vừa qua, nền kinh 
tế nước ta phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức như lạm phát, 
thị trường tiền tệ diễn biến phức 
tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không 
ổn định, giá nguyên nhiên liệu đầu 
vào các ngành đều tăng,... Những 

khó khăn đó tác động mạnh đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo 
sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của 
Ban điều hành và toàn thể người 
lao động, khai thác mọi thuận lợi 
trong chính sách tạo môi trường 
kinh doanh cạnh tranh lành mạnh 
của Chính phủ, Công ty đã từng 
bước vượt qua khó khăn.

Năm 2016, phần lớn các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt 
kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu 
đạt 112,5 tỷ đồng, bằng 111,04% so 
với kế hoạch; Nộp ngân sách nhà 
nước đạt 5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau 
thuế đạt 5,1 tỷ đồng, bằng 114,71% 
so với kế hoạch, bằng 107,41% so 
với cùng kỳ...

Phát huy những kết quả đã đạt 
được, bước sang năm 2017, Công 
ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên nhằm bảo toàn vốn, chỉ tiêu 
lợi nhuận, giữ vững và mở rộng 
thị trường, cải thiện về thu nhập, 
đời sống vật chất và tinh thần cho 
người lao động... 

BALPAC:
Giữ gìn thương hiệu đồ uống Việt

BALPAC tích cực sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh



KHÔI NGUYỄN

Năm 2016 đi qua với những biến động đáng kể trong ngành Nước Giải khát (NGK) Việt, dù 
vẫn còn đâu đó những vết gợn, tuy nhiên vượt trên tất cả, những xu hướng, tín hiệu lạc quan 
mới đã xuất hiện, tạo điểm nhấn cho thị trường tiêu dùng.

XU HƯỚNG TIÊU DÙNG 
SẠCH LÊN NGÔI

Sau rất nhiều cảnh báo, dự 
đoán, năm 2016 ghi nhận sự thay 
đổi về chất trong xu hướng sử dụng 
sản phẩm sạch. Người Việt ngày 
càng có trách nhiệm hơn trong việc 
lựa chọn thực phẩm, thức uống 
cho mình. Theo Nielsen, 70% người 
được hỏi cố tránh không sử dụng 
sản phẩm có chất bảo quản, tương 
ứng là 68% và 65% cho màu sắc và 
hương vị nhân tạo.

Tuy nhiên, để có thức uống 
sạch, đa phần người tiêu dùng phải 
tự mua nguyên liệu về chế biến. 
Trên thị trường chỉ rất ít doanh 
nghiệp đủ công nghệ sản xuất và 
thị phần để cung cấp, tác động lên 
thị trường. 48% người tiêu dùng 
cho biết các sản phẩm tốt cho sức 
khỏe hiện không đủ để đáp ứng 
nhu cầu của họ.

Trong bối cảnh đó, Tân Hiệp 
Phát trở thành doanh nghiệp lớn 
đầu tiên công bố các sản phẩm của 
họ không chất bảo quản, không 
màu công nghiệp, không chì với 
sự kiểm chứng chất lượng từ Cục 
An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và 
ngay từ chính bản thân người tiêu 
dùng qua những lần tham quan dây 
chuyền sản xuất.

Với độ phủ rộng khắp toàn 
quốc, các sản phẩm như Trà thảo 

mộc Dr Thanh, Trà xanh Không độ 
của ông lớn này đã đáp ứng hoàn 
hảo nhu cầu thức uống sạch, có 
nguồn gốc tự nhiên của người tiêu 
dùng ngày càng tăng cao. Nielsen 
cho biết, hiện nay người Việt quan 
tâm tới đồ uống có lợi cho sức 
khỏe chỉ đứng thứ 2 tại Đông Nam 
Á (sau Indonesia).

NỖ LỰC MINH BẠCH 
THÔNG TIN CỦA DOANH 
NGHIỆP VIỆT

Trong năm 2016, Cục Quản lý 
chất lượng sản phẩm hàng hóa đã 
khảo sát 19 mẫu các loại nước giải 

khát như: Cam ép, nước chanh, 
nước tăng lực, nước ổi, dứa,… Kết 
quả cho thấy 15/19 mẫu (78%) 
sai về nhãn hàng hóa, 2/19 mẫu 
(10,5%) không đạt chất lượng về 
chỉ tiêu vi sinh.

Cùng với đó, những sự cố 
liên tục xảy ra trong ngành như 
sản phẩm nhiễm chất độc hại, 
nguyên liệu, xuất xứ, thành phần 
chất lượng không rõ ràng khiến 
cho người tiêu dùng mỗi khi muốn 
giải cơn khát lại phải “uống” thêm 
một ít lo lắng cho mình.

Điều đó khiến cho 70% người 
tiêu dùng Việt yêu cầu các doanh 

Các sản phẩm không chất bảo quản, không màu công nghiệp như Trà 
thảo mộc Dr Thanh đang là lựa chọn tin cậy trong xu hướng sử dụng 
thức uống sạch hiện nay.

giải khát Việt 2016 
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nghiệp phải minh bạch thông tin về quá trình sản xuất, 
chất lượng các sản phẩm. Tuy nhiên, yêu cầu này 
dường như có phần “xa xỉ” với các các nhà sản xuất, 
ngoại trừ Tân Hiệp Phát.

Sở dĩ nói ngoại trừ Tân Hiệp Phát vì suốt thời gian 
qua, người tiêu dùng đã ghi nhận sự nỗ lực minh bạch 
thông tin của doanh nghiệp này bằng việc mở cửa nhà 
máy trên cả nước và đón nhận hàng chục ngàn lượt 
khách trong và ngoài nước tới trực tiếp tham quan 
dây chuyền, quy trình sản xuất và kiểm chứng chất 
lượng sản phẩm.

Không chỉ vậy, ông lớn này còn tiến dài một bước 
trong nỗ lực minh bạch chưa từng có trên thị trường 
là công bố chi tiết về công nghệ, quy trình sản xuất, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm lên internet qua website 
http://tradrthanh.com/nha-may-number-one/home 
được đầu tư chuyên nghiệp cho hàng triệu người tiêu 
dùng khác tham quan và đánh giá sản phẩm.

Có thể nói những nỗ lực minh bạch thông tin của 
Tân Hiệp Phát sẽ là tiền đề quan trọng để giúp hãng 
nước giải khát này ngày một gần gũi với người tiêu 
dùng, nhận được sự tin tưởng hơn nữa của người tiêu 
dùng trong bối cảnh thị trường vốn đang “vàng thau 
lẫn lộn” về chất lượng sản phẩm như hiện nay.

SỰ THẮNG THẾ CỦA SẢN PHẨM NỘI
Một báo cáo gần đây của Nielsen cho biết, có tới 

69% người tiêu dùng Việt tin rằng các doanh nghiệp 
nội có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu mà họ cần 
so với doanh nghiệp ngoại. Điều  này được minh chứng 
rõ nhất qua việc các doanh nghiệp nội luôn chiếm ưu 
thế ở lĩnh vực thực phẩm và giải khát với mức tăng 
trưởng lên tới 17% của các doanh nghiệp đồ uống.

Lý giải cho điều này có thể thấy qua các sản phẩm 
như Trà thảo mộc Dr Thanh, Trà xanh Không độ. 
Chúng không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu và khẩu vị 
thưởng thức nước giải khát của người Việt mà còn tiên 
phong về chất lượng với tiêu chuẩn 3 không đầu tiên 

trên thị trường gồm: Không chất bảo quản; không màu 
công nghiệp; không chì, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt 
khe nhất về an toàn thực phẩm.

Thống kê thị trường quý 2/2016 cho biết có tới 71% 
người được hỏi thường xuyên sử dụng các sản phẩm 
như Trà thảo mộc Dr Thanh, Trà xanh Không độ, 76% 
cho rằng sản phẩm này được làm từ nguyên liệu tự 
nhiên và 69% tin chúng tốt cho sức khỏe. Đó cũng là lý 
do khiến Trà thảo mộc Dr Thanh đang độc tôn trên thị 
trường, Trà xanh Không độ vươn lên dẫn đầu ngành trà 
đóng chai với 40% thị phần.

Không chỉ có các thương hiệu nổi tiếng kể trên, 
hàng loạt các dòng sản phẩm chiết xuất từ trái cây của 
các doanh nghiệp nội vừa và nhỏ cũng đang có những 
bứt phá tại các thị trường ngách, đơn cử có thể kể đến 
nước dừa tươi đóng hộp của Công ty Betrimex tại Bến 
Tre đang vươn lên trong thời gian qua.

Bên cạnh sự thấu hiểu người tiêu dùng thì niềm tự 
hào quốc gia cũng thúc đẩy người Việt (48%) sử dụng 
các sản phẩm nội, điều này đã góp phần tạo nên sự 
thắng thế của các sản phẩm thuần Việt trên thị trường 
và làm thay đổi diện mạo của ngành NGK Việt. Sau 
hơn 2 thập kỷ thống trị, các công ty đa quốc gia bắt đầu 
cảm thấy sức ép khủng khiếp từ các doanh nghiệp Việt.

Chi phí vận hành thấp, mạng lưới phân phối tốt 
được thành lập cùng những hiểu biết sâu sắc về nhu 
cầu của người tiêu dùng nội địa, khả năng thích nghi 
nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường khiến các 
doanh nghiệp nội ngày càng trở thành đối thủ đáng 
gờm của các ông lớn.

Các công ty nội địa ngày càng phát triển mạnh mẽ, 
có những công ty đã trở thành doanh nghiệp lớn trong 
khu vực, thậm chí có thể trở thành công ty đa quốc 
gia trong tương lai gần. Trường hợp này có thể nhắc 
tới Tân Hiệp Phát là ví dụ tiêu biểu. Họ không chỉ phát 
triển mạnh trong nước mà đã lấn tới thị trường 16 quốc 
gia trên toàn cầu 

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp đi đầu trong nỗ lực 
đẩy mạnh các hoạt động minh bạch thông tin trong 
sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm thuần Việt như Trà thảo mộc Dr Thanh 
luôn được người tiêu dùng yêu chuộng
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Năm 2016, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền 
Trung tại Qui Nhơn đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng sản xuất và tiêu 
thụ đạt 56,5 triệu lít/51,3 triệu lít kế hoạch, trong đó sản phẩm chủ lực Bia Sài Gòn đã sản xuất 
và tiêu thụ 31,1 triệu lít đạt 100% kế hoạch. Gia công nước ngọt Pepsi đạt 3,84 triệu lít. Các mặt 
hàng tự doanh khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt 531 tỷ đồng, bằng 114 
% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 57 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch và tăng 42% so với 
cùng kỳ năm 2015. Tiền lương của người lao động bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được kết quả trên, Chi nhánh đã chủ 
động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù 
hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ theo yêu 
cầu giao hàng của Tổng công ty CP Bia - 

Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO) và nhu cầu của thị 
trường với chất lượng ổn định. Mặt khác, tăng cường 
công tác kiểm soát sản xuất, thực hiện kiểm soát định 
mức tiêu hao. Kết quả cho thấy, tiêu hao các nguyên 
vật liệu chính trong sản xuất đều thấp hơn định mức. 
Công tác duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được 
thực hiện linh hoạt, tập trung các bảo trì lớn vào đầu 
quý I là mùa thấp điểm trong năm... Nhờ vậy, hoạt 
động của hệ thống máy móc thiết bị luôn ổn định và 
gia tăng công suất của 2 dây chuyền chiết. Rà soát lại 
đơn giá các khoản chi phí bốc xếp, vận chuyển… để tiết 
giảm chi phí, nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, phù hợp với thị trường.

 Nhiệm vụ của năm 2017 đang đặt những thách 
thức lớn cho Chi nhánh, đó là kinh tế - xã hội của tỉnh 
Bình Định nói riêng và các tỉnh trong khu vực miền 
Trung sụt giảm do ảnh hưởng của bão lụt trong những 
tháng cuối năm 2016 dẫn tới sức tiêu dùng giảm; thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia tăng lên, tiền 
lương cơ sở cũng tăng…, đó là những áp lực không nhỏ 
đối với doanh nghiệp Bia Quy Nhơn. Để hoàn thành 
nhiệm vụ cơ bản của năm 2017 theo kế hoạch đề ra 
là 56 triệu lít/50 triệu lít theo công suất thiết kế, tiền 
lương của người lao động đạt 7,5 triệu đồng /người/
tháng, Chi nhánh phải tập trung lãnh đạo và thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại 
Chi nhánh, nâng cao năng lực quản lý theo chiều sâu, 

hoạt động chuyên nghiệp hơn; Có chính sách thu hút 
lao động giỏi, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng 
đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, tâm huyết, gắn 
bó lâu dài với Chi nhánh; Giữ vững và ổn định chất 
lượng sản phẩm; Cải tiến nâng cấp Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống 
quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; 
Triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005; Hệ 
thống ISO 17025, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 
đáp ứng yêu cầu của SABECO và PepsiCo; Phát huy 
vai trò của tổ Công đoàn trong việc vận động người 
lao động đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và quản trị sản xuất. 
Chú trọng thực hiện công tác phòng chống bão lụt, 
PCCN, duy trì và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
nội bộ đoàn kết, hợp tác để cùng nhau phát triển. 
Tích cực tham gia hưởng ứng công tác xã hội, nhằm 
xây dựng hình ảnh của đơn vị trong cộng đồng 

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn:  

NĂM 2016 SẢN XUẤT VÀ 
TIÊU THỤ ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH

HOÀI VŨ
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TRẦN MINH THÙY

Nhắc đến hệ thống các đơn vị sản xuất Bia Sài Gòn trên toàn quốc, chúng ta không khỏi tự hào 
khi nói về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung. Được thành lập vào ngày 20/9/2008, 
trên cơ sở hợp nhất 3 Công ty Bia Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Phú Yên, Sài Gòn - Đăklăk, 
tính đến nay, Công ty đã trải qua 8 năm xây dựng và phát triển với nhiều dấu ấn đáng tự hào, 
góp phần vào sự phát triển của Bia Sài Gòn tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.  

XÂY DỰNG KIỀNG BA 
CHÂN VỮNG CHẮC

Xác định việc sát nhập ba 
nhà máy Quy Nhơn - Phú Yên - 
Đăklăk vừa tạo nên sức mạnh nội 
lực mạnh mẽ hơn, nhưng bên cạnh 
đó cũng là những khó khăn trong 
công tác quản lý. Ngay sau khi 
thành lập, Ban lãnh đạo Công ty 
đã tập trung vào mục tiêu ổn định 
công tác quản lý trong điều kiện 
phạm vi rộng, tài sản lớn, lực lượng 
lao động gần 600 người, nhằm sớm 
đưa Công ty vào hoạt động, hoàn 
thành nhiệm vụ, đảm bảo quyền 
lợi của cổ đông và tạo việc làm, 
thu nhập ổn định cho người lao 
động. Công ty đã đề ra những giải 
pháp cụ thể: Trước mắt là, triển 
khai thực hiện đồng bộ 2 giải pháp; 
hoàn thành đúng tiến độ hai dự án 
nâng công suất Nhà máy Bia Sài 
Gòn - Đăklăk từ 25 triệu lên 70 
triệu lít/năm và Nhà máy Bia Sài 
Gòn - Quy Nhơn từ 20 triệu lên 
50 triệu lít/năm. Trong điều hành 
sản xuất phải đảm bảo kế hoạch, 
chú trọng và quan tâm hàng đầu 
đối với chất lượng sản phẩm. Bên 

cạnh đó, công tác tổ chức bộ máy 
và lao động sẽ được kiện toàn, sắp 
xếp và đào tạo lại theo hướng tinh 
gọn, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ mới, phấn đấu tạo 
việc làm cho 500 lao động với thu 
nhập ổn định, bình quân 6,3 triệu 
đồng/người/tháng. Ông Huỳnh 
Minh Dũng - Tổng giám đốc Công 
ty chia sẻ: “Xác định yếu tố con 
người là quan trọng, quyết định 
đến sự thành công của đơn vị 
nên điều quan trọng nhất trong 
công tác tổ chức và lao động là 
có chính sách cụ thể, nhằm phát 
huy tính tự chủ, sáng tạo, sự gắn 
bó của người lao động với Công ty, 
từng bước xây dựng nét văn hóa 
của doanh nghiệp. Với những giải 
pháp đề ra, được người lao động 
đồng tình ủng hộ, nên chỉ trong 
một thời gian ngắn, hoạt động của 
Công ty đã đi vào nền nếp, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được Đại hội 
đồng cổ đông giao”. Nhờ đó mà 
nội bộ Công ty thực sự đoàn kết, 
phát huy tinh thần thi đua sáng 
tạo trong lao động, chỉ tính trong 
8 năm (2008-2016), đã có 40 giải 
pháp hữu ích được người lao động 

áp dụng thành công vào thực tiễn, 
mỗi năm làm lợi cho Công ty trên 
2 tỷ đồng.

TĂNG TỐC ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển của thị trường, cũng là nằm 
trong lộ trình phát triển chung, cuối 
năm 2008, Công ty đã hoàn thành 
2 dự án: Nâng công suất Nhà máy 
Bia Sài Gòn - Đăklăk từ 25 triệu lên 
70 triệu lít bia/năm và Nhà máy Bia 
Sài Gòn - Quy Nhơn từ 20 triệu 
lên 50 triệu lít/năm, thực hiện đúng 
tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

Trong sản xuất - kinh doanh, 
Công ty đã sản xuất và tiêu thụ các 
sản phẩm bia với tổng sản lượng 
840 triệu lít. Trong đó, sản phẩm 
Bia Sài Gòn chiếm 97%, chất lượng 
sản phẩm đều đạt yêu cầu được 
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu 
- NGK Sài Gòn và khách hàng 
đánh giá cao. Doanh số đạt 7.737 tỷ 
đồng, nộp ngân sách 3.437 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế 335 tỷ đồng. 

Song hành cùng quá trình xây 
dựng và phát triển là trách nhiệm 

Sau 8 năm Xây dựng 
và phát triển
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Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung:



với cộng đồng luôn được Công ty 
CP Bia - NGK Sài Gòn - Miền Trung 
chú trọng. Công ty thường xuyên 
phát động các phong trào chung tay 
vì cộng đồng trong toàn hệ thống, 
để ủng hộ các hoạt động an sinh xã 
hội tại địa phương với tổng số tiền 
ủng hộ lên tới 5,3 tỷ đồng. 

Đạt được kết quả trên, trước 
hết phản ánh tinh thần đoàn kết 
vượt qua khó khăn, thử thách 
của chính đội ngũ điều hành và 
người lao động trong Công ty, 
cùng sự giúp đỡ của các ngành, 
các cấp tại các địa phương Bình 
Định, Phú Yên, Đăklăk và của 
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu 
- NGK Sài Gòn. Ông Ykhút Niê - 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Đăklăk đã phát biểu khi đến 
thăm Công ty: “Công ty Cổ phần 
Bia Sài Gòn - Miền Trung là một 
doanh  nghiệp  làm ăn có hiệu 
quả, đóng góp tích cực vào ngân 
sách của các tỉnh, riêng tại tỉnh 
Đăklăk hàng năm xấp xỉ 10% tổng 
thu ngân sách của tỉnh. Điều quan 
trọng là Công ty đã tham gia tích 
cực vào công tác xã hội tại các địa 
phương và giải quyết nhiều việc 
làm cho người lao động tại chỗ”.

Bước vào giai đoạn mới, Công 
ty đề ra mục tiêu phát triển bền 
vững như: Củng cố lại tổ chức bộ 
máy, cải tiến chính sách tiền lương, 
phát huy vai trò của tổ chức đoàn 
thể... Trong sản xuất - kinh doanh, 
sẽ cùng với Tổng công ty Cổ phần 
Bia - Rượu - NGK Sài Gòn phát 
triển thị trường tiêu thụ trong khu 
vực, giữ vững chất lượng sản phẩm 
Bia Sài Gòn. Trước mắt tập trung 
hoàn thành dự án dây chuyền chiết 
bia lon tại Nhà máy Bia Sài Gòn - 
Đăklăk đã được Tổng công ty chấp 
thuận để đưa vào sản xuất vào giữa 
năm 2017. Đồng thời tiếp tục khai 
thác mạnh hơn những lợi thế của 
Công ty nhằm đem lại hiệu quả 
trong sản xuất - kinh doanh 

Công nhân đang vận hành trong một công đoạn sản xuất bia tại 
Nhà máy Bia Sài Gòn - Đaklak

Với nhiều nỗ lực trong quá trình phát triển, Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Miền Trung đã nhận được nhiều giải thưởng như: Giải bạc 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia (2012); Giấy chứng nhận “Vì 
môi trường xanh quốc gia” (2013); Giải thưởng Cúp Vàng Top 
ten Thương hiệu Việt - Ứng dụng KH&CN (2014); Top 10 doanh 
nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam; Cúp Vàng Thương hiệu Việt 
uy tín và đạt Top 10 sản phẩm thân thiện có lợi cho người tiêu 
dùng (2016). Đặc biệt năm 2015, Công ty đã vinh dự được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
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Năm 2016, chào mừng sự kiện quan trọng - kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hải Dương, 
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã không ngừng cố gắng phấn đấu, 
triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
được giao so với năm 2015, trong đó sản lượng điện thương phẩm đạt 4.583,265 triệu kWh 
(tăng 17,57%); tỷ lệ tổn thất đạt 4,21% (giảm 0,56%), doanh thu đạt 7.033,229 tỷ đồng (tăng 
19,82%), đóng góp không nhỏ vào kết quả tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh nhà.

NHỮNG NỖ LỰC VÀ 
THÀNH QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Trong năm qua, mặc dù vẫn phải 
đối mặt với những khó khăn hạn chế 
về nguồn vốn cho đầu tư và cải tạo 
lưới điện hạ áp nông thôn, cùng 
với đó là những thay đổi về chế độ 
chính sách liên quan đến công tác 
xây dựng cơ bản, các thủ tục hành 
chính rườm rà, mất nhiều thời gian… 
đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh chung 
của Công ty Điện lực Hải Dương. 
Nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát và 
quyết liệt của Ban giám đốc, cùng 
tinh thần nỗ lực của các phòng ban, 
đơn vị trực thuộc, PC Hải Dương đã 
tập trung triển khai hiệu quả nhiều 
giải pháp quản lý và kỹ thuật, tăng 
cường công tác kiểm tra, rà soát lại 
hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, 
khắc phục những khiếm khuyết của 
đường dây, các trạm biến áp (TBA), 
chú trọng khu vực có nguy cơ mất 
an toàn; Thường xuyên kiểm tra các 
máy biến áp đầy tải và non tải để 
có kế hoạch luân chuyển thiết bị, 
nâng cao hiệu suất cung cấp điện. 
Thực hiện thay thế công tơ cơ khí 
(kết hợp với thay định kỳ) bằng công 
tơ điện tử có RF tại khu vực thành 
phố, thị xã, thị trấn.

Cùng với đó, khắc phục khó 
khăn, tập trung đẩy nhanh thực 
hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các 
công trình lưới điện để kịp đưa vào 
vận hành, chống quá tải, giảm bán 
kính cấp điện, giảm tổn thất điện 
năng. Trong đó, đã hoàn thành các 
dự án trọng điểm 110 kV, các dự 
án cải tạo nâng cấp lưới 10 kV lên 
22 kV, xóa bỏ các TBA trung gian 
35/10 kV Gia Lộc, Thanh Miện; lắp 
đặt tụ bù trung hạ áp và các dự án 
CQT lưới điện trung hạ áp... 

Công ty cũng đặc biệt quan 
tâm tới công tác kiểm tra giám sát 

mua bán điện năng, áp dụng công 
nghệ tiên tiến trong quản lý điều 
hành sản xuất, sử dụng hiệu quả 
các chương trình phần mềm dùng 
chung của Tập đoàn và Tổng công 
ty để phục vụ SXKD. Đồng thời, 
chủ động xây dựng chương trình và 
thực hiện tốt các giải pháp trong 
chương trình giảm tổn thất, tiết 
kiệm điện năng…

Bên cạnh đó, công tác dịch 
vụ chăm sóc khách hàng cũng có 
nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp 
cận điện năng và các chỉ số độ tin 
cậy cung cấp điện được cải thiện 

NHIỀU GIẢI PHÁP MANG TÍNH 
ĐỘT PHÁ TRONG THỜI GIAN TỚI

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và các đại biểu tại Lễ đóng điện đường dây 
110 kV Hải Dương 2 - Hòa Phát.

NHƯ QUỲNH 
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Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương:



rõ rệt, được người dân và các doanh nghiệp trên địa 
bàn đánh giá rất cao. Vừa qua, Công ty đã tổ chức 
tháng tri ân khách hàng với một chuỗi các hoạt động 
có ý nghĩa và thiết thực hướng đến nhiều đối tượng 
khách hàng, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn và 
người nghèo như: Chương trình “Thắp sáng niềm tin” 
(sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho hộ dân 
nghèo, gia đình chính sách); “tặng đèn pin - Trao niềm 
tin” cho gia đình chính sách; Vệ sinh công nghiệp 
trạm biến áp miễn phí cho khách hàng có Trạm biến 
áp riêng… Các hoạt động này đã nhận được sự quan 
tâm, ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền và 
khách hàng trên địa bàn mà Công ty quản lý. Đây là 
kết quả rất đáng ghi nhận của tập thể CBCNV Công 
ty Điện lực Hải Dương và là tiền đề cho những thắng 
lợi mới của Công ty trong thời gian tới.

NHIỀU GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
Bước sang năm 2017, mục tiêu của Công ty Điện 

lực Hải Dương là phải tập trung mọi nguồn lực để 
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng 
suất lao động, trong đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 
Điện năng thương phẩm là 4.973,95 triệu kWh. Chỉ 
tiêu tổn thất điện năng là 4,28%. Giá bán điện bình 
quân là 1.535,09 đ/kWh... 

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được 
giao, bên cạnh các giải pháp đã thực hiện, Công ty 
sẽ triển khai xây dựng mô hình tổ chức quản trị hiện 

đại, xây dựng hệ thống quản lý chiến lược và đánh giá 
hiệu quả công việc BSC & KPIs, nhằm nâng cao năng 
lực quản trị sản xuất; Tập trung đầu tư, hiện đại hóa 
lưới điện, thi công nhanh các công trình sửa chữa lớn, 
đầu tư xây dựng chống quá tải, dự trù MBA, vật tư 
thiết bị dự phòng, nhằm đối phó kịp thời khi có diễn 
biến phức tạp về thời tiết, đảm bảo cấp điện ổn định 
cho các phụ tải trong mùa nắng nóng năm 2017; Triển 
khai xây dựng phương án áp dụng giải pháp công nghệ 
mới phục vụ các hoạt động của Công ty; Hạ tỷ lệ tổn 
thất điện năng; Thực hiện quản lý, theo dõi, đánh giá 
việc thực hiện các chỉ tiêu chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI 
của từng đơn vị để nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khách 
hàng… Đặc biệt là coi trọng công tác kỹ thuật an toàn 
trong sản xuất, không để sự cố chủ quan và tai nạn 
lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
CBCNV-NLĐ…

Với việc xác định rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ và 
đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch một cách chi 
tiết, chắc chắn rằng Công ty Điện lực Hải Dương sẽ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảm bảo 
cung cấp đủ điện, an toàn, liên tục, ổn định cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh với chất lượng dịch vụ 
khách hàng ngày càng hoàn hảo. Nhân dịp đón Xuân 
Đinh Dậu 2017, xin chúc toàn thể CBCNV-NLĐ Công 
ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương năm mới với 
nhiều thắng lợi mới 

Thí nghiệm định kỳ các thiết bị của TBA 110 kV Thanh Miện
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Những ngày cuối năm, chúng tôi cùng đoàn phóng viên lên Bắc Kạn dự lễ kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập và được chứng kiến sự đổi thay về mọi mặt của mảnh đất vùng cao này. Từ 
một tỉnh miền núi vô cùng khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân, Bắc Kạn đã vươn lên, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm qua đạt 11,5%; thu ngân sách tăng bình quân  
19,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 20 lần so với năm 1997; cơ cấu kinh tế 
của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá toàn diện...

Đóng góp vào thành tích 
chung đó, không thể 
không nhắc đến vai 
trò của ngành Điện lực 

Bắc Kạn - Một trong những doanh 
nghiệp đi tiên phong trong việc đưa 
ánh sáng văn minh đến với mỗi làng 
bản, với mọi nhà, góp phần từng 
bước xóa đi cái đói, cái nghèo ở 
từng địa phương. Và trong những 
ngày đông lạnh giá ấy, chúng tôi 
có may mắn được đến với những 
người thợ điện, để chứng kiến cuộc 
sống, sinh hoạt và sự hy sinh thầm 
lặng của họ trong việc đưa điện về 
với đồng bào các dân tộc vùng cao 
phía Bắc của Tổ quốc.

Đường từ trung tâm thành phố 
Bắc Kạn lên Pác Nặm chỉ gần 100 
cây số, nhưng xe ô tô chở chúng 
tôi đi phải mất hơn ba tiếng đồng 
hồ, vượt qua nhiều đèo dốc quanh 
co, có nơi được mệnh danh là 
“cổng trời”, có thể nhìn thấy 
trùng điệp bạt ngàn màu xanh 
của rừng, của núi. Dù mang tâm 
trạng háo hức, mong chờ, với suy 
nghĩ đây sẽ là cơ hội được một lần 
trong đời “trải nghiệm thú vị” cái 
gió, cái lạnh vùng cao, nhưng tôi 

vẫn không thể nào chịu được bởi ù 
tai, bởi cái cảm giác nôn nao, khó 
chịu và cuối cùng dù cố gắng, cũng 
không thể vượt qua được đỉnh 
“hoàng su phì” trước khi đến với 
Điện lực huyện Pác Nặm.    

Pác Nặm là huyện miền núi 
(có diện tích 47.539 ha, dân số hơn 
30.000 người, trung bình 55 người/
km2) nằm trong diện những địa 
phương nghèo nhất nước, huyện có 
10 xã thì cả 10 xã được xếp vào diện 

đặc biệt khó khăn theo Chương 
trình 30a của Chính phủ. Kinh tế 
của người dân phụ thuộc chủ yếu 
vào trồng rừng, trồng lúa, ngô, sắn 
và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với 
điều kiện đặc thù như vậy thì việc 
kinh doanh điện năng của CBCNV 
Điện lực Pác Nặm thực sự là khó 
khăn, gian khổ. Qua tìm hiểu được 
biết, đơn vị có 36 CBCNV-LĐ (hầu 
hết là đang thuê nhà dân ở), nhưng 
phải quản lý 175,5 km đường dây 

Để dòng điện 
THẮP SÁNG VÙNG CAO BẮC KẠN

Ngành Điện lực Bắc Kạn nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng

NHƯ QUỲNH 
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35 kV và 76 trạm biến áp các loại 
(tổng dung lượng 4.235 kVA) cung 
cấp điện cho 5.409/6.692 hộ dân 
phân tán trong toàn huyện, với 
sản lượng điện thương phẩm năm 
2016 khoảng 5,039,401 triệu kWh, 
doanh thu chỉ đạt 8,3 tỷ đồng. 
Nhấn mạnh số liệu trên đây để 
thấy rằng, nếu chỉ tính toán thuần 
túy tới các yếu tố sản xuất, kinh 
doanh thì rõ ràng là không đem lại 
hiệu quả, nhưng đó lại là một thực 
tế mà Công ty Điện lực các tỉnh 
phía Bắc nói chung, Công ty Điện 
lực Bắc Kạn và Điện lực Pác Nặm 
nói riêng đang phải đối đầu. 

Chúng tôi cũng có dịp đi tới 
hầu hết các Điện lực trong tỉnh và 
ở huyện nào cũng vậy, từ Pác Nặm, 
Ba Bể đến Na Rì, Ngân Sơn, Bạch 
Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, ngành 
Điện Bắc Kạn luôn phải gồng mình 
chạy đua với thời gian, để không 
chỉ đảm bảo đủ điện cho người dân 
phát triển sản xuất và sinh hoạt, 
mà ở những nơi chưa có điện còn 
phải tập trung mọi nỗ lực để huy 
động nguồn vốn, lập báo cáo khả 
khi, thông qua thiết kế xây dựng và 
tổ chức triển khai thi công. Nơi có 
điện thì thu đủ tiền điện của khách 
hàng cũng là bài toán không dễ, 
bởi người dân nhiều thôn, bản đi 
làm xa, hoặc lên nương, lên rẫy cả 
tháng mới về và để thu được tiền 
một hai đến vài chục số điện thì 
nhân viên ngành Điện phải tìm đủ 
mọi cách: Phục ngày, chờ đêm, nhờ 
người thân, hợp đồng dịch vụ, thu 
tiền tại phiên chợ và nhờ cả bưu 
điện giúp sức, nhằm khắc phục tình 
trang dư nợ, đảm bảo các chỉ tiêu 
kinh doanh được giao. 

Thực hiện chính sách xã hội 
của Đảng, Nhà nước, từ năm 2014 
đến nay, Công ty Điện lực Bắc 
Kạn cũng đã và đang khẩn trương 
hoàn thành đợt 1, giai đoạn II dự 

án đưa điện về thôn, bản trên địa 
bàn toàn tỉnh, trong đó, có 240 km 
đường dây 35 kV và 96 trạm biến 
áp 3 pha, cung cấp điện cho gần 
6.000 hộ dân. Đây là kết quả đáng 
ghi nhận, bởi với tỷ lệ 96% hộ dân 
được sử dụng điện lưới quốc gia 
thì Bắc Kạn được coi là một trong 
những tỉnh đi đầu về thành tích 
phủ điện lưới quốc gia tới hộ đồng 
bào các dân tộc. Có điện, bà con 
các thôn bản được tiếp cận với ánh 
sáng văn minh, ứng dụng kỹ thuật 
sản xuất mới, bài trừ tệ nạn xã hội 
và từng bước xóa đói, giảm nghèo 
bền vững. Gặp gỡ với phóng viên, 
ông Sầm Long Vấn - Bản Áng Hin, 
xã Côn Minh, huyện Na Rì không 
giấu được niềm vui: “Trước kia 
bản không có điện, cuộc sống của 
người dân gặp rất nhiều khó khăn, 
các cháu học sinh học tập dưới đèn 
dầu, giờ có điện lưới, bà con vui 
lắm, phấn khởi lắm”.

Trở lại thành phố Bắc Kạn, nơi 
vừa diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập tỉnh, trên các tuyến 
đường, dãy phố về đêm, vẫn còn 
nguyên hình ảnh, bức tranh sống 
động của tuổi đôi mươi, với đầy 
sắc màu cờ hoa và ánh điện. Trong 
thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, ngành Điện Bắc Kạn 
không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng 
điện để người dân phát triển sản 
xuất và sinh hoạt, mà bộ mặt đô thị 
cũng ngày càng được khang trang, 
với hệ thống điện được ngầm hóa 
không chỉ trung tâm tỉnh, mà tại 
các huyện, thị xã cũng đang được 
triển khai đồng bộ. Cùng với đó là 
việc ứng dụng thiết bị công nghệ 
thông tin trong các hoạt động dịch 
vụ chăm sóc khách hàng ngày càng 
hoàn hảo, tạo niềm tin về độ tin 
cậy và tính minh bạch của người 
tiêu dùng đối với ngành Điện. Năm 
2016, với sự nỗ lực cố gắng của 
CBCNV, Công ty Điện lực Bắc Kạn 

đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
SXKD, trong đó điện thương phẩm 
đạt: 161.713.861 kWh; tỷ lệ tổn 
thất ở mức 7,13%; số hộ có điện là 
71.461/74.425 hộ, đạt 96,06%. 

Trong buổi tiếp xúc với phóng 
viên, ông Dương Quang Sơn - Giám 
đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn vẫn 
như chưa bằng lòng với kết quả đã 
đạt được, bởi ông cho rằng, mục tiêu 
của Công ty là phấn đấu đến năm 
2020, trên địa bàn tỉnh phải đạt trên 
98% số hộ có điện lưới quốc gia. Để 
thực hiện được nhiệm vụ khó khăn 
đó, Công ty sẽ tiếp tục tham mưu, 
đề xuất với tỉnh và ngành Điện, tiếp 
tục đầu tư nguồn vốn, mở rộng lưới 
điện về các địa phương vùng sâu, 
vùng xa để tăng số hộ sử dụng điện 
lưới quốc gia, đồng thời, rà soát, 
có phương án đầu tư chống quá 
tải, cấy thêm trạm biến áp tại địa 
bàn thành phố, các thị trấn, thị xã, 
khu vực đông dân cư, để giảm bán 
kính cấp điện, tăng chất lượng điện 
năng, đồng thời lắp đặt thêm thiết 
bị thông minh trên lưới, nâng cao 
chỉ tiêu cung cấp điện năng, đảm 
bảo đủ điện an toàn, liên tục với độ 
tin cậy cao.

Trở về Hà Nội, tôi mang theo 
mình nhiều kỷ niệm của một chuyến 
đi đầy vất vả và khó quên, nhưng 
đọng lại sâu sắc trong tôi là hình 
ảnh về những người thợ điện áo 
vàng mộc mạc, thân thiện và mến 
khách trên vùng cao Bắc Kạn mà 
đoàn đã gặp trong suốt chuyến đi. 
Trong bài viết nhỏ này, thật thiếu 
sót khi chúng tôi không thể khắc 
họa hết được công sức của các anh, 
các chị trong những việc làm thầm 
lặng, ngày đêm giữ cho ánh điện 
tỏa sáng để đồng bào các dân tộc 
Bắc Kạn vui tết, đón xuân. Xin chúc 
CBCNV trong Công ty Điện lực Bắc 
Kạn năm mới với nhiều thành công 
mới và hẹn sớm có ngày trở lại 



Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đạt 2.093,79 
tr.kWh; tăng trưởng 68,92%; đạt 101,25% so với kế hoạch EVNNPC giao; doanh thu đạt 3.244,77 tỷ 
đồng (tăng 1.309,73 tỷ đồng so với năm 2015); tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện ở mức 6,59%, giảm 
0,78% so với năm 2015; Giá bán điện bình quân đạt 1.549,71đ/kWh tăng so với kế hoạch Tổng công 
ty giao là 14,19 đ/kWh... Kết quả đó là minh chứng cho những nỗ lực, sự đồng thuận và quyết tâm cao 
của đội ngũ cán bộ CNVLĐ trong toàn Công ty.

Trong năm, Công ty đã thực hiện tổ chức cho 
hơn 600 lượt CBCNV tham gia các lớp đào 
tạo về văn hóa doanh nghiệp, an toàn vệ sinh 
lao động, kinh doanh... đặc biệt là tổ chức 

lớp đào tạo nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý cấp 
trung của Công ty, tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo kỹ 
năng cơ bản và nâng cao nhận thức về KPI/BSC” cho 
toàn CBCNV, xây dựng hệ thống KPIs/BSC, triển khai 
thực hiện và duy trì Chương trình 5S trong toàn Công 
ty... Nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và tăng 
thu nhập cho người lao động, ngay từ đầu năm 2016 
Công ty đã triển khai tăng cường công tác SX khác 
như: Quản lý vận hành thuê đường dây và TBA cho 
khách hàng, thí nghiệm thiết bị điện, tư vấn thiết kế,  
dịch vụ vận tải, xây lắp điện, lắp đặt sau công tơ ... 
Kết quả doanh thu sản xuất khác năm 2016 đạt 16,5 tỷ 
đồng tăng 6 lần so với năm 2015.

Điểm nổi bật là, với việc lựa chọn chủ đề “Nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng và Công nghệ thông 
tin”, vì thế, năm 2016, PC Hà Nam đã thực hiện các 
công việc cụ thể như: Tối ưu hóa chi phí; Nâng cao 
chất lượng, tiến độ, khai thác hiệu quả các công trình, 
dự án đầu tư xây dựng; Nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng và công nghệ thông tin; Chỉnh trang lưới 
điện, ý thức trách nhiệm và an toàn trong lao động... 
Nhận rõ được tầm quan trọng của điện năng trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, PC Hà Nam đã 
không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng; thực hiện triển khai các hoạt động 
giúp khách hàng tiếp cận với những dịch vụ của ngành 
điện một cách dễ dàng nhất. Cụ thể, chỉ số tiếp cận 
điện năng của PC Hà Nam được cải thiện rõ rệt, thời 
gian giải quyết cấp điện rút ngắn xuống còn 6,59 ngày; 
điểm số đánh giá sự hài lòng của khách hàng bình quân 
năm 2016 là 7,7 điểm tăng so với năm 2015 là 0,67 điểm, 
đây chính là minh chứng sinh động cho những nỗ lực 
chăm sóc, phục vụ khách hàng, được người dân đánh 
giá cao. Công ty cam kết tạo thuận lợi cho khách hàng 
khi tham gia giao dịch, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

đối với người dân. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực 
hiện tốt việc giải quyết cấp điện theo cơ chế một đầu 
mối. Thường xuyên thông báo các dịch vụ của Công 
ty đang thực hiện các hệ thống thông tin Website, loa 
truyền thanh, tại các phòng giao dịch, các quầy thu tiền 
để khách hàng biết và liên hệ khi có nhu cầu. 

Là một trong những đơn vị đi đầu của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc về việc ứng dụng công nghệ thông 
tin nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, Công ty 
đã áp dụng phần mềm cập nhật giải quyết nhu cầu cấp 
điện mới và phát triển khách hàng bằng máy tính bảng, 
phần mềm chăm sóc khách hàng. Thực hiện nhắn tin 
thông báo số tiền điện phát sinh trong tháng, thời gian 
mất điện theo kế hoạch để khách hàng chủ động trong 
sản xuất, sinh hoạt. Đặc biệt là sẽ đa dạng hóa các loại 
hình thu tiền điện giúp khách hàng có thể dễ dàng 
thanh toán tiền điện một cách nhanh chóng, gọn nhẹ 
và chính xác, tiết kiệm thời gian.

Với những cố gắng và thành tích đã đạt được, năm 
2016 PC Hà Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và 
Nhà nước trao tặng. Năm cũ đã qua, năm mới đã tới, 
tin tưởng rằng PC Hà Nam sẽ tiếp tục phát huy được 
nội lực của mình để dành được những thắng lợi mới, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nhà 

Tập thể CBCNV PC Hà Nam đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày thành lập.

NỖ LỰC NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

NGUYỄN HOA

hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng
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Những khẳng khiu vừa lên chồi biếc
Bao úa vàng mùa đã lên xanh

Thức dậy những yêu thương tha thiết
Một sớm xuân trong trẻo ngọt lành.

Em dịu hiền em đi bên anh
Cùng tháng giêng trở về quê mẹ
Vạn đổi thay chỉ xuân vẫn thế

Sắc đào tươi mai thắm rạng ngời.

Rộn ràng chim tung cánh ngang trời
Hân hoan gió về nghe lá hát

Lung linh nắng sáng bừng gương mặt
Nghiêng một nụ cười xuân đắm say.

Có tiếng đàn ai ngang qua đây
Bỏ quên nốt nhạc trầm sâu lắng

Để vấn vương dài thêm ngày tháng
Giữ mùa xuân ở lại ngọt ngào.

Kìa xuân đang đọng lưng chừng núi
Chiếc nắng chênh vênh rộn rã hè
Xao xác thu buồn vương cánh lá
Xạc xào đông lạc góc trời khuya

Cứ thế đông tàn, xuân lại đến
Và ta lãng đãng giữa đất trời

Lặng ngắm màn đêm lung linh thức
Giao thừa thánh thót tiếng thơ rơi... 

Em ơi có phải mùa xuân
Không cho thu vàng đủng đỉnh
Không cho đông giá tần ngần
Trước màu xanh non vô định?

Gót hồng trong sương xúng xính
Tóc mây ngan ngát hương trời

Mầm xanh run run say tỉnh
Níu từng sợi nắng vàng tươi

Mùa xuân  theo về cùng nắng
Sao đông vẫn cứ se lòng

Và thu nhuốm vàng sắc lá
Đâu rồi xuân có biết không?

Xuân đắm say

Thánh thót 
giao thừa

Em ơi mùa xuân

ĐINH HUYỀN LINH

NGUYỄN QUYẾT THẮNG
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HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TƠ ĐO XA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 
(PC Vĩnh Phúc) là một trong những 
đơn vị được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc giao triển khai lắp đặt 
công tơ điện tử đo xa (1 giá) bằng 
sóng Radio FM (RF) tại thành phố 
Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên. Sau 
khi triển khai, từ năm 2013 đến nay, 
PC Vĩnh Phúc đã tập trung thay thế 
công tơ điện tử tại khu vực thành 
phố, thị xã, nhằm bước đầu phát 
triển lưới điện thông minh. Hiện 
nay đã có tổng số 60.445 công tơ 
khách hàng của 273 TBA công 
cộng tại TP Vĩnh Phúc và Thị xã 
Phúc Yên được thay thế bằng công 
tơ điện tử RF và thực hiện ghi chỉ 
số qua hệ thống đo xa tự động. 
Tính đến hết tháng 11/2016, tổng 
số công tơ vận hành trên lưới điện 
Vĩnh Phúc là 206.88 chiếc, trong đó 
công tơ 1 pha điện tử RF là 56,647 
chiếc, chiếm 27,38% công tơ điện 
tử toàn tỉnh. Sau một thời gian đi 
vào hoạt động, hiệu quả mà ứng 
dụng này đem lại là rất lớn.

Trao đổi với phóng viên Tạp 
chí Công nghiệp & Tiêu dùng về 

chương trình này, ông Lê Đức 
Thuận - Phó Giám đốc Kinh doanh 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cho 
biết: “Việc ứng dụng công tơ điện 
tử đo xa, ngoài tiện ích an toàn, 
giúp người công nhân không còn 
phải trèo thang để ghi chỉ số thủ 
công, đảm bảo tăng năng suất lao 
động, an toàn trong quản lý vận 
hành, kinh doanh, thì với ứng dụng 
đo xa, nhân viên ngành điện có thể 
truy cập biết được sản lượng tiêu 
thụ điện của hộ khách hàng ngay 

tại bất kỳ chỗ nào, đó là một trong 
những tiện ích mà ngành điện đang 
hướng tới. Chúng tôi đang cố gắng 
nỗ lực để triển khai lắp đặt sâu rộng 
hơn công nghệ đo xa trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc”.

Được biết, PC Vĩnh Phúc cũng 
đã triển khai việc kết nối thông 
tin đọc số liệu công tơ điện tử từ 
xa qua website của Công ty, giúp 
cho việc giám sát, theo dõi, kiểm 
tra sự hoạt động của hệ thống đo 

Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh là yếu tố quan trọng mà nhiều 
doanh nghiệp đang hướng tới, trong đó có ngành điện. Hình ảnh những người thợ điện 
cầm thang đi ghi chỉ số công tơ theo phương thức thủ công, giờ đây đang dần được thay 
thế bằng những thiết bị công nghệ hiện đại, có tính chính xác cao, đặc biệt là hiệu quả 
và thuận tiện hơn cho cả ngành điện và người tiêu dùng. Qua đó từng bước tối ưu hóa 
chi phí, tăng năng suất lao động.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc:

NGHIÊM LIÊN

ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ
CÔNG NGHỆ ĐO XA

Nhờ ứng dụng công tơ đo xa, nên chưa đầy 1 phút khách hàng đã hoàn 
tất thủ tục thanh toán tiền điện
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đếm điện, chốt chỉ số công tơ để 
tính hoá đơn từ xa. Nhờ đó, sẽ theo 
dõi, xử lý kịp thời các sự cố của hệ 
thống đo đếm; giảm thời gian, nhân 
công cho việc chốt chỉ số công tơ; 
tính toán một cách chính xác giá 
trị chỉ số công tơ dùng để tính hóa 
đơn tiền điện, bảo đảm công bằng 
cho người sử dụng điện, giúp khách 
hàng chủ động kiểm tra được sản 
lượng điện tiêu thụ hàng ngày; biết 
rõ và chính xác khoản tiền thanh 
toán qua hóa đơn, được cảnh báo 
khi lượng điện năng tiêu thụ biến 
động bất thường. 

Công tơ điện tử 1 pha có tính 
năng thu thập dữ liệu từ xa công 
nghệ RF và hệ thống thu thập số 
liệu công tơ AMR phục vụ SXKD 
điện năng. Với những tính năng 
vượt trội: Nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện năng và giảm tổn 
thất phi kỹ thuật do công tơ điện 
tử RF có tính năng cảnh báo trộm 
cắp điện; nâng cao cấp chính xác 
đo đếm do công tơ RF có CCXL, 
độ ổn định và độ nhạy của công tơ 
RF trong việc ghi nhận sản lượng 
điện tiêu thụ cao hơn so với công 
tơ cơ khí, có thể đếm được các 
phụ tải nhỏ (dòng điện từ 0,02A 
trở lên); công tơ 1 pha có thể dẽ 
dàng phát hiện các bất thường 
trong hệ thống đo đếm bằng chức 
năng cảnh báo trên công tơ, khắc 
phục kịp thời, đảm bảo lợi ích cho 
người tiêu dùng... Chính vì vậy, 
việc lắp đặt công tơ điện tử và 
hệ thống thu thập dữ liệu từ xa là 
rất cần thiết trong giai đoạn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó có 
thể điều hành cung ứng điện, giảm 
thiểu thiệt hại do cắt điện, xác 
định tổn thất điện năng nhanh và 
chính xác để nhanh chóng tìm ra 
nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải 
pháp phù hợp nhằm giảm tổn thất 
điện năng; Nâng cao năng suất lao 
động trong khâu quản lý, vận hành 
hệ thống đo đếm và ghi chỉ số 
công tơ, kiểm soát nhanh chóng và 

chính xác sản lượng điện sản xuất 
và kinh doanh nhằm cải thiện hiệu 
quả hoạt động SXKD…

Để công tơ được vận hành ổn 
định, thiết bị công tơ đo xa RE 
được kiểm tra rất nghiêm ngặt, 
công tơ của nhà sản xuất đã được 
Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng Việt Nam phê duyệt mẫu 
phương tiện đo theo quy định của 
Luật Đo lường, toàn bộ công tơ 
trước khi sử dụng trên lưới đã được 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm 
điện miền Bắc kiểm tra theo quy 
định của Nhà nước, 100% công tơ 
đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

GHI NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Để thấy rõ được lợi ích đem lại 
cho khách hàng từ việc ứng dụng 
công tơ mới, Phóng viên Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng đã có 
cuộc trao đổi với một số hộ dân tại 
T.p Vĩnh Yên. Bác Bùi Thanh Bình 
(khu 2, Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc) cho biết: “Gia đình tôi 
lắp đặt công tơ đo xa được hơn 
một năm nay, từ khi lắp đặt đến 
giờ, tôi thấy hóa đơn tiền điện ổn 
định, không có gì bất thường, công 
tơ đo xa này rất gọn, độ chính xác 
tin cậy hơn… Nhân viên ngành 
Điện hướng dẫn cách xem chỉ số 
điện năng tại nhà rất tận tình, chu 
đáo, chỉ cần ngồi ở nhà có thể 
kiểm tra được thông qua máy tính 
hoặc smartphone… khi tăng có thể 
điều chỉnh và đặc biệt không có sự 
nhầm lẫn giữa các hộ dân. Còn chị 
Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phường 
Đồng Tâm, T.p Vĩnh Yên chia sẻ: 
“Từ khi ngành Điện lực triển khai 
lắp đặt công nghệ đo xa, tôi thấy rất 
hài lòng. Trước đây khi dùng công 
tơ cũ nhà tôi không thể biết được 
lượng điện năng nhà mình đang sử 
dụng là bao nhiêu, nhưng bây giờ 
với loại công tơ mới này, hàng ngày, 
ở bất cứ đâu, tôi có thể kiểm tra 
trên điện thoại chỉ số tiêu dùng điện 
năng là nhiều hay ít, để có thể điều 

chỉnh kịp thời, nên tiền điện nhà tôi 
giảm đáng kể, việc thanh toán tiền 
điện cũng không làm mất nhiều thời 
gian chờ đợi, chỉ cần khoảng 1 phút 
tôi đã hoàn tất thủ tục thanh toán”.

Có thể thấy, đa số khách hàng 
đều rất hài lòng với loại công tơ 
điện tử đo xa này.  Trong thời gian 
qua, để khách hàng hiểu được lợi 
ích của thiết bị, Công ty Điện lực 
Vĩnh Phúc đã thường xuyên tuyên 
truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, phát thanh, truyền 
hình, Website của Công ty,… gặp gỡ 
các Sở, Ban ngành để giới thiệu tính 
năng công tơ điện tử RF; Phối hợp 
với UBND các phường, xã, đến từng 
khu phố, cụm dân cư tổ chức tuyên 
truyền về công tơ điện tử, cách đọc 
chỉ số và các hỗ trợ của ngành Điện 
trong quá trình triển khai. 

Từ thực tế ứng dụng lắp đặt 
thiết bị công tơ điện tử RF và hệ 
thống đo xa công tơ RF sau trạm 
biến áp cho thấy, chủ trương triển 
khai thay thế công tơ điện tử, từng 
bước hoàn thiện lưới điện thông 
minh trên địa bàn các tỉnh, thành 
phố của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc là hết sức đúng đắn, phù hợp 
với xu thế chung là hiện đại hóa lưới 
điện. Bên cạnh đó, sẽ giúp ngành 
Điện tiết kiệm nhân lực, nâng cao 
năng suất lao động, đặc biệt quan 
trọng hơn, nó đem lại nhiều lợi ích 
cho người tiêu dùng, tránh được sai 
sót trong quá trình đo đếm, ghi chỉ 
số công tơ, tạo sự công bằng, minh 
bạch cho người sử dụng điện. 

Để mọi người dân các tỉnh, 
thành phố miền Bắc nói chung, 
tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng 
được tiếp cận với công nghệ tiến 
bộ này, thiết nghĩ, ngoài việc ngành 
Điện tuyên truyền rộng khắp về chủ 
trương, tính hiệu quả của công nghệ 
mới, thì rất cần sự ủng hộ, đồng 
thuận từ các cấp chính quyền địa 
phương, dư luận xã hội và từ chính 
người tiêu dùng thông minh 



Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
mới, công nghệ thông tin vào thực tiễn, Công ty Truyền tải điện 1 còn không ngừng đổi 
mới nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, 
liên tục ổn định lưới truyền điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam, đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện trên phạm vi cả nước.

Công ty Truyền tải điện 
1 (PTC1) hiện đang trực 
tiếp quản lý hệ thống lưới 
điện cao thế trên địa bàn 

27/28 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh 
trở ra phía Bắc. Với khối lượng 
đường dây và trạm lớn, gồm 50 
trạm biến áp (41 TBA 220 kV và 9 
TBA 500 kV), tổng công suất 25.718 
MVA; khoảng 6.000 km đường dây 
(2.000 km đường dây 500 kV và gần 
4.000 km đường dây 220 kV); địa 
bàn hoạt động lại phân tán, hầu hết 
đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, 
thời tiết diễn biến phức tạp, nắng 
nóng kéo dài, mưa bão thường 
xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng tới 
đời sống sinh hoạt của CBCNV và 
khó khăn trong công tác quản lý 
vận hành, đặc biệt là dẫn tới nguy 
cơ giảm tuổi thọ của vật tư, thiết bị 
các công trình lưới điện. 

Nhận thức được tầm quan trọng 
của lưới điện truyền tải - “mạch 
máu” của hệ thống điện quốc gia 
trong sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước, nên Công ty Truyền tải điện 
1 đã xác định, nhiệm vụ đáp ứng 
đủ điện không chỉ cho Thủ đô 
Hà Nội, các tỉnh thành phố miền 

Bắc, mà còn truyền tải một nguồn 
điện không nhỏ cho miền Trung, 
Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam 
phải được đặt lên hàng đầu. Chính 
vì vậy, bên cạnh việc đầu tư, phát 
triển hệ thống lưới điện theo 
hướng hiện đại, có tính tự động 
hóa cao, đảm bảo quản lý vận hành 
lưới điện liên tục ổn định, an toàn, 
hiệu quả kinh tế…, thì PTC1 đã 
coi trọng nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ quản lý và công nhân 
kỹ thuật và đây được đánh giá là 
một trong những thành công, có ý 
nghĩa quyết định đối với Công ty 
trong những năm qua. 

Để có đội ngũ lao động chất 
lượng cao, hàng năm, Công ty xây 
dựng kế hoạch và dành một nguồn 
kinh phí, phối hợp với các trường 
đại học, viện nghiên cứu kinh tế 
trong nước mở nhiều khóa đào tạo 
nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản 
lý cho cán bộ các phòng ban chuyên 
môn và đơn vị trực thuộc trong 
toàn Công ty. Trong đó, phối hợp 
với các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, 
các cơ sở đào tạo chuyên ngành… 
mở các lớp tập huấn kiến thức mới 
về thiết bị trạm; công nghệ thông 

tin; kỹ thuật sửa chữa điện nóng; 
an toàn bảo hộ lao động… Đặc biệt 
là, mặc dù người lao động từ các 
phòng ban Công ty, tới các đơn 
vị đã được đào tạo bài bản tại các 
trường chuyên ngành, nhưng trong 
quá trình công tác đều phải được 
đào tạo lại, bởi thông qua thực tế 
sẽ giúp cho CBCNV có thêm kinh 
nghiệm và chủ động xử lý tình 
huống, nhất là khi xảy ra sự cố lưới 
điện và để làm được điều đó thì các 
chuyên gia, các kỹ sư giỏi, những 
thợ điện lâu năm trong Công ty 
đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng tập 
trung trong nước, đào tạo tại chỗ, 
PTC1 còn cử nhiều đoàn công tác, 
chủ yếu là cán bộ và công nhân kỹ 
thuật đi học tập kinh nghiệm của 
các nước có nền công nghiệp phát 
triển về giám sát thi công đường 
dây và trạm, nhất là ứng dụng 
công nghệ mới để sửa chữa nóng 
và vệ sinh thiết bị khi mang điện. 
Nhiều đơn vị trong Công ty còn 
thành lập các câu lạc bộ khoa học 
kỹ thuật nhằm giúp nhau nâng 
cao trình độ chuyên môn, ngoại 
ngữ, tư vấn, hỗ trợ kiến thức và 
đề xuất các giải pháp công nghệ, 

TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT 
DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

MAI HƯƠNG
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Công ty Truyền tải điện 1:



đề tài khoa học… với mục đích là 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản 
lý vận hành lưới điện liên tục ổn 
định và an toàn. Nhờ vậy mà hiện 
nay, đội ngũ CBCNV của Công ty 
Truyền tải điện 1 được đánh giá 
là lực lượng có chuyên môn hàng 
đầu quốc gia về kỹ thuật quản lý 
đường dây và trạm, tính chuyên 
nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, 
nhất là xử lý sự cố trong bất kỳ 
tình huống nào, đem lại hiệu quả 
kinh tế - kỹ thuật cao.  

Không chỉ trang bị cho CBCNV 
giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, mà 
Công ty còn đặc biệt quan tâm tới 
đời sống, tinh thần của người lao 
động. Ngoài việc duy trì tổ chức 
Hội nghị CNVC hàng năm, ký thỏa 
ước lao động tập thể, hoàn thiện 
các quy chế với các điều khoản ưu 
tiên nhiều quyền lợi cho người lao 
động, Công ty còn thực hiện đầy 
đủ các chế độ về tiền lương, nâng 
lương định kỳ; tiền thưởng quản lý 
vận hành an toàn; phụ cấp đối với 
công nhân vận hành lưới điện 500 
kV, vùng sâu, vùng xa; chế độ thăm 
hỏi, ốm đau, sinh nhật, lễ tết…, 

nhất là xây dựng nhà công vụ cho 
công nhân trực trên tuyến đường 
dây, động viên khuyến khích người 
lao động yên tâm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Cơ quan chuyên môn 
và Công đoàn cũng duy trì phối 
hợp tổ chức các phong trào văn 
hóa, thể thao, trong đó, hầu hết 
các đơn vị truyền tải đều có sân 
chơi bóng chuyền, cầu lông, bóng 
bàn và duy trì hoạt động văn nghệ 
quần chúng để tham gia hội diễn 
Công ty. Từ phong trào văn nghệ 
này, Công ty đã cử các đội đại diện 
tham gia Hội thi của Tổng công ty 
và ngành Điện, nhiều tiết mục xuất 
sắc được giải cao.  

Nhờ sự quan tâm chú trọng 
tới chất lượng nguồn nhân lực nên 
những năm gần đây, Công ty liên 
tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
với mức tăng trưởng cao. Năm 2016, 
sản lượng điện truyền tải của Công 
ty đạt khoảng 64,027 tỷ kWh, vượt 
1,1% kế hoạch Tổng công ty giao; 
tổn thất điện năng ở mức 2,29% 
(vượt 0,28% so với kế hoạch), trong 
đó, tổn thất lưới điện 500 kV là 
2,60%, vượt 0,56% so kế hoạch giao 

(2,04%);  tổn thất lưới điện 220 kV là 
1,22%, kế hoạch giao là 1,33%.

Được biết, trong những ngày 
cuối năm 2016, chuẩn bị bước sang 
năm mới, chào Xuân Đinh Dậu, Ban 
lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 
1 đã dành thời gian đi kiểm tra và 
chúc tết các đơn vị đang làm nhiệm 
vụ quản lý, vận hành đường dây 
và trạm, trong đó, có nhiều công 
trình đang thi công gấp rút để hoàn 
thành đóng điện trước tết Nguyên 
đán 2017. Sự quan tâm tinh thần đó 
càng thể hiện tính nhất quán trong 
chủ trương, chỉ đạo điều hành của 
Công ty, tất cả những gì tốt đẹp 
nhất dành cho người lao động, bởi 
chính họ sẽ góp phần hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2017 và những 
năm tiếp theo.

Xin cảm ơn những người thợ 
Truyền tải điện 1 đã ngày đêm hy 
sinh thời gian, công sức cho lưới 
điện vận hành ổn định, liên tục an 
toàn và chúc CBCNV trong Công 
ty đón mùa Xuân Đinh Dậu với 
những công trình mới, nhiều thắng 
lợi mới 

Ban lãnh đạo Công ty tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
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Chào Xuân Đinh Dậu năm 2017



NGHIÊM LIÊN      

Những năm gần đây, trên thị trường trong nước, sản phẩm phân bón phục vụ sản xuất 
nông nghiệp của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã và đang chiếm 
ưu thế, được người dân các địa phương tin dùng. Vậy đâu là lý do để thương hiệu “Phân 
bón Lâm Thao” được tự hào là “Bạn của nhà nông”? 

Không phải dễ khi thị 
trường mở cửa, các sản 
phẩm thiết yếu phục 
vụ đời sống dân sinh lại 

chiếm được lòng tin của người tiêu 
dùng, đặc biệt là phân bón phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, bởi chỉ 
tính sơ sơ, trên địa bàn cả nước 
hiện cũng có tới hàng trăm, hàng 
ngàn doanh nghiệp sản xuất phân 
bón các loại chi phối thị trường. Đã 
có thời kỳ Công ty CP Supe Phốt 
phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe 
Lâm Thao) sa sút, điêu đứng do tình 
trạng thiết bị, công nghệ xuống cấp, 
ảnh hưởng tới sản lượng và chất 
lượng sản phẩm, rồi do thiếu nguồn 
nguyên liệu khai thác, giá thành 
vật tư và vận chuyển tăng cao, sản 
phẩm tiêu thụ chậm, lực lượng lao 
động lớn và tình trạng hàng giả, 
hàng nhái thương hiệu Lâm Thao, 
gây mất uy tín với người dân và đẩy 
doanh nghiệp vào thế cùng.

Đứng trước những thách thức 
đó, Lãnh đạo Supe Lâm Thao đã 
xác định, thiếu vốn sản xuất thì huy 
động, hoặc đi vay tại các ngân hàng 
thương mại; dây chuyền công nghệ 
vận hành nhiều năm xuống cấp thì 
từng bước đầu tư thay thế, bổ sung; 
rồi tăng cường hợp tác khai thác 
nguồn nguyên liệu để đáp ứng đủ 
nhu cầu sản xuất, nhưng để có được 
thị trường trong lòng bà con nông 
dân thì không gì khác là thay đổi 

cách nghĩ, cách làm, phải “người 
thật, việc thật”, mà cụ thể là phải 
đem đến cho bà con những sản 
phẩm phân bón chất lượng nhất. 
Để thực hiện được điều đó, ngoài 
việc phát huy nội lực, Supe Lâm 
Thao còn ký hợp đồng liên kết với 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
các nhà khoa học nổi tiếng chuyên 
ngành nông nghiệp trong nước 
để thực hiện các đề tài khoa học, 
đồng thời, tổ chức các đoàn công 
tác tới nhiều tỉnh, thành phố cả 
trong Nam, ngoài Bắc, để khảo sát, 
nghiên cứu thổ nhưỡng, giống lúa, 
cây trồng…, qua đó nghiên cứu sản 
xuất các loại phân bón phù hợp với 
chất đất, cây trồng của từng vùng 
quê. Bên cạnh đó, để người dân 
hoàn toàn tin tưởng vào phân bón 

Lâm Thao, Công ty đã không ngừng 
đầu tư mở rộng thị trường, phối 
hợp với Hội Nông dân, Trung tâm 
Khuyến nông từ Trung ương tới địa 
phương tổ chức nhiều “Hội nghị 
đầu bờ” tại các địa phương để giới 
thiệu sản phẩm, ứng dụng phân bón 
cho các mô hình thử nghiệm trồng 
lúa, trồng ngô, đối chứng để bà con 
nông dân thấy được tính hiệu quả 
khi sử dụng phân bón Lâm Thao có 
nhiều lợi thế so với sản phẩm cùng 
loại khác. Hơn thế, từ năm 2015 đến 
nay, Công ty phối hợp với Kênh 
truyền hình KTS VTC16 chuyên về 
nông nghiệp, thường xuyên tổ chức 
truyền hình trực tiếp "Hỏi đáp trên 
đồng", tư vấn trực tiếp cho bà con 
nông dân các tỉnh về phương pháp 
chăm bón các loại cây trồng… 

“Bạn của nhà nông”

Ông Phạm Quang Tuyến - Tổng giám đốc Công ty (đứng thứ 2 từ phải qua) 
đón nhận Kỷ niệm chương chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam"

Chúc Mừng Năm Mới

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG54

Phân bón Lâm Thao tự hào là 



Phân bón nhãn hiệu “ba nhành 
cọ xanh” Lâm Thao đã có mặt ở 
hầu hết các địa phương miền Bắc, 
khu vực miền Trung, Tây Nguyên 
và cả các tỉnh vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Ở bất cứ  đâu, hỏi 
tới chất lượng các sản phẩm phân 
bón, thì bà con nông dân đều hết 
sức hài lòng và tuyệt đối tin tưởng 
khi sử dụng phân bón Lâm Thao, 
bởi trên nền phân bón của Công 
ty, ngoài giúp cho năng suất mùa 
vụ tăng cao, mà chính cây lúa và 
các loại cây ăn quả khác còn có sức 
chống chịu được sâu bệnh, đặc biệt 
là bệnh đạo ôn và rầy. Ông Phạm 
Công Dương - Nông dân đội 6, xã 
An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình cho biết: Từ ngày sử 
dụng phân bón NPK-S Lâm Thao 
khép kín cho vụ lúa mùa năm nay, 
gia đình tôi thấy năng suất lúa cao 
hơn hẳn và còn bớt được một phần 
chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật. 
Bà con nông dân ở quê tôi giờ bảo 
nhau chỉ dùng phân bón của Lâm 
Thao mà thôi”. Còn chị Hoàng Thị 
Hảo - Nhà vườn cam Quang Vinh, 
khu 6, thị trấn Cao Phong, huyện 
Cao Phong, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: 
"Gia đình tôi trồng hơn một hecta 
cam, trước đây thường dùng nhiều 
loại phân bón bán trên thị trường, 
nhưng mấy năm lại đây, được biết 
phân bón Lâm Thao đa dạng chủng 

loại, phù hợp với từng loại cây, có 
loại tốt cho cây ngắn ngày, có loại 
hợp với cây ăn quả, tôi đã chuyển 
sang sử dụng sản phẩm “ba nhành 
cọ xanh” của Lâm Thao. Phân bón 
Lâm Thao chất lượng tốt, giá cả phù 
hợp, lại có ưu điểm nếu bón thúc 
cho cam chuẩn bị mùa thu hoạch 
thì năng suất rất cao, cây cam có 
khả năng chống chịu được thời tiết 
khắc nghiệt, sâu bệnh, giúp cho sản 
phẩm cam có mẫu mã đẹp, vị ngọt 
thơm và an toàn”.  

Bằng tinh thần học hỏi, sức lao 
động sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, 
cách làm, Supe Lâm Thao không 
chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, là một trong những đơn 
vị đứng đầu cả nước về quy mô 
sản xuất về số lượng, chất lượng 
và chủng loại sản phẩm phân bón 
nông nghiệp, mà còn đóng góp hết 
sức quan trọng vào truyền thống vẻ 
vang của ngành Hóa chất Việt Nam 
trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. Đặc biệt là những 
năm gần đây, Supe Lâm Thao đã 
có bước chuyển biến mạnh mẽ, 
một sự đổi mới toàn diện với định 
hướng trở thành doanh nghiệp có 
sản phẩm phân bón hàng đầu khu 
vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc 
đầu tư mạnh mẽ hệ thống thiết bị, 
công nghệ, hoàn thiện dây chuyền 

sản xuất theo tiêu chuẩn của Hệ 
thống ISO, sản phẩm phân bón các 
loại đều đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, khẳng định thương hiệu tại 
thị trường trong nước, Công ty còn 
mở rộng xuất khẩu sang thị trường 
các nước như Hàn Quốc, Malay-
sia, đặc biệt là Nhật Bản và New 
Zealand, trong đó, Nhật Bản được 
coi là khách hàng khó tính, nhưng 
sản phẩm của Lâm Thao vẫn được 
chấp nhận vì đạt được các tiêu chí 
mà họ cần. 

Khẳng định thương hiệu và 
cạnh tranh tại thị trong nước đã 
khó, mang sản phẩm phân bón vượt 
biên giới để giới thiệu với bạn bè 
quốc tế lại càng khó hơn và không 
phải doanh nghiệp nào cũng làm 
được, nhưng cái được lớn nhất của 
Supe Lâm Thao chính là biết chọn 
người dân làm đối tượng phục vụ, 
là nguồn cảm hứng để giúp bà con 
nông dân các địa phương có động 
lực vượt lên xóa đói, giảm nghèo và 
phát triển bền vững.

Nhân dịp mừng năm mới và 
đón Xuân Đinh Dậu 2017, xin chúc 
Supe Lâm Thao mãi mãi là “Bạn 
của nhà nông”, là nhân tố góp phần 
đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia, an sinh xã hội và đóng góp 
ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp 
CNH, HĐH đất nước 

Tổng giám đốc Công ty Phạm Quang Tuyến kiểm tra sản xuất tại Nhà máy
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VŨ HUY BĂNG

Năm 1998, sau khi tốt 
nghiệp kỹ sư cơ khí, 
ông đã xin được vào 
làm việc tại Tổng công 

ty Cơ khí, Bộ Xây dựng bằng khát 
vọng cháy bỏng của tuổi trẻ đầy 
nhiệt huyết, muốn được làm việc 
cống hiến hết sức mình. Với nhiều 
hoài bão, sau gần 2 năm công tác, 
ông Hùng được mời vào làm việc 
tại Công ty Kỹ thuật Chiến Thắng. 
Phát huy được tố chất của một 
người có năng lực lãnh đạo, ông 
đã được Công ty giao đảm nhận 
các vị trí quan trọng: Giám sát kỹ 
thuật, quản lý chất lượng; Chỉ huy 
trưởng công trường; Trưởng ban 
Quản lý các dự án… Với thời gian 
gần 8 năm đảm nhận các nhiệm vụ 
này, ông Hùng có điều kiện tiếp 
xúc với các đối tác trong và ngoài 
nước, tích lũy được một số kinh 
nghiệm trong tổ chức quản lý sản 
xuất, kỹ thuật xây dựng các công 
trình. Chính nơi đây đã nung nấu 
niềm đam mê cháy bỏng của một 
anh kỹ sư trẻ, mong muốn đóng 
góp sức lực và trí tuệ của mình 
nhiều hơn nữa cho nước nhà. 

Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng 
đã tìm hiểu và quan sát kỹ về tình 
hình kinh tế và ông quyết định bỏ 
lại toàn bộ những thành quả của 
bao năm phấn đấu và vị trí mà biết 
bao nhiêu người mơ ước. Năm 2006, 
đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự 
nghiệp của cuộc đời ông, là quyết 
định thành lập công ty mang tên 
Công ty TNHH Cơ khí & Xây dựng 
Hòa Hiệp mà lĩnh vực hoạt động 
chính của Công ty là chế tạo cơ khí, 
xây dựng, lắp máy với vốn điều lệ 
ban đầu là 20 tỷ đồng. Sau 3 năm 
hoạt động, Công ty đã dần đi vào 
ổn định và có nhiều mục tiêu phát 
triển riêng, nên Công ty được tách 
ra và đổi tên thành Công ty TNHH 
Kỹ thuật Hòa Hiệp từ năm 2009. 
Đến năm 2012, đầu tư xây dựng 
Nhà máy Cơ khí Hòa Hiệp tại Khu 
công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, Đồng Nai, nhà máy được đưa 
vào hoạt động từ năm 2014 với 
công suất 6000 tấn kết cấu thép và 
thiết bị mỗi năm.

Với khát khao cháy bỏng và 
tinh thần quyết tâm cao trong việc 
thực hiện sứ mệnh "Mang lại niềm 

tin, uy tín và tự hào cho cộng đồng 
cơ khí lắp máy tại Việt Nam và 
khu vực". Tầm nhìn vươn tới trở 
thành Nhà thầu số 1 Việt Nam về 
cơ khí, lắp máy trong phân khúc tư 
nhân, liên doanh.

Trải qua 10 năm xây dựng và 
phát triển, với Hòa Hiệp đây là 
khoảng thời gian không quá dài 
nhưng cũng không phải là ngắn, đủ 
để một doanh nghiệp tư nhân như 
Hòa Hiệp tích lũy cho riêng mình 
nhiều bài học kinh nghiệm, giúp 
cho Công ty có thể vượt qua mọi 
khó khăn thử thách và đứng vững 
như ngày hôm nay. 

Công ty đã để lại nhiều dấu 
ấn sâu đậm qua những công trình 
mang tầm vóc thời đại, các dự án 
trọng điểm quốc gia như:

- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi 
Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn - 
Thanh Hóa; các nhà máy nhiệt 
điện (Phú Mỹ 2.2, Nhơn Trạch 2, 
Ô Môn, Cà Mau 1&2), Kho xăng 
dầu ngoại quan Vân Phong; Nhà 
máy đạm Phú Mỹ; Nhà máy sản 
xuất Lốp xe Bridoestone; đơn hàng 

MỘT DOANH NHÂN “có tâm, có tài”
Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng sinh ra và lớn lên ở 
miền quê Thanh Hóa, trong một gia đình công chức: 
Bố, mẹ là giáo viên, nhà có 04 anh em, ông Hùng là 
con thứ 2. Khi lớn lên đi học từ tiểu học đến đại học, 
ông đều là học sinh giỏi, đặc biệt là môn toán, ngoài 
giờ học, ông còn giúp bố mẹ chăm sóc và dạy dỗ hai 
em nhỏ. Trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ, nhưng với 
ông đó lại là động lực để giúp ông cố gắng vươn lên 
trong cuộc sống.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Tổng giám đốc 

Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp

Chúc Mừng Năm Mới
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Kỹ sư Nguyễn Văn Hùng: 



gia công chế tạo thiết bị tàu biển 
của Công ty đóng tàu Hyundai 
Vinashin (HVS),…

- Năm 2015, trở thành nhà thầu 
phụ Việt Nam duy nhất của Nhà 
máy đóng tàu HVS, được ghi nhận 
trong danh sách chuỗi nhà cung 
cấp trên toàn cầu của Tập đoàn 
đóng tàu lớn nhất thế giới HMD 
(Hyundai Mipo Dockyard).

- Năm 2016, đầu tư dây chuyền 
sản xuất Spools ống tại Nhà máy 
Cơ khí Hòa Hiệp. Trong tháng 07, 
liên tiếp ký kết được 3 hợp đồng 
lớn với Công ty đóng tàu TRI-
YARD, Công ty Cổ phần HANS 
KOREA và Công ty NESTLE.

Trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh, Công ty đặc biệt quan tâm 
và áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001.2008, bên cạnh đó 
Hòa Hiệp còn rất chú trọng về việc 
đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình 
độ cao, được gửi đi tu nghiệp nước 
ngoài học hỏi kinh nghiệm, cũng 
như kiến thức mới và cập nhật cải 
tiến những trang thiết bị hiện đại, 
nhằm phục vụ tốt cho việc sản 
xuất tại Nhà máy. Đến nay, Hòa 
Hiệp đã quy tụ được nhiều cán bộ, 
công nhân viên kỹ thuật bậc cao có 
nhiều kinh nghiệm, đủ điều kiện để 
hoàn thành tốt những dự án trọng 
điểm mang tầm quốc gia.

Những thành công của Hòa 
Hiệp đã được nhiều cơ quan, 
tổ chức ghi nhận như: Siemens, 
Doosan, Mitsubishi, Posco E&C, 
N.E.S, Shell, Tập đoàn Hitachi, Nes-
tle, Hội Doanh nhân Việt Nam… và 
một vinh dự lớn trong năm 2013, 
Hòa Hiệp là một trong 30 công ty 
đến từ 6 nước trong khu vực châu 
Á vinh dự nhận danh hiệu xuất sắc 
nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực lắp 
máy, được Tập Đoàn Hitachi mời 
qua Tokyo trao tặng Bằng khen.

Không có thành công nào mà 
không trải qua nhiều thử thách, với 
doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, 
thành công của Hòa Hiệp hôm nay 
là kết quả của sự điều hành sáng 
tạo, đoàn kết trong Ban giám đốc 
cùng toàn thể CBCNV Công ty - 
những người đã luôn đồng hành 
cùng Hòa Hiệp trong những ngày 
đầu thành lập đầy khó khăn thử 
thách. Ông tự hào chia sẻ: “Tôi 
luôn cảm ơn những người anh em 
đã cùng sát vai bên tôi trong những 
lúc khó khăn nhất, luôn động viên 
và chia sẻ cùng tôi. Thành công 
của Hòa Hiệp ngày hôm nay, tôi 
muốn dành tặng đến tất cả những 
người con của Gia đình Hòa Hiệp. 
Tôi mong rằng, chúng ta luôn cùng 
nhau nắm chặt tay vì sự phát triển 
của Hòa Hiệp trong tương lai”.

Chính niềm tự hào đó đã luôn 
nhắc nhở ông Hùng trong việc quan 
tâm đến đời sống CBCNV, kịp thời 
chia sẻ những khó khăn trong công 
việc cũng như trong cuộc sống, 
đồng thời, luôn lắng nghe và ghi 
nhận những ý kiến đóng góp của 
những cá nhân hay tập thể, để kịp 
thời đáp ứng nguyên vọng của họ, 
nhằm xây dựng hoàn thiện một đội 
ngũ đoàn kết vững mạnh. Phát huy 
truyền thống nhân ái, ông Hùng 
cũng đã không ngần ngại trong việc 
ủng hộ cho đồng bào miền Trung 
bị lũ lụt, trẻ em nghèo ở vùng sâu 
vùng xa,… và nhiều hoạt động thiện 
nguyện chia sẻ những khó khăn với 
cộng đồng và xã hội. 

Xây dựng một môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, mang đến những 
giá trị thiết thực cho mọi công trình 
mà Hòa Hiệp đã hoàn thiện, góp 
phần vào sự phát triển của ngành 
cơ khí xây dựng nói riêng, cũng như 
nền kinh tế đất nước nói chung. Đó 
chính là khát vọng, bản lĩnh, ý chí 
quyết tâm dám nghĩ, dám làm, vươn 
lên khẳng định mình trong mọi khó 
khăn, thách thức, một doanh nhân 
có tâm, có tài Nguyễn Văn Hùng - 
Người mãi luôn xứng đáng và làm 
rạng danh quê hương xứ Thanh, 
miền đất đã sinh ra ông, là niềm tự 
hào của cộng đồng Doanh nhân Việt 
Nam hôm nay  

Thi công hệ thống ống khói
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Năm qua, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do 
chính sách thuế nhập 
khẩu xăng dầu, biến 

động tỷ giá, biến động giá dầu thô 
và sản phẩm... thế nhưng niềm vui 
đã tới với BSR khi mà tới 21 giờ 00 
ngày 09/11/2016 Công ty đã hoàn 

thành 100% chỉ tiêu sản lượng sản 
xuất về đích sớm hơn so với kế 
hoạch 52 ngày. BSR đã tiết giảm 
được 633,08 tỷ đồng từ nâng cao 

Sản lượng sản xuất ước tính đạt 6,84 triệu tấn (vượt 117,16% so với kế hoạch PVN giao); 
sản lượng tiêu thụ khoảng 6,8 triệu tấn (vượt 116,47%); doanh thu đạt 72.516 tỷ đồng, 
nộp ngân sách nhà nước ước đạt 11.986 tỷ đồng (tương đương khoảng 0,5 tỷ USD)... 
Kết quả đó là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực mà tập thể CBCNV-NLĐ Công ty Lọc 
Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được trong năm 2016.

Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn: 

BÁ QUỲNH

“NGƯỜI KHỔNG LỒ” 
TRÊN MIỀN ĐẤT CÁT

Quảng cảnh Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Chúc Mừng Năm Mới
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được hiệu quả chế biến, sản xuất, 
đồng thời tiết giảm được các chi 
phí sản xuất kinh doanh, vượt kế 
hoạch tiết kiệm cả năm 43%...

Trong lần tới thăm và làm 
việc với Công ty Lọc Hóa dầu 
Bình Sơn, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn 
mạnh, Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất là dự án đầu tiên, hình mẫu 
cho ngành công nghiệp lọc - hóa 
dầu của Việt Nam, động lực phát 
triển kinh tế - xã hội của Quảng 
Ngãi nói riêng và khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên nói chung. 
Việc hoàn thành sớm kế hoạch 
sản lượng là nhờ công tác vận 
hành tuyệt đối an toàn và ổn định 
liên tục với công suất tối ưu từ 
105% của Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất. Bên cạnh đó, BSR tiếp tục 
hoàn thiện và áp dụng các hệ 
thống quản lý tiên tiến, nhằm tăng 
cường hơn nữa công tác vận hành 
an toàn nhà máy bằng việc triển 
khai thực hiện công tác tối ưu hóa 
vận hành các lò gia nhiệt, nồi hơi, 
hóa phẩm xúc tác; giảm thiểu tổn 
thất trong quá trình nhập dầu thô, 
tồn chứa và xuất bán sản phẩm; 
tiết giảm chi phí sản xuất, tối ưu 
hóa lượng nước làm mát; tối ưu 
hóa hiệu quả thu hồi nhiệt của 
các vòng tuần hoàn (Pumparound) 
cho phân xưởng CDU và RFCC,… 
tăng cường tiết kiệm năng lượng 
và giảm hao hụt năng lượng trong 
quá trình vận hành, đồng thời thực 
hiện các đề xuất cải thiện hiệu quả 
tiết kiệm năng lượng… Công tác 
bảo dưỡng thường xuyên được tổ 
chức và thực hiện với nhiều cải tiến 
và tối ưu, đảm bảo tốt chất lượng 
và mục tiêu giữ vững ổn định và 
an toàn trong vận hành nhà máy. 
Năm 2016, BSR đã tổ chức thực 
hiện 52.357 lượt bảo dưỡng phòng 
ngừa (PM) và 8.500 lượt sửa chữa 

(CM) cho khoảng 67.000 thiết bị có 
trên hệ thống CMMS. 

Công tác an toàn môi trường 
và phòng chống cháy nổ cũng luôn 
được Công ty đề cao, chú trọng. Hết 
năm 2016, BSR đã tích lũy được hơn 
9,5 triệu giờ công an toàn. Điểm nổi 
bật là công tác triển khai trên công 
trường của Công ty đều được giám 
sát và yêu cầu tuân thủ đầy đủ các 
quy định về an toàn, sức khỏe, môi 
trường. Công tác kiểm tra, giám sát, 
huấn luyện an toàn, PCCC được 
thực hiện thường xuyên, sức khỏe 
người lao động được quan tâm 
chăm lo chu đáo. Công tác quan 
trắc môi trường và quản lý chất thải 
được thực hiện đúng theo quy định 
pháp luật: Nước thải, khí thải được 
xử lý đạt quy chuẩn/tiêu chuẩn về 
môi trường hiện hành trước khi xả 
thải; Thực hiện thu gom, phân loại, 
lưu chứa và bàn giao chất thải cần 
xử lý đáp ứng các Quy chuẩn về 
môi trường...

Năm 2016, Nhà máy đã thực 
hiện nhập kho 93 lô dầu tương 
đương 7,5 triệu tấn đảm bảo tuyệt 
đối an toàn, đáp ứng đủ lượng dầu 
để chế biến. Cụ thể, Nhà máy 
đã nhập khoảng 4,39 triệu tấn 
dầu Bạch Hổ thương phẩm (gồm 
Bạch Hổ, Cá Ngừ Vàng, Đồi Mồi); 
1,20 triệu tấn dầu thô Tê Giác 
Trắng; 1,11 triệu tấn dầu thô Sư 
Tử Đen và 0,37 triệu tấn dầu thô 
Đại Hùng. Ngoài dầu trong nước, 
Nhà máy đã  nhập khẩu 04 lô dầu 
Champion và Azeri…

Bước vào năm kế hoạch 2017, 
BSR đặt ra các chỉ tiêu chính: Phấn 
đấu đạt tổng doanh thu 62,394 ngàn 
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 
7,179 ngàn tỷ đồng… Để thực hiện 
nhiệm vụ đó, Công ty chú trọng 
công tác vận hành NMLD Dung 
Quất, đảm bảo an toàn, ổn định, 

làm chủ công nghệ, tối ưu năng lực 
hiện có, nâng cao hiệu quả và phát 
triển bền vững; Hoàn thành nhiệm 
vụ bảo dưỡng tổng thể lần 3 theo 
kế hoạch; Chủ động và quyết liệt 
thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp 
theo định hướng chỉ đạo của Tập 
đoàn, trong đó sẽ tập trung hoàn 
thiện mô hình quản lý của Công 
ty, đảm bảo phù hợp và tiến tới 
triển khai áp dụng trong quý 
I/2017; Đẩy mạnh triển khai các 
bước để cổ phần hóa BSR thành 
công và khẩn trương đầu tư Dự án 
nghiên cứu mở rộng NMLD Dung 
Quất…. Đồng thời, tích cực đẩy 
nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu 
và đưa vào triển khai Hợp đồng Tư 
vấn thu xếp tài chính, BSR/DQRE 
đã và đang tiếp tục phối hợp với 
Ban Tài chính Tập đoàn làm việc 
với các tổ chức tín dụng trong và 
ngoài nước để tài trợ vốn cho Dự 
án như: VietinBank, Vietcombank, 
BIDV, BNP Paribas Việt Nam, 
Societe Generale Việt Nam,…

Với việc hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 
BSR đang vươn lên trở thành một 
trong những đơn vị đi đầu của 
ngành Dầu khí đóng góp tối đa 
cho ngân sách quốc gia. Bước sang 
năm mới 2017, năm đầu tiên BSR 
hoạt động theo cơ chế tự chủ, đây 
là cơ hội để Công ty minh bạch 
hóa các hoạt động sản xuất kinh 
doanh và tạo tiền đề trong việc 
thu hút vốn của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước khi mà BSR 
sẽ lên IPO vào cuối năm 2017 theo 
lộ trình Chính phủ đặt ra. Năm 
2017, Công ty Lọc Hóa dầu Bình 
Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh 
vốn có, vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại để gặt hái được những 
“trái ngọt”, góp phần đắc lực vào 
sự nghiệp phát triển của Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
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Năm 2016 là năm có nhiều biến động và khó khăn nhất đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam (TKV) từ khi thành lập đến nay, nhưng cũng là năm Tập đoàn gặt hái được nhiều 

thành tích rất đáng trân trọng. 

Để đạt được thành tích trong năm 2016 vừa qua, bên cạnh nỗ lực không mệt mỏi với tinh thần "Kỷ 

luật - Đồng tâm" của tập thể công nhân, cán bộ toàn Tập đoàn, TKV luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, 

tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, các 

đoàn thể Trung ương; sự tin tưởng, hợp tác, giúp đỡ đầy hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, 

các lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trong cả nước; các tổ chức quốc tế; các bạn hàng, đối 

tác trong nước và nước ngoài; các cơ quan truyền thông của Trung ương, địa phương, các Ngành... Nhờ 

đó, TKV đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với sự kính trọng của mình, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của các đồng chí 

trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hợp tác nhiều hơn nữa của 

các đồng chí trong thời gian tới để Tập đoàn ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát 

triển thịnh vượng của các đối tác, bạn hàng, sự giàu mạnh của các địa phương và sự ổn định, phát triển 

của kinh tế - xã hội của đất nước.

Tập đoàn trân trọng và biết ơn các thế hệ công nhân cán bộ trong Tập đoàn các công ty Than - 

Khoáng sản Việt Nam về thành quả lao động, sự đóng góp của các đồng chí trong năm qua và mong rằng 

các đồng chí tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ để tiếp tục xây dựng TKV ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp đón mừng Năm mới 2017 và Xuân Đinh Dậu, xin kính chúc các đồng chí, các quý vị và gia 

đình Năm mới Mạnh khoẻ - Hạnh phúc và Thành công.
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mở rộng liên kết, vững bước tiến vào năm 2017 
với những triển vọng mới

PHÁT HUY TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ,

PV: Xin ông cho biết những kết 
quả chủ yếu đạt được của Sở Công 
Thương Bình Định trong những 
năm gần đây?

Ông Man Ngọc Lý: Thực hiện 
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở 
Công Thương đã cùng các ngành 
tập trung tổ chức thực hiện tốt nghị 
quyết của các cấp bằng nhiều giải 
pháp và nhiệm vụ cụ thể. Kết quả 
thực hiện qua các chỉ tiêu như sau:

Trong giai đoạn 2011-2015: 
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 
thực tế) đạt 166.034 tỷ đồng, tăng 
gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2006-
2010; Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ xã hội ước 
đạt 186.838 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 
lần so với giai đoạn 2006-2010); Kim 
ngạch xuất khẩu đạt 2.970,3 triệu 
USD (tăng 68,7% so với giai đoạn 
2006-2010); Kim ngạch nhập khẩu 
đạt 1.032 triệu USD (tăng 41,4% so 
với giai đoạn 2006-2010). Riêng năm 
2016: Chỉ số sản xuất công nghiệp 
ước thực hiện tăng 7,53% so với 
năm 2015; GTSXCN ước đạt 34.747 

tỷ đồng (tăng 9,27% so năm 2015); 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ ước đạt 51.773 
tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015; 
KNXK ước đạt 730,5 triệu USD 
(tăng 4% so với năm 2015); KNNK 
ước đạt 289,6 triệu USD (tăng 3,5% 
so với năm 2015)…

PV: Những lĩnh vực nào được coi 
là thế mạnh của Bình Định, thưa ông?

Ông Man Ngọc Lý: Trong lĩnh 
vực công nghiệp, tỉnh đã hình 
thành và phát triển các ngành công 
nghiệp có tiềm năng và lợi thế về 
nguồn nguyên liệu như: Chế biến 
thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản, vật 
liệu xây dựng, tinh bột sắn... Lợi thế 
về nguồn nhân lực như: May mặc, 
chế biến gỗ, dược phẩm... Đến 
nay, tỉnh đã thu hút đầu tư được 
13 nhà máy chế biến thức ăn chăn 
nuôi với tổng công suất đạt trên 2,6 
triệu tấn/năm; 05 nhà máy chế biến 
tinh bột sắn; 05 nhà máy chế biến 
thủy hải sản; 110 nhà máy chế biến 
đồ gỗ, giải quyết việc làm khoảng 
26.000 lao động và 35 nhà máy sản 
xuất hàng may mặc, giải quyết việc 
làm cho khoảng 15.000 lao động. 

Riêng ngành chế biến gỗ và may 
mặc đã giải quyết gần 70% lao động 
của ngành công nghiệp.

Tỉnh Bình Định cũng đã xúc 
tiến đầu tư, triển khai và đưa vào 
sản xuất một số dự án công nghiệp 
mới như Nhà máy ống thép, ống 
nhựa Hoa Sen, Nhà máy dệt - 
nhuộm - may Delta Galil và đến 
tháng 3/2017, Nhà máy thép Hoa 
Sen Nhơn Hội với công suất 200.000 
tấn, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng sẽ đi 
vào hoạt động.

Một số sản phẩm công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh có 
tiềm năng, lợi thế đã chủ động 
được nguồn nguyên liệu đầu vào và 
thị trường tiêu thụ ổn định. Năng 
suất lao động công nghiệp được cải 
thiện, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển 
dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp - xây dựng, giá trị sản phẩm 
khu vực CN-XD năm 2016 ước đạt 
17.031,4 tỷ đồng chiếm 28,3% trong 
GRDP. Trong đó, một số ngành đã 
phát huy được công suất máy móc, 
thiết bị và có hệ số sử dụng cao như: 
Sản xuất đồ uống xấp xỉ 100%; sản 
xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

Những năm gần đây, ngành Công Thương Bình Định 
đã tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển 
ngành nghề truyền thống và tạo chuỗi liên kết bền 
vững với đối tác trong và ngoài nước, sự chuyển 
động mạnh mẽ ấy đã thúc đẩy hoàn thành thắng 
lợi kế hoạch năm 2016 trong điều kiện hết sức khó 
khăn. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
có cuộc trao đổi với ông Man Ngọc Lý - Giám đốc Sở 
Công Thương Bình Định về tiến trình này.

Ông MAN NGỌC LÝ
Giám đốc Sở Công Thương Bình Định

Chúc Mừng Năm Mới
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90%; sản xuất trang phục 86,7%; chế 
biến thực phẩm 84,1%.

Đối với thương mại, thì hàng 
hóa dịch vụ ngày càng phong phú, 
đa dạng về chủng loại, nâng cao về 
chất lượng và nguồn cung ứng bảo 
đảm phục vụ đầy đủ, kịp thời cho 
người tiêu dùng và đồng bào trong 
tỉnh. Đặc biệt là sự phát triển nhanh 
của khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh. Năm 1986 mạng lưới bán 
lẻ của thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã là 233 cửa hàng, 
đến năm 2015 đã có 62.500 doanh 
nghiệp, hộ bán buôn và bán lẻ, 
tạo ra mạng lưới kinh doanh, mua 
bán thương mại rộng khắp trên địa 
bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng 
tiêu dùng của nhân dân, giải quyết 
nhiều việc làm cho xã hội.  

Mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh 
được quy hoạch, đầu tư nâng cấp, 
mở rộng và phát triển đến các vùng 
sâu, vùng xa. Hệ thống trung tâm 
thương mại, siêu thị từng bước hình 
thành với phương thức kinh doanh 
hiện đại, tạo ra xu hướng mới trong 
kinh doanh; mạng lưới cung ứng 
xăng dầu được quy hoạch lại tương 
đối đồng bộ giữa thành thị, đồng 
bằng và miền núi, góp phần quan 
trọng trong việc đóng góp của 
ngành thương mại nội địa đối với 
sự phát triển kinh tế của tỉnh.

PV: Để có được kết quả đó, 
ngành Công Thương Bình Định 
đã có những giải pháp căn cơ nào, 
thưa ông?

Ông Man Ngọc Lý: Trong gần 5 
năm qua, Sở Công Thương đã triển 
khai các hoạt động khuyến công 
cho 86 chương trình, đề án với tổng 
kinh phí hỗ trợ 11,443 tỷ đồng. Đồng 
thời, cũng chủ động nắm bắt, tổng 
hợp các vướng mắc, kiến nghị của 
doanh nghiệp để kịp thời tham mưu 
cho các cấp để giải quyết. Tổ chức 
và triển khai thực hiện tốt các hoạt 
động khuyến mại, hội chợ triển lãm 
thương mại, phiên chợ hàng Việt về 
nông thôn... tạo ra nhiều kênh mua 
sắm lựa chọn cho người tiêu dùng;  

đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, phòng chống buôn 
lậu; ban hành thông báo đường dây 
nóng tiếp nhận thông tin phản hồi 
về hoạt động buôn lậu, hàng giả và 
gian lận thương mại, những vi phạm 
trong hoạt động kinh doanh đa cấp 
và hoạt động kinh doanh dịch vụ 
nhà hàng, khách sạn....

Hàng năm, Sở đều xây dựng 
và triển khai thực hiện nghiêm 
túc chương trình công tác trọng 
tâm, nhiệm vụ cụ thể của Ngành. 
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ 
tục hành chính, xây dựng và nâng 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 2, mức độ 3 và 4; thực hiện tốt 
Quy chế “một cửa”, tiếp nhận, 
giải quyết và trả lời kết quả đúng 
thời hạn, đúng pháp luật theo quy 
trình tiêu chuẩn chất lượng ISO 
9001:2008 trong hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước... 

PV: Ông có thể cho biết, để 
đón đầu các cơ hội hợp tác quốc 
tế, ngành Công Thương Bình Định 
đã chuẩn bị những phương án 
khả thi nào để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2017?

Ông Man Ngọc Lý: Chính sách 
kinh tế mở cửa và hội nhập của 
Việt Nam đã giúp chúng ta có cơ 
hội tham gia sâu vào các hiệp định 
thương mại với các thị trường như 
EU, Á -Âu, Hàn Quốc… và Việt 
Nam cũng đang trong quá trình 
thảo luận hiệp định RCEP cũng 
như khởi động đàm phán hiệp định 

thương mại Khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương (FTAAP).

Trước thực tiễn đó, Sở Công 
Thương Bình Định vẫn tiếp tục 
tham mưu cho UBND tỉnh mời 
gọi các nhà đầu tư có năng lực cao 
trong và ngoài nước đầu tư vào 
các lĩnh vực then chốt mũi nhọn 
như: du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao 
thông, công nghiệp hỗ trợ và dịch 
vụ kèm theo, công nghiệp chế biến 
- chế tạo... Ưu tiên các dự án có 
công nghệ hiện đại, nhân lực cao, 
thân thiện với môi trường sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên, đem 
lại sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; 
đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ 
thống giao thông đồng bộ để đáp 
ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức 
các hoạt động giới thiệu, quảng 
bá về môi trường kinh doanh tiềm 
năng, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu 
về cơ hội phát triển, đối tác thương 
mại, thủ tục và chính sách thu hút 
đầu tư của tỉnh nhà, mời các nhà 
đầu tư tham dự các chương trình hội 
thảo về hội nhập kinh tế quốc tế, 
đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về 
xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. 
Ngoài ra, Sở cũng sẽ tăng cường hỗ 
trợ, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp, XNK trên địa bàn.

PV: Xin cám ơn ông!

VĂN THUẬN (thực hiện)

Hội thảo phát triển bền vững thị trường xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản Việt Nam
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sản phẩm Dây và Cáp điện đạt yêu cầu chất lượng
CAM KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH 

PV: Ông đánh giá thế nào về 
vai trò của các doanh nghiệp hội 
viên trong phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước?

Ông Lương Công Huỳnh: Hiện, 
HECA có 66 hội viên (hội viên 
chính thức, hội viên liên kết, 
hội viên danh dự) và 14 hội viên 
chuyên gia. Các doanh nghiệp hội 
viên của HECA có mặt ở TP.HCM 
và một số tỉnh lân cận như: Long 
An, Tây Ninh, Đồng Nai... Tổng 
sản lượng dây, cáp điện của doanh 
nghiệp hội viên HECA tiêu thụ tại 
thị trường nội địa chiếm tới 90%; 
xuất khẩu 10% sang các thị trường 
Lào, Campuchia, Mỹ, Myanma, 
Trung Đông, Nhật Bản.

Nhìn chung, đến thời điểm 
này, các doanh nghiệp hội viên 
của HECA đã không ngừng trưởng 
thành, phát triển bền vững và có 
những đóng góp đáng kể cho sự 
phát triển chung của đất nước. 

PV: Theo ông, trong bối cảnh 
hội nhập ngày càng sâu, rộng, thì 
các doanh nghiệp hội viên của 
HECA phải làm gì để sản phẩm 

tăng sức cạnh tranh với các sản 
phẩm cùng loại trên thị trường?

Ông Lương Công Huỳnh: Nếu 
như năm 2003, Việt Nam chỉ có 
khoảng 60 doanh nghiệp lớn nhỏ 
chuyên SXKD dây và cáp điện, sản 
lượng tiêu thụ chỉ đáp ứng 70% 
nhu cầu thị trường nội địa, 30% 
vẫn phải nhập khẩu, thì mười năm 
sau (năm 2013), Việt Nam đã có 
gần 200 doanh nghiệp SXKD dây 
và cáp điện, đáp ứng trên 95% nhu 
cầu thị trường nội địa. So với các 
nước trong khu vực và thế giới, nhu 
cầu sử dụng dây, cáp điện của Việt 
Nam mới chỉ bằng 1/15 - 1/30 và 
chỉ bằng 1/50 so với nhu cầu của 
các nước công nghiệp phát triển. 
Nếu năm 2003, sản lượng điện phát 
ra là 41 tỷ kWh, thì năm 2015 là 
157,6 tỷ kWh, cho thấy, nhu cầu sử 
dụng và tiềm năng của ngành sản 
xuất dây và cáp điện Việt Nam là 
rất lớn, các doanh nghiệp trong 
ngành sẽ có rất nhiều cơ hội khẳng 
định mình để phát triển. Nhưng 
quan trọng hơn là, doanh nghiệp 
phải có được nguồn tài chính lớn 
mạnh, sản phẩm của doanh nghiệp 

phải đạt chuẩn chất lượng, có chỗ 
đứng vững chắc trên thị trường, 
tạo được dấu ấn đối với người tiêu 
dùng, được người tiêu dùng đón 
nhận. Vì vậy, để các mặt hàng 
sản phẩm dây và cáp điện của các 
doanh nghiệp hội viên đủ sức cạnh 
tranh với sản phẩm cùng loại trên 
thị trường, đủ sức vươn ra “biển 
lớn”, chúng tôi luôn khuyến khích 
các hội viên đi theo hướng đa dạng 
hóa thị trường, không chỉ chú trọng 
phát triển, mở rộng thị trường lớn, 
mà phải chú trọng tiếp cận cả thị 
trường nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa. Qua đó, tập trung phát triển 
các sản phẩm đặc thù mang tính 
sáng tạo cao, cung cấp cho từng 
nhóm đối tượng người tiêu dùng. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp hội 
viên cần tăng cường liên kết với 
nhau, tạo thêm sức mạnh, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, để giá cả sản 
phẩm hợp lý, đủ sức cạnh tranh 
trực tiếp với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường. Đặc biệt, cạnh 
tranh sản phẩm phải tuân theo quy 
luật thị trường, vì vậy đòi hỏi các 
doanh nghiệp hội viên phải không 

Không thể phủ nhận, chặng đường qua, Hội Dây và 
Cáp điện TP.HCM (HECA) đã góp phần không nhỏ vào 
sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Vừa qua, 
HECA đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm 
kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 
2016-2021. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng đã có cuộc trao đổi với ông Lương Công Huỳnh - 
Tổng Thư ký HECA về vai trò cũng như định hướng phát 
triển của Hội trong thời gian tới.

Ông LƯƠNG CÔNG HUỲNH
Tổng Thư ký Hội Dây và Cáp điện TPHCM
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ngừng đổi mới, sáng tạo để tồn tại 
và phát triển bền vững.

PV: Xin ông cho biết một số 
kết quả mà HECA đạt được ở 
nhiệm kỳ qua?

Ông Lương Công Huỳnh: Với 
chức năng, quyền hạn của mình, 
nhiệm kỳ qua, HECA đã không 
ngừng phát huy vai trò cùng gánh 
vác, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với 
các doanh nghiệp hội viên. Cụ thể, 
thông qua hàng loạt các hoạt động 
thiết thực như: Hàng năm, Hội đã 
mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ 
thuật, công nghệ về dây và cáp 
điện; Tổ chức kiểm tra chất lượng 
sản phẩm cho các doanh nghiệp 
hội viên; Tổ chức cho các hội viên 
thăm quan, tham gia Hội chợ, triển 
lãm về máy móc, thiết bị làm dây và 
cáp điện (tổ chức tại Trung Quốc, 
Thái Lan...). Năm 2015, sản phẩm 
của một doanh nghiệp hội viên 
bị kẻ gian làm hàng giả, nhãn giả, 
doanh nghiệp hội viên này đã tố 
cáo kẻ gian ra tòa. Đồng hành cùng 
vụ việc, HECA đã “vào cuộc”, tổ 
chức Hội thảo để công khai sự việc 
trước công luận và cùng với đó đã 
có trên 10 tờ báo của Trung ương 
và địa phương tham gia đưa tin, 
viết bài phản ánh thực trạng đó. 
Trong nhiệm kỳ, Hội đã làm quen 
với “Liên minh Dây và Cáp điện 
Châu Á” và đã nhận được từ tổ 

chức này không ít thông tin bổ ích 
về ngành, thậm chí còn được mời 
tham gia các hoạt động sản xuất 
dây và cáp điện tại các nước trong 
khối Liên minh. 

Nhờ có sự đoàn kết, nỗ lực 
không ngừng của các doanh nghiệp 
hội viên, nên những thành quả 
HECA đạt được ở nhiệm kỳ qua là 
rất đáng trân trọng. Điều này được 
minh chứng: Hội đã vinh dự được 
UBND TP.HCM trao tặng 7 Bằng 
khen về thành tích công tác hội; 
Danh hiệu tập thể Lao động xuất 
sắc; 01 Bằng khen của UBMTTQ 
TP.HCM về công tác từ thiện xã 
hội. Ngoài ra, nhiều hội viên và 
doanh nghiệp hội viên của Hội đạt 
Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” 
và “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

PV: HECA có những giải pháp gì 
để các doanh nghiệp hội viên phát 
triển trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Lương Công Huỳnh: Phương 
hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 
V (giai đoạn 2016-2021), trên cơ sở 
điều lệ hoạt động của Hội, chúng 
tôi sẽ vận động kết nạp thêm hội 
viên mới. Đặc biệt, chú trọng kết 
nạp các doanh nghiệp kinh doanh 
dây và cáp điện cũng như sản phẩm 
phụ trợ; Chú trọng công tác đào 
tạo, (liên kết với Trường Đại học 
Công nghệ Sài Gòn) phấn đấu mở 

lớp cao đẳng, đại học về “sản xuất, 
công nghệ dây và cáp điện”; Cập 
nhật bổ sung vào các tài liệu (đã ban 
hành nội bộ) về “công nghệ dây và 
cáp điện; Nâng tầm hoạt động của 
Hội qua việc chú trọng nội dung các 
cuộc Hội thảo về tăng cường hoạt 
động xúc tiến thương mại, mở rộng 
thị trường, thăm quan, học hỏi các 
đơn vị bạn trong và ngoài nước... 
giúp các hội viên kịp thời nắm bắt 
thông tin ngành, nắm bắt tình hình 
SXKD dây và cáp điện trong, ngoài 
nước; Vận động hội viên cam kết: 
“Chỉ SXKD những sản phẩm dây và 
cáp điện đạt yêu cầu chất lượng”; 
Đưa Trung tâm Nghiên cứu  Dây và 
Cáp điện đi vào hoạt động hiệu quả; 
Vận động hội viên tham gia công 
tác xã hội, công tác cộng đồng; Cải 
tiến sinh hoạt và hoạt động của Ban 
chấp hành để hoạt động của Hội 
ngày càng hiệu quả hơn.

Hy vọng, với những nỗ lực, cố 
gắng và thành quả mà HECA đã 
đạt được sẽ là tiền đề vững chắc, 
tiếp thêm sức mạnh để bước vào 
năm mới, Hội cũng như các doanh 
nghiệp hội viên sẽ có nhiều bứt phá 
mới, tiếp tục gặt hái nhiều thành 
công và không ngừng phát triển 
bền vững. 

PV: Xin cám ơn ông!

ANH THƯ  (thực hiện)

Thị trường dây và cáp điện rất phong phú, đa dạng
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Năm 2016 là năm đầu 
tiên triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh và Kế 
hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 
- 2020. Điện Biên bước vào thực hiện 
nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều 
thuận lợi: Chính trị ổn định, quốc 
phòng - an ninh giữ vững, các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước tiếp tục được triển khai, thực 
hiện và phát huy hiệu quả. Kinh tế 
tiếp tục tăng trưởng và phát triển, 
dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh GRDP (theo giá so sánh năm 
2010) đạt 9.223,2 tỷ đồng, tăng 6,83% 

so với năm 2015, đạt kế hoạch đề ra, 
trong đó khu vực nông - lâm nghiệp 
thủy sản tăng 3,56%, công nghiệp - 
xây dựng tăng 6,07%, dịch vụ tăng 
8,64%. Thu nhập bình quân đầu 
người ước đạt 22,31 triệu đồng/năm, 
tăng 7,87% so với thực hiện năm 
2015. Các ngành sản xuất chủ yếu 
duy trì và tăng trưởng khá. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực. Khu vực nông - lâm nghiệp và 
thủy sản chiếm 23,77%, giảm 1,08%, 
công nghiệp - xây dựng chiếm 
25,29%, tăng 0,03%, dịch vụ chiếm 
48,48%, tăng 1,04% so với năm 2015. 

Sản xuất nông nghiệp, tổng 
sản lượng lương thực ước đạt 253,6 
nghìn tấn, tăng 1,04% so với cùng 
kỳ năm trước và đạt 100,4% kế 
hoạch năm. Giá trị sản xuất công 
nghiệp ước đạt 2.235,22 tỷ đồng 
(theo giá so sánh năm 2010), tăng 
9,1% so với năm 2015. Một số sản 
phẩm chủ yếu tăng như sản xuất 
điện, cung cấp nước sạch, sản xuất 
vật liệu xây dựng...

Hoạt động thương mại, dịch vụ 
tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng ước đạt 8.047,29 tỷ đồng, tăng 
11,69% so với cùng kỳ năm trước, 
đạt 93,9% kế hoạch, chỉ số giá tiêu 

dùng bình quân tăng 3,89%, tổng 
lượng khách du lịch đạt 477 ngàn 
lười người, trong đó khách quốc tế 
80 ngàn lượt người. 

Giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 
46,46 triệu USD, trong đó xuất khẩu 
đạt 30,46 triệu USD, đạt 95,19% kế 
hoạch năm, tăng 3,51%, nhập khẩu 
đạt 16 triệu USD, đạt 123,8% kế 
hoạch năm, giảm 6,73% so với cùng 
kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách địa phương 
ước đạt 7.425.365 tỷ đồng (thu trên 
địa bàn 1.017,73 tỷ đồng), vượt 10,8% 
dự toán giao. Tổng chi ngân sách 
địa phương ước thực hiện 7.342,433 
tỷ đồng, vượt 9,56% dự toán. 

Do điều kiện xa xôi, cách trở 
về địa lý và giao thông, tỉnh đã xác 
định công tác thu hút đầu tư có 
tầm quan trọng, thúc đẩy kinh tế 
Điện Biên phát triển. Vì vậy, tỉnh 
đã tập trung tháo gỡ khó khăn và 
tạo điều kiện để các thành phần 
kinh tế phát triển. Chỉ đạo quyết 
liệt việc sắp xếp, đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước và lộ trình thoái 
vốn nhà nước theo kế hoạch được 
Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 
Tiếp tục triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án trọng điểm (Dự 

XUÂN TRƯỜNG

Ông TRẦN VĂN SƠN 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

Tích cực thu hút mọi nguồn lực,  
phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, 

nâng cao đời sống nhân dân
Điện Biên là tỉnh miền núi, điều kiện giao thông, dân trí, kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn và hạn chế. Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các Bộ, 
ngành, sự điều hành tích cực và phương pháp lãnh đạo khoa học, gắn với thực tiễn của 
Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên nên những khó khăn, trở ngại đã được khắc phục. 

Tỉnh Điện Biên:
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Chào Xuân Đinh Dậu năm 2017

án di dân tái định cư thủy điện Sơn 
La, chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững, chương trình đô thị miền 
núi phía Bắc, thành phố Điện Biên 
Phủ...). Tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội 8.481,37 tỷ đồng, đạt 104,79% 
so với kế hoạch năm, tăng 19,49% 
so với năm 2015.

Các mặt văn hóa - xã hội được 
quan tâm, chỉ đạo và có chuyển 
biến tích cực. Hệ thống trường, lớp 
học, quy mô học sinh phát triển khá 
đồng bộ, ổn định. Tỷ lệ huy động 
trẻ trong độ tuổi đến trường tiếp 
tục tăng, chất lượng giáo dục nâng 
lên. Chú trọng nâng cao chất lượng 
phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, 
phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS 
mức độ 1 ở 130/130 xã, phường, thị 
trấn, thực hiện nhiệm vụ xóa mù 
chữ mức độ 2, phổ cấp giáo dục 
THCS mức độ 2. Tỷ lệ học sinh 
được công nhận tốt nghiệp THCS 
đạt 99,62% tăng 3,6% so với năm 
trước, tỷ lệ học sinh THPT đỗ tốt 
nghiệp đạt 92,57%, tăng hơn 10% so 
với năm trước. Tích cực triển khai 
công tác tuyển sinh tại các trường 
cao đẳng trong tỉnh.

Tổ chức tốt việc khám, chữa 
bệnh, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu 
quả chương trình mục tiêu y tế. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 
chống dịch bệnh, không để dịch 
bệnh lớn xảy ra. Thông tin, truyền 
thông về dân số - KHHGĐ được 
chú trọng, nhất là ở địa bàn vùng 
cao, biên giới, vùng có tỷ lệ sinh 
cao. Tiếp tục triển khai thực hiện 
cai nghiện ma túy tập trung và 
không tập trung, thực hiện điều trị 
thay thế nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng methadone cho 360 
người nghiện ma túy, đạt 62,02% kế 
hoạch năm. Tích cực tuyên truyền 
về phòng chống HIV/AIDS. 

Công tác xóa đói giảm nghèo, 
đảm bảo an sinh xã hội thực hiện 
có hiệu quả, nhất là các chính 
sách xã hội như: trợ cấp, cứu đói, 
cấp phát bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng chính sách xã hội. Các 
chương trình, dự án giảm nghèo 
được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ 
nghèo ước giảm 3,2%/năm (từ 
48,14% năm 2015 xuống 44,94% 
năm 2016, riêng 5 huyện nghèo, 
tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,82% so 
với năm 2015. Công tác bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em được triển khai 
và đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Giải quyết việc làm, đào tạo nghề 
tích cực triển khai, cơ bản đạt mục 
tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2016, mặc dù kinh tế 
trong nước và thế giới còn nhiều 
khó khăn, có những diễn biến phức 
tạp, khó lường. Song cấp ủy, tổ 
chức Đảng, chính quyền các cấp, 
các ngành và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và 
tập trung tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt 
được những kết quả quan trọng. Cơ 
bản các chỉ tiêu về phát triển KT-
XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
năm 2016 đều đạt và vượt kế hoạch 
đề ra. Đặc biệt, là chỉ tiêu thu ngân 
sách và tốc độ tăng trưởng vượt dự 
toán, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên 
đạt số thu trên địa bàn hơn 1.000 tỷ 
đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội tiếp tục được đầu tư; Văn hóa 
- xã hội chuyển biến tích cực; Đời 
sống của nhân dân được nâng lên; 
Chính trị ổn định, quốc phòng - an 
ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại 
mở rộng. 

Năm 2017 là năm Đảng bộ tỉnh 
tập trung toàn bộ vào việc triển 
khai thực hiện các chương trình, 
đề án theo chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã 
được xây dựng, do đó có ý nghĩa 
rất quan trọng, tạo điều kiện căn 
bản để thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 
Tích cực thu hút các nguồn lực đầu 
tư ngoài ngân sách để duy trì tốc 
độ tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Tạo chuyển 
biến rõ nét về các mặt văn hóa - xã 
hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng 
cường tiềm lực quốc phòng, an 
ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp 
của hệ thống chính trị và các tầng 
lớp nhân dân để phát triển KT-XH, 
giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, trật tự an 
toàn xã hội. Nỗ lực phấn đấu thực 
hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trị năm 2017 

Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho gia đình chính sách



Cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và 
các doanh nghiệp trong 
toàn ngành đã khắc 

phục khó khăn trong lao động, sản 
xuất, kinh doanh, hoàn thành mục 
tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 
năm, cụ thể: Giá trị SXCN ước 
đạt 2.315 tỷ đồng, tăng 8,5% so với 
năm 2015 và đạt 80,66% kế hoạch 
năm. Trong đó, công nghiệp khai 
thác đạt 105 tỷ đồng, tăng 4,51% 
so với năm 2015; Công nghiệp chế 
biến đạt 1.890 tỷ đồng, tăng 3,69% 
so với năm 2015; Sản xuất điện đạt 
280 tỷ đồng, tăng 63,37% so với 
thực hiện năm 2015. Những sản 
phẩm chủ yếu ngành công nghiệp 
sản xuất ổn định và có mức tăng 
so với cùng kỳ năm trước như: Đá 

khai thác đạt 100% kế hoạch, tăng 
5,26% so với cùng kỳ; trang in đạt 
100% kế hoạch, đạt 89,69% so với 
cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2016 
ước đạt 8.750 tỷ đồng, đạt 100% 
so với kế hoạch năm, tăng 13,51% 
so với năm 2015, trong đó: kinh tế 
Nhà nước ước đạt 1.710 tỷ đồng, 
(100% kế hoạch năm), tăng 59,59% 
so với thực hiện năm 2015, kinh tế 
ngoài quốc doanh ước đạt 6.860 
tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch), tăng 
5,89% so với năm 2015. 

Tình hình lưu thông hàng hóa 
và dịch vụ thương mại trên thị 
trường năm 2016 nhìn chung ổn 
định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu 
cho sản xuất và tiêu dùng của nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh. Giá cả 
hàng hóa, dịch vụ thương mại tăng 
so với năm 2015 nhưng không tăng 
đột biến. Thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 
Thương và UBND tỉnh, ngành 
Công Thương đã tập trung triển 
khai thực hiện tốt các giải pháp 
bảo đảm cân đối cung cầu, bình 
ổn thị trường. Các cơ quan chức 
năng tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát, nhằm nâng cao chất 
lượng các dịch vụ thương mại trên 
địa bàn tỉnh. Thương nhân trong 
tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc vận 
động: “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. Tổng kim 
ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ năm 2016 ước đạt 43,41 
triệu USD, bằng 96,47% so với kế 
hoạch và tăng 1,66% so với cùng 
kỳ năm trước. 

Trong năm, các ngành đã tổ 
chức thực hiện 3 đề án khuyến 
công Quốc gia (hỗ trợ máy móc 
thiết bị cho 3 đơn vị công nghiệp 
- TTCN nông thôn với tổng kinh 
phí 700 triệu đồng); Triển khai 3 
đề án khuyến công địa phương 
(tham gia hội chợ khu vực phía 
Bắc - Ninh Bình; Tổ chức hội nghị 
tập huấn chính sách khuyến công, 
tổ chức thông tin tuyên truyền với 
tổng kinh phí là 90 triệu đồng). 
Ngoài ra còn tham gia hội chợ 
quảng bá, giới thiệu các sản phẩm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
địa phương tại Hòa Bình. Bên cạnh 
đó, đã tiến hành khảo sát xây dựng 
đề án hỗ trợ thí điểm cho các hộ 
dân địa bàn khó khăn không có 
điện lưới sử dụng đèn năng lượng 
mặt trời, tổ chức đào tạo nghề thợ 
bắn nổ mìn năm 2016 cho 20 học 
viên thuộc 11 doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng, 
trình phê duyệt kế hoạch khuyến 
công quốc gia năm 2017. 

Ngành đã tích cực quán triệt, 
triển khai thực hiện kịp thời, đầy 

HƯƠNG LAN

Ông  NGUYỄN VĂN TƯỞNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công 
Thương về việc thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH và nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh năm 2016, ngành Công Thương Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ 
với các cấp các ngành trong tỉnh, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
bởi những giải pháp đúng
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Ngành Công Thương Điện Biên:



đủ các văn bản chỉ đạo của cấp 
trên về công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, hàng 
vi phạm an toàn thực phẩm; tổ 
chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát 
thị trường theo đúng nội dung các 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra được 
phê duyệt và chỉ đạo của cấp trên; 
tham mưu thực hiện và tổ chức phối 
hợp tốt với các ngành thành viên 
Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác 
kiểm soát thị trường chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng vi phạm an toàn thực phẩm; 
thực hiện tốt việc tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về thương mại 
cho nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh, nhất là các tổ chức cá nhân 
tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, đồng thời tổ chức cho thương 
nhân ký cam kết không buôn lậu, 
hàng giả, hàng không đảm bảo an 
toàn thực phẩm. 

Kết quả năm 2016, đã kiểm tra 
2.192 vụ, phát hiện xử lý vi phạm 
hành chính 1.177 vụ, số tiền thu nộp 
ngân sách 800 triệu đồng. Trong 
đó, hàng cấm 03 vụ, hàng nhập lậu 
05 vụ, vi phạm về hàng giả, sở hữu 
trí tuệ 01 vụ, vi phạm ATTP 501 vụ, 
vi phạm về đầu cơ găm hàng và sai 
về giá cả 215 vụ, vi phạm trong kinh 
doanh 54 vụ, vi phạm khác 398 vụ. 
Tiêu hủy hàng hóa, tang vật trị giá 
hàng trăm triệu đồng. Số vụ kiểm 
tra đạt 117,3% so với kế hoạch, số 
vụ kiểm tra, xử lý tăng 20% số tiền 
xử phạt VPHC tăng 7,7%. 

Công tác quản lý điện năng, 
ngành đã tiến hành kiểm tra tiến độ 
thực hiện các công trình thủy điện 
vừa và nhỏ đang thi công trên địa 
bàn tỉnh (gồm 4 thủy điện: Nậm 
Mức, Nậm Pay, Nậm Pu 2, Trung 
Thu), kiểm tra trước mùa mưa lũ về 
tình hình an toàn đập, hồ chứa, bảo 
vệ công trình dự án thủy điện đang 
xây dựng. Báo cáo kế quả thực hiện 

các dự án đầu tư xây dựng công 
trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 
trình UBND tỉnh. 

Cùng với đó là việc tổ chức 
xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu 
tổ chức, vị trí chức năng nhiệm 
vụ của Sở Công Thương, đề án vị 
trí việc làm và cơ cấu ngạch công 
chức, viên chức, kế hoạch biên chế 
năm 2016, rà soát quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 
- 2021, xây dựng quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo quản lý giai đoan 2021 - 
2016... trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, thực hiện chế độ chính 
sách đối với các bộ, công chức, 
viên chức theo quy định. Đồng 
thời, triển khai thực hiện các nội 
dung trong kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2016 của Sở, thực hiện 
đúng các quy định về kiểm soát thủ 
tục hành chính theo quy định, đến 
nay không phát sinh, tiếp nhận kiến 
nghị, phản ánh liên quan đến giải 
quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương. Nâng 

cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và 
chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC 
trong ngành, cải tiến quy trình áp 
dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 
2008 vào hoạt động quản lý nhà 
nước của Sở, tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong chỉ đạo 
điều hành, chuẩn bị điều kiện kết 
nối liên thông theo kế hoạch của 
UBND tỉnh. Cải cách hành chính 
công theo chỉ đạo của các cấp.

Ngành Công Thương Điện Biên 
có được những thành công trong 
năm qua là do lãnh đạo ngành đã 
tổ chức triển khai nhiều giải pháp 
đúng, sáng tạo và phù hợp với tình 
hình diễn biến thị trường cùng với 
những nỗ lực của tập thể CBCNV 
- NLĐ trong toàn ngành đã quyết 
tâm vượt khó, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Tin rằng với 
phương pháp lãnh đạo khoa học 
của ngành, bước vào năm 2017 
sẽ gặt hái được nhiều thành công 
mới, xứng đáng là ngành kinh tế 
chủ đạo của tỉnh 

Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên Nguyễn Văn Tưởng (người thứ 3 từ 
phải sang) tại Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
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Thành công đó là do tập 
thể CBCNV-NLĐ và Ban 
lãnh đạo Sở đã nỗ lực 
không ngừng, vượt khó 

vươn lên, hoàn thành xuất sắc các 
mục tiêu đề ra. Trong năm, công 
tác phòng chống dịch đã củng cố 
hệ thống giám sát và tăng cường 
công tác giám sát nhằm phát hiện 
dịch sớm, xử lý dịch kịp thời không 
để dịch lây lan ra diện rộng, hạn 
chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch 
bệnh. Xây dựng kế hoạch đáp ứng 
khẩn cấp phòng chống dịch. Kiện 
toàn đội cấp cứu lưu động phòng 
chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng đủ 
thuốc, hóa chất, vật tư để chủ động 
đối phó với dịch, nhất là khi có tình 
huống khẩn cấp, chuẩn bị sẵn sàng 

khu vực cách ly để điều trị bệnh 
nhân nghi ngờ cúm A (H1N1), cúm 
A (H5N1), cúm A (H7N9), đặc biệt 
là vi rút Zika... Đồng thời tích cực, 
chủ động giám sát các loại bệnh 
truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn.

Triển khai thực hiện toàn diện, 
đầy đủ và hiệu quả 05 dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số như: Phòng, chống một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm và một số 
bệnh không lây nhiễm phổ biến. 
Tiêm chủng mở rộng, dân số và 
phát triển, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, phòng, chống HIV/AIDS 
và các hoạt động y tế do ngành Y 
tế quản lý, cơ bản đạt chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2016 và đáp ứng yêu 
cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trên địa bàn. Kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu sức khỏe cơ bản năm 2016

Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ các loại vắc 
xin đạt trên 94,1%. Tỷ lệ trẻ < 15 
tuổi mắc các bệnh có vắc xin bảo 
vệ là 52,4/100.000 trẻ, tỷ lệ phụ nữ 
có thai được tiêm vắc xin uốn ván 
UV2+ đạt 94%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 
tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/
tuổi) còn 18,2% và thể chiều cao/
tuổi 28,85%. 

Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực 
phẩm ngành đã tăng cường và đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về 

VSATTP với nhiều hình thức đa 
dạng, tăng cường giám sát, kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên 
địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết 
Nguyên đán, Tháng hành động vì 
chất lượng VSATTP, dịp Tết trung 
thu và những ngày lễ lớn và các sự 
kiện quan trọng của tỉnh. Kết quả, 
100% các cơ sở kinh doanh, sản xuất 
chế biến thực phẩm, nhà hàng được 
quản lý, kiểm tra đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm, 95,5% cơ sở do 
tuyến tỉnh và huyện quản lý được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm, 100% các ca, vụ 
ngộ độc thực phẩm được giám sát, 
điều tra, xác minh, báo cáo. 

Mạng lưới khám, chữa bệnh từ 
tỉnh đến xã được quan tâm đầu tư, 
nâng cấp về cơ sở vật chất và trang 
thiết bị, chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh từng bước được cải thiện. 
Thực hiện đầy đủ các quy định về 
thủ tục khám chữa bệnh tại các 
tuyến. Đặc biệt là công tác khám 
chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em 
dưới 6 tuổi và các đối tượng chính 
sách. Sử dụng có hiệu quả các trang 
thiết bị phục vụ cho công tác chẩn 
đoán và điều trị tại bệnh viện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
khám chữa bệnh cơ bản đạt so với 
KH và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: 
Đã khám bệnh cho trên 1.000.000 
lượt người, đạt 99% KH và giảm 

nhờ những nỗ lực vượt khóThành công 
Là một tỉnh miền núi, điều kiện KT-XH phát triển chậm, trình độ dân trí hạn chế, những 
phong tục tập quán lâu đời của người dân đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe 
và khám chữa bệnh... Song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh, Bộ Y tế và các 
cấp, các ngành, địa phương nên trong năm qua ngành đã gặt hái được nhiều kết quả mới.

Ông TRIỆU ĐÌNH THÀNH
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Y tế Điện Biên

NGHĨA HÀ

Chúc Mừng Năm Mới
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1,2% so với cùng kỳ, điều trị nội trú 
103.800 lượt, đạt 116% KH và tăng 
7,3% so với cùng kỳ, điều trị ngoại 
trú cho trên 6.500 lượt, đạt 103% 
KH và tăng 18% so với cùng kỳ, kê 
đơn cấp thuốc tuyến xã cho trên 
356.000 lượt, đạt 93,5% KH, công 
suất sử dụng giường bệnh đạt 112%. 
Các kỹ thuật cao được chuyển giao 
trong bệnh viện theo Đề án 1816 và 
Đề án bệnh viện vệ tinh. Tiếp tục 
duy trì triển khai thực hiện tốt các 
gói kỹ thuật đã được Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức chuyển giao. Các kỹ 
thuật được triển khai thành công 
100% không có bệnh nhân tai biến. 
Xét nghiệm kỹ thuật cao về y tế dự 
phòng. Sắc ký lỏng để chẩn đoán 
các phụ gia, chất bảo quản và dư 
lượng kháng sinh trong thực phẩm, 
xét nghiệm PRC để chẩn đoán cúm 
A (H1N1), kỹ thuật ELISA để chẩn 
đoán các loại vi rút như: Viêm não 
Nhật Bản B, Sởi, Rubella, sốt xuất 
huyết, viêm gan vi rút. 

Công tác nghiên cứu khoa học 
của ngành tiếp tục được được kiện 
toàn, đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng các tiến 
bộ khoa học trong công tác y tế 
vào phục vụ khám, chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
Đã thông qua 56 đề cương đề tài 
cấp cơ sở năm 2016. 

Hệ thống y tế cơ sở được tăng 
cường, củng cố nâng cao chất 
lượng hoạt động. Trung tâm Y 
tế thực hiện 2 chức năng y tế dự 
phòng và khám chữa bệnh, quản lý 
các trạm y tế có từ 5 - 6 cán bộ y 
tế, cơ bản đáp ứng theo vị trí việc 
làm. Số lượng cán bộ đảm bảo theo 
định mức biên chế, cơ cấu cán bộ 
dần được đảm bảo đủ thành phần 
theo quy định, các thôn bản có 
nhân viên y tế thôn bản hoạt động. 
Điều kiện hoạt động của y tế cơ sở 
đang được củng cố về cơ sở nhà 
trạm và trang thiết bị chuyên môn 
đạt chuẩn. Nhân viên y tế thôn 
bản được hưởng phụ cấp hàng 
tháng và được trang bị túi thuốc 
và dụng cụ để hoạt động. Kết quả, 
tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ hoạt 
động 70,8% (tăng 3,1% so với năm 
2015), 100% xã có y sỹ đa khoa, tỷ 

lệ xã có YSSN/NHS có 96,2%, tỷ 
lệ thôn, bản có nhân viên y tế thôn 
bản hoạt động 93,9%, tỷ lệ thôn 
bản có cô đỡ thôn bản 28%. 

Tiếp tục thực hiện chương 
trình hợp tác y tế với 3 tỉnh Bắc 
Lào trong các hoạt động: Đào tạo, 
khám chữa bệnh, phòng chống dịch 
bệnh và HIV khu vực biên giới. Xây 
dựng kế hoạch và chuẩn bị tổ chức 
giao ban thường niên công tác y tế 
với 3 tỉnh Bắc Lào năm 2016. 

Ngoài những thành quả đạt 
được, ngành y tế Điện Biên đang 
tích cực đổi mới, nâng cao năng 
lực và hiệu quả hoạt động ngành, 
tạo nền tảng niềm tin vững chắc 
trong nhân dân với phương châm 
phấn đấu xây dựng hệ thống y tế 
công bằng, hiệu quả, chất lượng 
và bền vững, đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 
tình hình mới, giảm tỷ lệ mắc và 
tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp 
phần tăng tuổi thọ, nâng cao các 
chỉ số sức khỏe cơ bản của người 
dân, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển KT-XH của tỉnh 

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo thăm khám cho bệnh nhi
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Trước tình hình đó, Sở 
Công Thương Thanh 
Hóa đã chủ động phối 
hợp cùng các ngành, 

các cấp, đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ. Năm 2016, ngành Công 
Thương đã đạt kết quả toàn diện: 
Cả 3 chỉ tiêu đều hoàn thành vượt 
mức kế hoạch và tăng trưởng 
cao so với cùng kỳ, gồm: Giá trị 
SXCN (theo giá so sánh năm 2010) 
ước đạt 63.589,7 tỷ đồng, bằng 
101,8% KH, tăng 9,9% so với cùng 
kỳ. Xuất khẩu ước đạt 1.737 triệu 
USD bằng 107,2% KH, tăng 12,1% 
so cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển 
hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ ước đạt 71.485 tỷ đồng, bằng 
103,6% KH năm và tăng 16% cùng 
kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục 
duy trì tốc độ tăng trưởng khá. 
Một số dự án mới đi vào sản xuất 
như: Dây chuyền 2 xi măng Công 
Thanh, dây chuyền 1 xi măng 

Long Sơn, các dự án may mặc, 
giày da... đã làm tăng năng lực sản 
xuất công nghiệp. Lĩnh vực may 
mặc, giày da… giải quyết tốt việc 
làm cho lao động, phát triển công 
nghiệp khu vực nông thôn, miền 
núi và xây dựng nông thôn mới 
(Toàn tỉnh hiện có 51 cơ sở may 
công nghiệp, sử dụng 49,5 nghìn 
lao động và 13 nhà máy giày, sử 
dụng 57,6 nghìn lao động). 

Trên địa bàn tỉnh có 89 dự án 
SXCN đang trong giai đoạn đầu 
tư, với tổng số vốn đăng ký là 
46.000 tỷ đồng. Năm 2016, tổng 
giá trị thục hiện đầu tư các dự 
án SXCN ước đạt 15.313 tỷ đồng, 
bằng 127% kế hoạch. Trong năm, 
đã có 14 dự án hoàn thành toàn 
bộ hoặc một phần đi vào sản xuất, 
đóng góp quan trọng cho tăng 
trưởng SXCN toàn tỉnh. 

Lĩnh vực hoạt động dịch vụ, 
thương mại đạt nhiều kết quả cao. 

Trong khi xuất khẩu cả nước gặp 
khó khăn, không đạt mục tiêu tăng 
trưởng, riêng xuất khẩu của tỉnh 
Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng 
cao, vượt mục tiêu KH. Tổng giá 
trị xuất khẩu năm 2016 ước đạt 
1.737 triệu USD vượt KH 7,2%, 
tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong 
đó, xuất khẩu chính ngạch đạt 
1.554 triệu USD, tăng 12,6% cùng 
kỳ, xuất khẩu tiểu ngạch và qua 
tỉnh ngoài đạt 73,4 triệu USD, tăng 
11,2% cùng kỳ, xuất khẩu dịch vụ 
đạt 109,6 triệu USD, tăng 6,1% 
cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực 
trong khi xuất khẩu cả nước được 
dự báo không hoàn thành mục 
tiêu tăng trưởng. Thị trường nội 
tỉnh tiếp tục bình ổn, thông suốt, 
không phát sinh các yếu tố ảnh 
hưởng xấu. Hoạt động du lịch biển 
tại Sầm Sơn có những thay đổi 
đột phá sau đầu tư của Tập đoàn 
FLC, đã tạo sự tăng trưởng nóng 
về lượng du khách nghỉ dưỡng, 

XUÂN TRƯỜNG

VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH, GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KT-XH CHO TỈNH

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều 
diễn biến phức tạp, chịu nhiều rủi ro và tiếp tục xu hướng 
phục hồi chậm. Trong nước, nền kinh tế đang đà phát triển, 
lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều khó khăn phát 
sinh như: Tăng trưởng GDP chậm hơn cùng kỳ năm trước, 
bất lợi về thời tiết, biến đổi khí hậu, hệ lụy ô nhiễm môi 
trường, nợ công, thâm hụt ngân sách... đã tác động lớn đến 
sản xuất công nghiệp (SXCN), dịch vụ thương mại cả nước 
nói chung và ngành Công Thương nói riêng. 

NỖ LỰC HOÀN THÀNH 

Ông HOÀNG VĂN HÙNG 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa

Chúc Mừng Năm Mới
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tác động tích cực đến tăng trưởng 
dịch vụ thương mại của tỉnh. 

Tổng mức lưu chuyển hàng 
hóa bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ (TMLCBL) năm 2016 ước đạt 
71.485 tỷ đồng, bằng 103,6% KH, 
tăng 16% cùng kỳ (cả nước ước 
tăng 11%). Nếu loại trừ yếu tố giá, 
TMLCBL tăng 13,6% cùng kỳ (cả 
nước ước tăng 8,5%). Hàng hóa 
lưu thông trên thị trường dồi dào, 
phong phú. Công tác niêm yết giá 
và bán hàng theo niêm yết dần 
trở nên phổ biến. Hàng Việt Nam 
tại các siêu thị, trung tâm thương 
mại, các chợ, cửa hàng dân doanh 
ngày càng chiếm tỷ trọng lớn với 
đa dạng mẫu mã, nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng hơn, chất lượng nâng 
cao hơn. Hàng hóa nhập ngoại 
được kiểm soát chặt chẽ tem phụ, 
thể hiện rõ nhất tại các cửa hàng 
kinh doanh rượu ngoại, hàng điện 
tử, điện máy... 

Công tác quản lý thị trường 
được tăng cường, Sở đã chỉ đạo 
Chi cục Quản lý thị trường khắc 
phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo 
trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt 
vai trò là cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo 389 tỉnh, phối hợp chặt 
chẽ với các ngành, các cấp để đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, tăng cường quản lý 
địa bàn, dự báo sát diễn biến thị 
trường, triển khai hiệu quả công 
tác kiểm tra kiểm soát thị trường 
có trọng tâm, trọng điểm như: 
Rượu ngoại, vật tư nông nghiệp, 
thuốc tân dược, xăng dầu, khí 
dầu mỏ hóa lỏng, thuốc lá ngoại, 
đường nhập lậu, sữa dành cho trẻ 
em dưới 6 tuổi, kiểm tra về vệ sinh 
an toàn thực phẩm, dịch vụ tại lễ 
hội xuân, du lịch biển, kiểm soát 
lưu thông thủy sản sau sự kiện ô 
nhiễm biển miền Trung, hoạt động 
kinh doanh tại hội chợ... Năm 
2016, Chi cục Quản lý thị trường 
kiểm tra 5.976 vụ (tăng 577 vụ so 
với cùng kỳ), xử lý 5.103 vụ (tăng 
473 vụ so với cùng kỳ), thu nộp 
ngân sách 22,8 tỷ đồng (tăng 4,2 tỷ 
đồng so với cùng kỳ), trị giá hàng 
tịch thu chờ xử lý 1,8 tỷ đồng (tăng 
0,43 tỷ đồng so với cùng kỳ). 

Cùng với quản lý kinh doanh 
đa cấp, các ngành hàng hạn chế 
kinh doanh, kinh doanh có điều 
kiện, quản lý hoạt động khuyến 

mại... tiếp tục được chú trọng. 
Trong năm, Sở Công Thương đã 
cấp phép 6 cơ sở kinh doanh rượu, 
93 cơ sở kinh doanh gas, 139 giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh xăng dầu, xác nhận đăng ký 
tổ chức 22 hội chợ, tiếp nhận 5.286 
thông báo khuyến mại...

Ngành Công Thương Thanh 
Hóa đã xác định cho mình trọng 
trách lớn về phát triển kinh tế cho 
địa phương, trong tổng GRDP 
toàn tỉnh, thì ngành Công Thương 
đã chiếm 38,62%, đóng vai trò 
quan trọng trong chiến lược phát 
triển KT-XH của địa phương. 
Nhận thức rõ được điều đó, từ 
lãnh đạo ngành đến tập thể CBC-
NV - NLĐ đều ra sức thi đua, nỗ 
lực phấn đấu hết mình, quyết tâm 
vượt khó, bằng nhiều giải pháp 
hiệu quả, thiết thực, tháo gỡ mọi 
khó khăn, chung tay cùng doanh 
nghiệp, đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng, hoàn thành thắng lợi vượt 
mức kế hoạch đề ra, góp phần 
quan trọng thúc đẩy KT-XH của 
địa phương lên tầm cao mới, xứng 
đáng là ngành kinh tế chủ lực của 
tỉnh trong thời kỳ hội nhập 

Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đang được xây dựng tại Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.
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Kinh tế của thành phố 
tăng trưởng không ngừng. 
Tổng giá trị sản xuất 
(theo giá hiện hành), ước 

đạt 4.462,76 tỷ đồng, đạt 106,77% 
KH, tăng 12,15% so với năm 2015. 
Cơ cấu kinh tế ngành theo giá trị 
sản xuất: Thương mại, dịch vụ tăng 
65%, công nghiệp, xây dựng: 30%, 
nông - lâm nghiệp 5%, đạt 100% 
KH. Thu nhập bình quân đầu người 
ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, 
đạt 100% KH, tăng 12,5% so với 
cùng kỳ năm 2015.

Nằm trong tổng thể những 
nhiệm vụ trọng tâm trong năm, 
Đảng bộ, chính quyền thành phố 
Lai Châu đã vạch ra 3 chương trình 
trọng tâm, đó là: 

Chương trình sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa: Ban hành Đề án 
phát triển sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa trên địa bàn thành phố 
Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 và 
kế hoạch thực hiện đề án năm 2016. 
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối 
hợp với UBND các xã, phường 

tuyên truyền, vận động nhân dân 
đưa vào sản xuất các giống cây 
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao, tăng cường ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất, từng bước 
hình thành các vùng chuyên canh 
rau, hoa, gạo tẻ Râu... Triển khai 
trồng 335 ha lúa thuần chất lượng, 
trồng mới 70,44 ha chè chất lượng 
cao, trồng 12,2 ha cây ăn quả, trồng 
thâm canh 16 ha quýt Chum... Xây 
dựng và phát triển các mô hình 
khuyến nông: Mô hình trồng thâm 
canh 01 ha ổi OĐL1; mô hình đào 
chín sớm, mận Tam hoa; mô hình 
trồng thử nghiệm nghiệm giống 
mận Úc... Tổ chức 10 lớp tập huấn, 
với 336 lượt người tham gia để 
chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân. 

Chỉ đạo lồng ghép các nguồn 
vốn đầu tư hạ tầng vùng sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa: Dự án 
kênh K1, K4, khu sản xuất cánh 
đồng Đông Pao, dự án kênh thủy 
lợi Sin Câu bản Lò Suối Tủng, xã 
San Thành, đường nội đồng Lùng 
Thàng, Gia Khâu 1...

Chương trình phát triển dịch vụ 
du lịch: Chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn xây dựng đề án phát triển du 
lịch trên địa bàn thành phố giai 
đoạn 2015 - 2020. Phối hơp triển 
khai tổ chức thành công tuần lễ 
du lịch - văn hóa Lai Châu năm 
2016. Tiếp tục khai thác hiệu quả 
các điểm du lịch hiện có, tranh thủ 
các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải 
tạo kết cấu hạ tầng các điểm du 
lịch: Đường vào động Gia Khâu 1, 
đường lên hệ thống hang động Gia 
Khâu 1, đặt các biển chỉ dẫn điểm 
du lịch bản và hang động Gia Khâu 
1, xã Nậm Loỏng...

Xây dựng quy hoạch chi tiết 
điểm du lịch bản Văn hóa dân tộc 
Mông gắn với hệ thống hang động 
bản Gia Khâu 1 và xã Nậm Loỏng, 
quy mô 10 ha, điểm du lịch khu 
lâm viên cây xanh thành phố, quy 
mô 10 ha, dự kiến thực hiện hoàn 
thành quý I/2017. Mở chuyên 
trang du lịch thành phố trên cổng 
thông tin điện tử thành phố, phát 
hành cuốn cẩm nang du lịch thành 
phố, tờ rơi về du lịch tại bản Gia 

Thành phố của niềm tin và hy vọng

XUÂN TRƯỜNG

Là thành phố trẻ tọa lạc trên miền biên cương phía Tây Bắc 
của Tổ quốc, nằm trọn trong lòng thung, giữa bốn bề là núi, 
như bức thành lũy, ôm ấp, che chở cho thành phố. Trung 
tâm thành phố là những hồ nước trong xanh, mây trời soi 
bóng lung linh, lấp lánh. Tuy mới được đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhưng lãnh đạo thành phố đã 
nhận ra hướng đi, kịp thời nắm bắt được mạch nguồn cuộc 
sống của nhân dân, tổ chức triển khai nhiều giải pháp đúng 
đắn, hợp lòng dân, chính vì vậy trong năm qua thành phố 
đã gặt hái được nhiều thành quả rất đáng tự hào. 

Ông VƯƠNG VĂN THẮNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu

Chúc Mừng Năm Mới
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Khâu 1, video giới thiệu về du lịch 
Gia Khâu 1... trên các phương tiện 
thông tin đại chúng như đài truyền 
thanh, truyền hình, báo trong và 
ngoài tỉnh, mạng xã hội...

Chương trình xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị: Ban hành đề 
án xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 
xây dựng nếp sống văn minh đô thị 
năm 2016, ban hành Hướng dẫn 
số 833/HD-UBND ngày 27/9/2016 
hướng dẫn thực hiện đề án. Kết cấu 
hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn 
thiện, đồng bộ như: Cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, hệ thống xử lý 
nước thải, vệ sinh môi trường, 
thông tin liên lạc, trường học, nhà 
văn hóa, hệ thống chăm sóc sức 
khỏe, các khu vui chơi, giai trí. 

Phối hợp với UBND các xã, 
phường tuyên truyền các nội 
dung tiêu chí xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị gắn với thực hiện 
quy chế quản lý đô thị, trong đó 
tập trung xây dựng tuyến phố văn 
minh, tuyến phố kinh doanh văn 
minh. Đưa tiêu chí xây dựng nếp 
sống văn minh đô thị là tiêu chí bắt 
buộc trong bình xét thi đua hàng 
năm của các tổ chức cơ sở Đảng, 
chính quyền, đoàn thể. Làm tốt 
công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn 
chặn, kiên quyết xử lý các hành vi 
vi phạm về quản lý trật tự đô thị.

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, song các cấp, các ngành 
đã tích cực chỉ đạo điều hành, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ và đã đạt 
được một số kết quả nổi bật như: 
Kinh tế phát triển ổn định, các chỉ 
tiêu chủ yếu đều đạt hoặc xấp xỉ đạt 
so với kế hoạch đề ra và tăng so với 
cùng kỳ năm 2015, giá trị sản xuất 
nông nghiệp tiếp tục phát triển, 
từng bước hình thành vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung, giá trị xuất khẩu 
hàng địa phương, tổng thu ngân 
sách Nhà nước trên địa bàn đạt khá. 
Công tác xây dựng và phát triển đô 

thị được tập trung chỉ đạo, triển 
khai xây dựng “Chương trình phát 
triển đô thị thành phố Lai Châu 
giai đoạn 2017 - 2030”, “Quy hoạch 
KDC gắn với chợ San Thàng”. Công 
tác quản lý trật tự đô thị có nhiều 
chuyển biến tích cực góp phần đảm 
bảo mỹ quan đô thị và trật tự an 
toàn giao thông. Thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước về tài nguyên 
- môi trường, hoàn thành công tác 
thống kê đất đai đảm bảo trình tự 
và nội dung theo quy định.

Các mặt văn hóa - xã hội tiếp 
tục chuyển biến tích cực. Công 
tác giáo dục - đạo tạo tiếp tục 
phát triển, chất lượng giáo dục và 
đào tạo từng bước được nâng lên, 
công tác khám, chữa bệnh, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân được quan 
tâm chỉ đạo sát sao, trên địa bàn 
không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng 
khắp, đáp ứng được nhu cầu của 
nhân dân trên địa bàn. Công tác 
thông tin, tuyên truyền có nhiều 
đổi mới về nội dung và hình thức 
tuyên truyền. Công tác xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, 
thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội được tổ chức thực hiện có 
hiệu quả. Thực hiện tốt công tác 
xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị, tuyến phố văn minh đô thị gắn 

với phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”.

Bước vào năm 2017, Thành ủy 
Lai Châu xác định, tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, chú trọng 
phát triển thương mại, dịch vụ, du 
lịch và sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa, cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, góp phần nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), huy động các nguồn lực đầu 
tư xây dựng hạ tầng KT-XH. 

Thành phố Lai Châu ngày nay 
đã thật sự trở thành viên ngọc của 
vùng Tây Bắc, kinh tế tăng trưởng 
vượt bậc, diện mạo khang trang, 
bề thế, cảnh quan môi trường xanh 
tươi, sạch đẹp, giao thông, nhà cửa, 
phố xá, cây xanh, hồ nước, công 
viên được quy hoạch bài bản, khoa 
học, tạo nên dáng vẻ hiền hòa, thân 
thiện, gần gũi với cuộc sống của 
người dân. Để duy trì và phát triển 
viên ngọc đó ngày càng tỏa sáng, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
thành phố luôn chăm lo, gìn giữ, tạo 
dựng từ nếp sống văn minh đô thị 
đến môi trường và xây dựng kiến 
trúc... Tất cả đều tuân thủ theo 
quy hoạch khoa học, thống nhất, 
hài hòa, đẹp mắt, để Lai Châu luôn 
là điểm đến trong lòng du khách 
muôn phương, xứng đáng là thành 
phố của niềm tin và hy vọng  

Đại hội Đảng bộ Thành phố Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020
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Từ thực tế nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của nhân 
dân ngày càng tăng cao, 
mô hình bệnh tật thay 

đổi, nhiều bệnh truyền nhiễm có xu 
hướng quay trở lại, các bệnh không 
truyền nhiễm, tai nạn, thương tích 
có chiều hướng tăng, các dịch bệnh 
mới, bệnh lạ diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân 
như môi trường, biến đổi khí hậu, 
lối sống, tệ nạn xã hội, đặc thù về 
điều kiện địa lý, thời tiết... Trong khi 
đó, khả năng đáp ứng của hệ thống 
y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã còn 

hạn chế, nhất là về khám chữa bệnh, 
kiểm soát dịch bệnh và quản lý bệnh 
không lây nhiễm tại cộng đồng. 

Trước tình hình đó, được sự 
quan tâm của Bộ Y tế và tỉnh, 
những năm qua ngành Y tế Lai 
Châu đã quyết tâm nỗ lực vượt 
khó, tìm nhiều giải pháp hiệu quả, 
thiết thực, tiếp tục kiện toàn và 
phát triển hệ thống y tế toàn tỉnh 
trên cơ sở quy hoạch phát triển y 
tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020 đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Giảm 
tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch 
bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng 
cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của 
người dân. Ngành Y tế Lai Châu 
xác định nâng cao trách nhiệm 
người đứng đầu, thủ trưởng các 
đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ 
đạo, rà soát, tổ chức thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch được giao, gắn với 
chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. 

Tổ chức, xây dựng mạng lưới 
ngành y tế, công tác cán bộ, đánh 
giá, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp 
nhân lực ngành y tế nói chung và y 
tế cơ sở nói riêng, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương 
trong quản lý Nhà nước về y tế, 
nhất là quản lý giá thuốc, hành 

nghề y - dược tư nhân. Đào tạo 
bồi dưỡng nâng cao năng lực quản 
lý tại các đơn vị trực thuộc, các 
phòng, ban chức năng thuộc Sở Y 
tế. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh thành lập Bệnh viện 
đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ 
trên cơ sở nâng cấp Phòng Khám 
đa khoa khu vực Pa Há, đề nghị 
điều chỉnh, cơ cấu lại tổ chức bộ 
máy của Trung tâm Y tế dự phòng 
thành phố Lai Châu. Giải thể, sáp 
nhập các phòng khám ĐKKV hoạt 
động kém hiệu quả, tăng chỉ tiêu 
giường bệnh của các bệnh viện 
tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2020, xây dựng lộ 
trình nâng cấp Trường Trung cấp 
Y tế Lai Châu thành Trường Cao 
đẳng Y tế. Ban hành quy định chức 
năng nhiệm vụ cho trung tâm y tế 
huyện, thành phố. 

Cùng với đó, việc nâng cao 
năng lực quản lý lãnh đạo, điều 
hành của người đứng đầu cơ sở 
khám, chữa bệnh, nhất là tính chủ 
động đề xuất, xây dựng và tổ chức 
triển khai kế hoạch phát triển đơn 
vị. Bố trí cán bộ có năng lực cả về 
quản lý, chuyên môn, đạo đức vào 
các vị trí chủ chốt từ lãnh đạo bệnh 

Lai Châu là một tỉnh biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, có nhiều dân tộc sinh sống, điều kiện 
giao thông đi lại khó khăn, nhất là tuyến cơ sở xuống xã, thôn, bản, trình độ nhận thức của 
người dân còn nhiều hạn chế... Chính những điều này đã tác động trực tiếp khiến công tác 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngành Y tế Lai Châu gặp rất nhiều rào cản và trở ngại.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỐI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

ĐINH ÚT

triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ, 

Chúc Mừng Năm Mới
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viện đến các khoa, phòng. Thực 
hiện luân chuyển cán bộ đối với 
các đơn vị cơ sở chậm phát triển.

Nâng cao ý thức trách nhiệm 
của từng cán bộ, công chức, viên 
chức trong thực thi công vụ, đảm 
bảo thực hiện đúng quy chế, quy 
định về chuyên môn, tăng cường 
thực hiện tốt quy tắc ứng xử, gắn 
liền với học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 
từng việc làm cụ thể, tất cả vì 
người bệnh, “lấy người bệnh làm 
trung tâm”. Triển khai “đường dây 
nóng” một cách có hiệu quả, kiên 
quyết đưa ra khỏi ngành những cá 
nhân không xứng đáng đứng trong 
đội ngũ thầy thuốc. Xử lý nghiêm 
các tập thể và cá nhân sai phạm, 
động viên, khen thưởng, nêu 
gương kịp thời các cán bộ y tế tận 
tâm với người bệnh. 

Xây dựng và tổ chức triển khai 
có hiệu quả kế hoạch phát triển 
nguồn lực y tế tại các cơ sở khám, 
chữa bệnh làm nền tảng căn bản 
cho việc phát triển số lượng, chất 
lượng dịch vụ kỹ thuật chuyên môn 
phù hợp với tình hình bệnh tật từng 
tuyến, từng cơ sở điều trị. Trong 
đó, tập trung phát triển các kỹ 
thuật phổ cập đối với tuyến huyện, 
xã, lựa chọn các kỹ thuật chuyên 

sâu, kỹ thuật cao đối với tuyến tỉnh 
và một số bệnh viện tuyến huyện 
có khả năng thực hiện.

Triển khai công tác nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng các kỹ thuật 
mới vào khám, chữa bệnh thông 
qua việc đẩy mạnh thực hiện Đề 
án 1816, chuyển giao gói dịch vụ 
và bệnh viện vệ tinh, Quyết định 
số 14/2013/QĐ-TTg đến y tế cơ 
sở. Cơ sở khám chữa bệnh phải 
xác định việc bảo đảm và cải tiến 
chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, 
được tiến hành thường xuyên, liên 
tục và ổn định trong quá trình hoạt 
động. Cần phải tích cực, chủ động 
xây dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh 
viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất 
lượng bệnh viện, áp dụng các biện 
pháp bảo đảm an toàn người bệnh 
và nhân viên y tế, hạn chế xảy ra 
các sự cố y khoa.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và điều 
hành công tác khám chữa bệnh, cải 
tiến và tổ chức tốt quy trình khám 
bệnh, đảm bảo tính thuận lợi, giảm 
thời gian chờ đợi của người bệnh, 
nâng cao chất lượng phục vụ ngay 
từ khâu tiếp đón, tăng cường quản 
lý và triển khai công tác khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế, quan 

tâm, phòng ngừa và kiểm soát 
nhiễm khuẩn, đổi mới phương thức 
hoạt động của Hội đồng thuốc và 
điều trị, cung ứng thuốc kịp thời, 
sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 
quả, nâng cao chất lượng công tác 
xét nghiệm, thường xuyên thanh 
tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong 
công tác khám, chữa bệnh. 

Chủ động quản lý, giám sát 
chặt chẽ dịch bệnh, xử lý và khống 
chế kịp thời các bệnh dịch, không 
để dịch bệnh bùng phát, lây lan 
rộng, nhất là các bệnh dịch nguy 
hiểm, bệnh dịch mới như: Cúm A 
(H1N1), Cúm A (H7N9), sốt xuất 
huyết, tay - chân - miệng, Zika...

Tăng cường thực hiện an toàn 
tiêm chủng, duy trì kết quả loại trừ 
bệnh phong, thanh toán bại liệt, 
loại trừ uốn ván sơ sinh. Tổ chức 
thực hiện có hiệu quả trong công 
tác phòng chống các bệnh không 
lây nhiễm (bệnh tim mạch, ung thư, 
tiểu đường, bệnh nghề nghiệp...).

Ngành Y tế Lai Châu đang 
nỗ lực không ngừng, vượt qua 
mọi khó khăn, trở ngại, tất cả vì 
sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe và khám chữa bệnh cho nhân 
dân, quyết tâm phấn đấu nâng cao 
năng lực và hiệu quả hoạt động 
của ngành y tế, tạo nền tảng vững 
chắc để phát triển hệ thống y tế 
công bằng, hiệu quả, chất lượng và 
bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của nhân dân trong 
thời kỳ CNH - HĐH đất nước. 
Những nỗ lực cố gắng đó đã được 
tỉnh Lai Châu, Bộ Y tế và nhân dân 
địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 
Trong năm qua, ngành đã vinh dự 
nhận được nhiều phần thưởng cao 
quý của tỉnh Lai Châu, Bộ Y tế và 
các Bộ ngành khác, nhưng phần 
thưởng xứng đáng nhất là niềm tin 
của người dân đã dành cho CBC-
NVC và Ban lãnh đạo ngành Y tế 
Lai Châu bằng sự trân trọng, tin 
tưởng và mến mộ 

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu khám cho bệnh nhân
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Nhận thức rõ về tầm 
quan trọng của ngành 
điện đối với sự phát 
triển KT-XH của tỉnh 

nói chung và đời sống của đồng 
bào các dân tộc nói riêng, trong 
năm qua, bằng sự nỗ lực cố gắng 
vượt khó của CBCNV-NLĐ và 
Ban lãnh đạo ngành Điện lực Lai 
Châu, nên hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, vận hành lưới điện đạt được 
nhiều thành quả rất đáng mừng. 

Năm 2016, Công ty Điện lực 
Lai Châu đã vận hành cung cấp 
điện đảm bảo an toàn, ổn định, 
phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và 

các sự kiện chính trị - xã hội trọng 
đại của tỉnh, duy trì tốt công tác 
kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối về người và trang thiết bị. Là 
năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 
5 năm 2016-2020, với mục tiêu mà 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
đề ra “Nâng cao năng lực quản 
trị trong Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam”, Công ty đã tập trung xây 
dựng, triển khai các đề án trọng 
điểm, với nhiều biện pháp hiệu 
quả như: Xây dựng vận hành hệ 
thống, đánh giá hiệu quả công việc 
BSC/KPIS, thực hiện chương trình 
5S; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác SXKD; 
củng cố, kiện toàn nhân sự các 
phòng, ban, đơn vị với tiêu chí tinh 
giản biên chế gián tiếp khối văn 
phòng; tăng cường công tác phân 
cấp quản lý, đẩy mạnh đầu tư xây 
dựng, phát triển và củng cố cơ sở 
vật chất hạ tầng lưới điện. Nhờ 
những giải pháp đồng bộ đó, Công 
ty đã thu được những kết quả rất 
đáng tự hào: Điện thương phẩm 
năm 2016 đạt 137,21 triệu kWh, 
tăng 1,64% so với kế hoạch giao 
và tăng 1,47% so với năm 2015; giá 
bán điện bình quân đạt 1.705,75 
đ/kWh, tăng 6,65 đồng so với kế 

hoạch; tổn thất điện năng ở mức 
7,49%, giảm 0,01% kế hoạch giao. 

Lai Châu là tỉnh nghèo, nhiều 
xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn,  
chia sẻ với người dân những khó 
khăn đó, Công ty đã tích cực quan 
tâm đến công tác điện nông thôn. 
Tính đến ngày 31/12/2016, toàn 
tỉnh đã có 108/108 xã, phường, 
thị trấn với 83.249 hộ dân có điện 
lưới quốc gia, đạt 90,74%; thôn 
bản có điện đạt 89%; Công ty đã 
tiếp nhận và bán điện trực đến 
100% hộ dân. Bán lẻ điện năng với 
các cá nhân làm dịch vụ, đảm bảo 
chính xác, công bằng, được đông 
đảo mọi tầng lớp nhân dân đồng 
tình ủng hộ và tin tưởng. Ngoài 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện 
năng, Công ty còn tích cực đẩy 
mạnh sản xuất kinh doanh khác. 
Điểm nhấn nổi bật trong năm là 
đã hoàn thành sửa chữa, nâng 
cấp Nhà máy Thủy điện Nậm 
Sì Lường; hoàn thiện phương án 
thành lập xí nghiệp dịch vụ Điện 
lực. Kết quả của hoạt động sản 
xuất kinh doanh khác trong năm, 
tổng giá trị là 26,1 tỷ đồng, đạt 
123% kế hoạch năm, với mục tiêu 
tìm nhiều việc làm, nâng cao đời 
sống CBCNV-NLĐ . 

LÊ XUÂN

Ông CAO NGỌC LẠC
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty 

Điện lực Lai Châu

Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt bởi núi cao, suối sâu, giao thông phức tạp, nhất là 
về mùa mưa, lũ ống gây sạt lở, phá hủy nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật. Kinh tế phát triển 
chậm, chưa đồng đều, ở nhiều vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tương đối cao, trình độ 
nhận thức và phong tục tập quán cũ của đồng bào thiểu số còn nhiều hạn chế... Những điều đó 
đã tác động trực tiếp đến công tác vận hành, kinh doanh điện năng của ngành điện Lai Châu. 

Bừng sáng giữa đại ngàn Tây Bắc

Chúc Mừng Năm Mới
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Lĩnh vực đào tạo là một khâu 
có tính then chốt, quyết định đến 
việc nâng cao trình độ quản lý, 
nhận thức của CBCNV và là động 
lực cho phát triển Công ty. Vì 
thế trong năm qua đã thực hiện 
kế hoạch đào tạo, tập huấn 19 lớp 
nghiệp vụ chuyên môn cho 1.529 
lượt người, cùng với các lớp tập 
huấn do Tổng công ty tổ chức; 
cử 01 cán bộ đi học cao cấp lý 
luận chính trị, 02 cán bộ học trung 
cấp lý luận chính trị. Tổ chức cho 
cán bộ nhân viên đi học nâng cao 
trình độ phục vụ tốt cho công tác 
chuyên môn, trong đó học thạc 
sĩ 15 người và học đại học cho 29 
người các lớp chuyên ngành điện. 

Song hành với việc đào tạo, 
công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động SXKD 
và quản lý đã được Ban lãnh đạo 
Công ty rất chú trọng, giúp cho 
việc vận hành an toàn, ổn định hệ 
thống mạng và các thiết bị công 
nghệ thông tin. Cập nhật, khai 
thác hiệu quả các phần mềm trong 
công tác SXKD của Tổng công ty, 
như: Chương trình cập nhật dữ 
liệu cho công tác quản lý lưới điện 
trên bản đồ GIS và PMIS; phần 
mềm quản lý đầu tư xây dựng; 
chương trình chấm nợ bằng thẻ 
khách hàng; chương trình giám sát 
các dự án trên phần mềm quản lý 
dự án; chương trình đấu thầu qua 
trang thông tin điện tử. 

Là đơn vị thành viên của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, nhưng 
thực tế trong quá trình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, vận hành 
mới thấy được những khó khăn, 
gian nan, vất vả của công việc 
hàng ngày mà CBCNV của ngành 
Điện Lai Châu đang phải nếm trải. 
Không được thiên nhiên ưu ái về 
địa hình bằng phẳng, giao thông 
thuận lợi và nhận thức cao của 

người tiêu dùng như những tỉnh 
đồng bằng khác, Công ty Điện lực 
Lai Châu đang phải đối mặt với 
muôn vàn gian khó: điều kiện thời 
tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình 
núi cao, đèo sâu, vực thẳm, giao 
thông đi lại phức tạp, trình độ dân 
trí còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó 
nguồn nhân lực cho các vùng sâu, 
vùng biên giới còn thiếu, không 
đủ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, 
nhất là khi xảy ra sự cố kỹ thuật và 
thiên tai... 

Hoạt động trong điều kiện 
đầy khó khăn trở ngại đó, nhưng 
Công ty đã không quản gian khó, 
quyết tâm đoàn kết cùng nhau 
vượt mọi gian truân, thách thức, 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, các chỉ tiêu, định 
mức đều tăng tiến không ngừng... 
Đạt được điều đó là do Ban lãnh 
đạo Công ty luôn luôn bám sát 
tình hình thực tế, nắm bắt kịp thời 
những diễn biến bất thường, tích 
cực chủ động sáng tạo tìm nhiều 
giải pháp đúng, biện pháp hay để 
triển khai, xử lý có hiệu quả trong 
mọi tình huống, cùng với tập thể 

CBCNV-NLĐ luôn hăng say, nhiệt 
tình, lao động quên mình, quản 
lý, vận hành lưới điện đảm bảo an 
toàn, tiết kiệm, đáp ứng mọi nhu 
của khách hàng. Đó là những yếu 
tố quan trọng tạo nên thành công 
của Công ty trong năm qua. 

Phát huy những thành quả tốt 
đẹp đã đạt được, bước sang năm 
2017, chắc chắn sẽ còn nhiều khó 
khăn, thách thức. Song chúng tôi 
tin rằng với truyền thống đoàn 
kết vượt khó vươn lên của tập thể 
CBCNV-NLĐ và phương pháp 
lãnh đạo năng động, nhạy bén, kịp 
thời, hiệu quả của Ban Giám đốc 
Công ty, chắc chắn rằng PC Lai 
Châu sẽ vượt qua khó khăn và tiếp 
tục gặt hái được nhiều thành công 
hơn nữa, luôn thắp sáng lên niềm 
tin trong lòng người tiêu dùng, 
mọi đối tác khách hàng, mãi bừng 
sáng giữa đại ngàn Tây Bắc bao la, 
xứng đáng là ngành kinh tế động 
lực thúc đẩy tăng trưởng, đóng 
góp quan trọng vào phát triển 
KT-XH của tỉnh Lai Châu trong 
thời kỳ CNH-HĐH đất nước và 
hội nhập quốc tế 
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Được sự lãnh đạo trực 
tiếp của Huyện ủy, sự 
giám sát của HĐND và 
công tác chỉ đạo điều 

hành quyết liệt của UBND huyện, 
cùng với những nỗ lực vượt bậc 
của các cấp, các ngành và nhân 
dân các dân tộc, cơ bản các mục 
tiêu KT-XH năm 2016 của huyện 
đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng 
giá trị sản xuất ước thực hiện 1.965 
tỷ đồng (đạt 100,3% kế hoạch; Cơ 
cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực năm 
2016: Nông - lâm nghiệp và thủy 
sản chiếm 30% (giảm 2,2%); công 
nghiệp - xây dựng chiếm 35,7% 
(tăng 0,7%); dịch vụ chiếm 34,3% 
(tăng 1,5% so với năm 2015). Tổng 
sản phẩm trên địa bàn bình quân 
đầu người ước đạt 17 triệu đồng, 
tăng 3,5 triệu đồng so với năm 
2015. Thu ngân sách ước thực hiện 

là 652.872 triệu đồng, tăng 1,94% 
dự toán giao. Trong đó, thu trên 
địa bàn là 70.903 triệu đồng, tăng 
118,3%. Hoạt động thương mại trên 
địa bàn cơ bản ổn định, đảm bảo 
hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản 
xuất, tiêu dùng của nhân dân. Thực 
hiện tốt công tác quản lý nhà nước 
về giá cả thị trường. Mạng lưới bưu 
chính - viễn thông được phủ sóng 
100% các xã, thị trấn, từng bước 
hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng 
phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, 
liên lạc của nhân dân và phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, huyện còn tập trung chỉ 
đạo thực hiện chương trình nâng 
cao chất lượng dạy và học trong 
các nhà trường. Chất lượng giáo 
dục toàn diện đã có sự chuyển biến 

tích cực. Đội ngũ giáo viên cơ bản 
được chuản hóa. Tỷ lệ huy động 
số trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo trên 
99,9%, đạt 100,9% kế hoạch. Tỷ lệ 
học sinh hoàn thành chương trình 
giáo dục tiểu học vào lớp 6 trên 
97,8%, đạt 98,8% kế hoạch. Tỷ lệ 
học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% 
kế hoạch. Tỷ lệ huy động học sinh 
tốt nghiệp THCS vào THPT 53%, 
đạt 72,6% kế hoạch. Tiếp tục thực 
hiện việc xây dựng trường chuẩn 
quốc gia, hoàn thiện rà soát quy 
hoạch mạng lưới trường lớp giai 
đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030. 

Thưc hiện tốt chương trình y tế 
quốc gia, tổ chức khám chữa bệnh 
miễn phí cho người nghèo, trẻ em 
dưới 6 tuổi và đồng bào các dân 
tộc thuộc các xã đặc biệt khó khăn. 

MINH PHƯƠNG

Là huyện vùng biên giới giáp với Trung Quốc, có nền kinh 
tế đa dạng với thế mạnh về các lĩnh vực: dịch vụ xuất nhập 
khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và thủy điện... Trong 
những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Phong Thổ, 
tỉnh Lai Châu đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tận 
dụng mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đảm bảo 
an sinh xã hội, nâng đời sống nhân dân, giữ vững an ninh 
chính trị và mở rộng hoạt động đối ngoại...

Ông TRẦN VĂN QUẾ
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ

ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Chúc Mừng Năm Mới
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Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc 
phục vụ cho công tác khám chữa 
bệnh và phòng, chống dịch bệnh 
cho nhân dân. Từng bước nâng cao 
chất lượng điều trị và chăm sóc sức 
khỏe cho người dân ở cả 2 tuyến. 
Triển khai sâu rộng các chương 
trình phòng chống dịch như: Sốt 
rét, lao, bệnh phong - da liễu, tay 
chân miệng, thủy đậu, sởi, phòng 
chống vi rút Zika. Tăng cường công 
tác phòng, chống bệnh dịch, cúm 
A (H5N1, H7N9) phòng lây truyền 
từ động vật sang người và các 
bệnh xã hội. Thường xuyên kiểm 
tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nhà hàng ăn uống, hàng thực 
phẩm, quản lý thuốc mỹ phẩm trên 
địa bàn. Quan tâm xây dựng trạm y 
tế xã đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu 
có thêm 01 xã đạt chuẩn, đạt 100% 
kế hoạch. Trong năm đã thực hiện 
187.060 lượt khám bệnh, đạt 96% kế 
hoạch, trong đó, 5.780 lượt điều trị 
nội trú, đạt 96% kế hoạch, 86.000 
lượt điều trị ngoại trú, đạt 86% KH.

Công tác đảm bảo an sinh xã 
hội, giảm nghèo được các cấp, các 
ngành quan tâm thực hiện, bảo 
đảm mọi người dân được đón Tết 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng 178 
suất quà của Chủ tịch nước, của 
tỉnh, huyện trị giá 134,1 triệu đồng 
cho các gia đình chính sách, người 
có công, hỗ trợ 1.077 hộ nghèo 
không có khả năng ăn Tết với kinh 
phí 687 triệu đồng. 

Trong năm qua, với sự cố gắng 
nỗ lực của cán bộ CNVC, LLVT và 
nhân dân các dân tộc trong huyện, 
tình hình kinh tế - xã hội của huyện 
tiếp tục được duy trì và phát triển. 
Trong số 36 tiêu chí của 12 chỉ tiêu 
chính có 25 tiêu chí đạt và vượt kế 
hoạch như: Thu nhập bình quân 
đầu người 17 triệu đồng (KH: 17 

triệu đồng); giá trị xuất khẩu hàng 
hóa địa phương đạt 7 triệu USD 
(KH: 2,5 triệu USD) vượt 180% so 
với Nghị quyết; thu ngân sách trên 
địa bàn trên 70.903 tỷ đồng (KH: 
32,48 tỷ đồng), vượt 118,3% so với 
Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đàn 
gia súc 5,23% (KH: 5%), vượt 4,6% 
so với Nghị quyết; có 6 xã đạt 8 - 9 
tiêu chí NTM (KH: 4 xã), vượt 50% 
so với Nghị quyết... Công tác quản 
lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, 
đền bù GPMB được quan tâm. Thu 
chi ngân sách đảm bảo theo đúng 
luật ngân sách. Công tác giáo dục 
được chú trọng, duy trì và nâng cao 
chất lượng phổ cập giáo dục tiểu 
học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục 
THCS, phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ 5 tuổi đạt 100% kế hoạch 
đề ra. Chất lượng dạy và học từng 
bước được nâng lên, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ dạy và học 
được quan tâm đầu tư, đội ngũ cán 
bộ giáo viên cơ bản đáp ứng đủ so 
với nhu cầu, chất lượng đội ngũ 
giáo viên được nâng lên, nhận thức 
về việc học tập của các bậc phụ 
huynh và học sinh ngày càng được 
cải thiện. Các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra 
sôi nổi. Thu nhập, đời sống mọi 

mặt của đồng bào các dân tộc ngày 
càng được cải thiện, góp phần quan 
trọng vào công cuộc giảm nghèo, 
nâng cao dân trí và làm mạnh các 
quan hệ xã hội. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo ổn định, chủ quyền 
biên giới quốc gia được giữ vững, 
quan hệ đối ngoại với huyện Kim 
Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp 
tục được tăng cường. 

Thời gian tới, lãnh đạo huyện 
xác định tập trung thực hiện mục 
tiêu kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất gắn với nâng cao chất 
lượng đời sống nhân dân, tăng 
cường hiệu lực và hiệu quả quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường. Giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. Mở rộng, nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại. Với 
phương pháp lãnh đạo chủ động, 
sát dân, gần dân, kịp thời nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, 
có giải pháp hữu hiệu hợp lòng 
dân, được đông đảo nhân dân tin 
tưởng, chắc chắn rằng Phong Thổ 
sẽ gặt hái được nhiều thành công 
mới trong mùa xuân năm mới 

Học sinh xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ được hướng dẫn sử dụng 
máy tính 
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Xã Mỹ Sơn:  Xã Mỹ Sơn:  

Ngay từ ban đầu, Đảng ủy, UBND và nhân 
dân trong xã đã triển khai phương án rà 
soát, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương, từ đó xây dựng kế 

hoạch thực hiện. Các công trình hạ tầng nông thôn 
xây dựng được người dân chủ động tham gia bàn bạc, 
quyết định và tự nguyện đóng góp. Trong đó có những 
công trình do người dân trực tiếp thi công, đảm bảo 
công khai, minh bạch và đều được thực hiện theo thiết 
kế mẫu của các ngành chuyên môn, đã tạo ra diện mạo 
mới cho khu vực nông thôn; thúc đẩy phát triển sản 
xuất, văn hóa - xã hội.

Sự đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn 
đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương, qua đó đã tác động để hoàn thành các tiêu chí 
trong xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng và 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, 
cấp ủy, chính quyền địa trong xã đã tập trung mọi 
nguồn lực từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao 
thông nông thôn, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa... 
Riêng trong năm 2016, xã đã đầu tư nhiều tỷ đồng để 
xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; trường mầm 
non đạt chuẩn mức độ 1; xây dựng đài tưởng niệm liệt 
sỹ, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Xã được nhà nước cấp 600 tấn xi măng, nhân dân bỏ 
công sức lao động nên hệ thống giao thông nông thôn 
bằng kết cấu bê tông trong năm nay được 3,5 km; xây 

dựng bãi rác thải tập trung của xã; 10/10 nhà văn hóa 
thôn xóm đều được đầu tư xây dựng… 

Ông Đặng Văn Tú - Chủ tịch UBND xã cho biết, 
chính từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của 
người dân đã cho Mỹ Sơn thêm những con đường mới, 
sạch đẹp và tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới đã từng bước được hoàn thành. 
Không chỉ có đường giao thông nông thôn, các công 
trình hạ tầng thiết yếu như trường, trạm, chợ... cũng 
được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn.

Bên cạnh tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
xã Mỹ Sơn cũng chú trọng phát triển nông nghiệp, đến 
nay xã đã quy hoạch được vùng trồng lúa năng suất 
chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào đồng ruộng và cơ giới hóa trong các khâu 
sản xuất. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích nông dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản 
xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện 
tích canh tác. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây 
dựng, thương mại dịch vụ đang trên đà phát triển, thu 
hút số đông lao động có việc làm. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế hàng năm luôn duy trì ổn định, thu nhập bình 
quân đầu người năm 2016 đạt 15 triệu đồng/người.

Giai đoạn tiếp theo, xã Mỹ Sơn tiếp tục nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư lồng ghép, hỗ trợ 
triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới; tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết 
yếu gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của 
người dân ở thôn xóm và đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng của nhân dân như: Giao thông nông thôn, giao 
thông nội đồng, công trình thủy lợi, công trình điện, 
nước sạch, môi trường... Đồng thời, vẫn tiếp tục tập 
trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa, giữ ổn định diện tích trồng lúa chất lượng cao, xây 
dựng khu trồng rau hàng hóa, xây dựng các mô hình 
chăn nuôi cho thu nhập cao, phát triển thế mạnh chăn 
nuôi gia súc; gia cầm; thủy sản… 

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 
HẠ TẦNG NÔNG THÔN

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 
HẠ TẦNG NÔNG THÔN

Bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn 
mới (NTM), xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) 
đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức 
dân cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, 
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

LANG KHIÊM

Được đầu tư xây dựng, Trường Tiểu học xã Mỹ Sơn đã đạt chuẩn quốc gia
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Những năm qua, đặc biệt là năm 2016,  nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Cục 
Công nghiệp địa phương, chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng và được đánh giá là một trong những chương trình kinh tế đạt hiệu quả cao, 
góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT).

ĐIỂM SÁNG CỦA CÔNG 
TÁC KHUYẾN CÔNG

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-
CP của Chính phủ ban hành về 
việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020, trong đó Bộ Công 
Thương được giao chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp 
tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến 
công, Cục Công nghiệp địa phương 
(CNĐP) và Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt 
chẽ với các ngành, các cấp, các cơ 
quan đơn vị trong toàn quốc triển 
khai có hiệu quả chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước, kế 
hoạch phát triển KT-XH và dự toán 
ngân sách, các Đề án khuyến công 
được phê duyệt, đồng thời bám sát 
các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản 
xuất CNNT để tháo gỡ kịp thời 
những khó khăn và triển khai các nội 
dung chương trình phù hợp với từng 
đơn vị, nhờ vậy đã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận. Năm 2016, 
tổng kế hoạch kinh phí khuyến công 
được duyệt của các tỉnh, thành trên 
cả nước là trên 230 tỷ đồng, trong 
đó, tổng kinh phí khuyến công quốc 
gia đã giao là 103.706,57 triệu đồng. 
Kết thúc năm, nhiều tỉnh, thành phố 
đã hoàn thành tốt các đề án khuyến 
công được giao với tổng kinh phí là 
102.898,37 triệu đồng, đạt 99,22% kế 
hoạch, trong đó nổi bật là các địa 

phương: Hà Nội, Ninh Bình, Lào 
Cai, Phú Thọ, Quảng Nam, Lâm 
Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, 
Bình Thuận...

Các đề án triển khai thực hiện 
trong năm đều phù hợp với quy 
hoạch và chiến lược phát triển của 
ngành, lợi thế của từng địa phương; 
nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia được sử dụng đúng mục đích 
đã đem lại hiệu quả thiết thực cho 
phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp ở các địa phương; đặc 
biệt là mang lại nhiều lợi ích cho 
DN, cơ sở sản xuất CNNT, giúp các 
cơ sở sản xuất xác định đầu tư đúng 

hướng, có hiệu quả, nâng cao được 
năng lực cạnh tranh trên thị trường, 
mở rộng SXKD, từ đó phát triển ổn 
định bền vững và từng bước tham 
gia vào tiến trình hội nhập quốc tế. 

Theo đánh giá của các cơ quan 
chức năng thì chương trình khuyến 
công quốc gia đã phát huy tốt vai 
trò khuyến khích các cơ sở CNNT 
mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất, giúp cơ sở nâng cao 
năng suất, chất lượng, tạo thêm 
nhiều việc làm cho lao động địa 
phương. Đồng thời, chương trình 
cũng ngày càng thu hút được nhiều 

quá trình hiện đại hóa công nghiệp nông thôn

Khuyến công:

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY MẠNH MẼ 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc 
Triển lãm - Hội chợ

ĐOÀN MẠNH TRƯỜNG
Trưởng phòng Quản lý khuyến công - Cục Công nghiệp địa phương
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sự quan tâm của các cơ sở CNNT, 
đặc biệt là các cơ sở sản xuất nhỏ ở 
những vùng kinh tế còn khó khăn, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
- lao động ở nông thông theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Một trong những đề án khuyến 
công quốc gia nổi bật năm 2016 
được Cục CNĐP tổ chức thành 
công, đó là chuỗi các sự kiện về 
phong tặng “Nghệ nhân Nhân 
dân - Nghệ nhân Ưu tú”; “Bảng 
vàng Gia tộc nghề truyền thống 
Việt Nam” trong lĩnh vực thủ 
công mỹ nghệ và “Triển lãm - Hội 
chợ hàng thủ công mỹ nghệ năm 
2016”. Các sự kiện đã để lại nhiều 
ấn tượng tốt đẹp, đáng trân trọng 
và đầy cảm xúc trong mỗi tập thể, 
cá nhân, gia tộc được vinh danh. 
Đây được đánh giá là hoạt động ý 
nghĩa, thiết thực để ghi nhận, biểu 
dương và tôn vinh công lao đóng 
góp của các Nghệ nhân, gia tộc đã 
và đang cống hiến tài năng, sức lực 
cho việc khôi phục, duy trì, sáng 
tạo và phát triển nghề thủ công mỹ 
nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Thời gian tới, để khuyến khích, 
động viên các Nghệ nhân trong lĩnh 
vực thủ công mỹ nghệ tiếp tục phát 
huy tay nghề, sáng tạo và chế tác ra 
các tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ 
thuật, mỹ thuật cao, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước nói chung và lĩnh 
vực thủ công mỹ nghệ nói riêng, Bộ 
Công Thương sẽ có những chính 
sách ưu đãi để hỗ trợ các Nghệ 
nhân. Bên cạnh đó, cũng có những 
hỗ trợ đối với các DN, cơ sở sản 
xuất tại các làng nghề trong việc 
đầu tư phát triển mở rộng SXKD, 
mở rộng thị trường, đưa các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt 
Nam đến với người tiêu dùng 
trong và ngoài nước, qua đó, góp 
phần thúc đẩy khu vực làng nghề 
phát triển hơn nữa.

ĐỂ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN 
CÔNG NGÀY CÀNG ĐI VÀO 
CHIỀU SÂU

Mặc dù công tác khuyến công 
trong năm qua đã đạt được những 
thành quả đáng ghi nhận, song vẫn 
còn đó không ít những khó khăn. 
Ở một số địa phương, hoạt động 
khuyến công chưa được chú trọng 
đúng mức, cán bộ làm công tác 
khuyến công thường là kiêm nhiệm 
nên chưa phát huy được hết hiệu 
quả của các hoạt động khuyến 
công; nhiều DN, cơ sở CNNT năng 
lực quản lý và cạnh tranh thấp, có 
những nơi đơn vị thụ hưởng không 
bố trí được kinh phí để thực hiện 
đầu tư, dẫn đến việc nhiều đề án 
không thể triển khai theo kế hoạch… 

Nhằm khắc phục những tồn tại 
trên và để các hoạt động khuyến 
công ngày càng  đi vào chiều sâu, 
phát triển có hiệu quả hơn nữa, 
Cục CNĐP đã quán triệt đến các 
địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện Nghị 
định 45/2012/NĐ-CP và Quyết 
định 1228/QĐ-TTg. Trong đó, hoạt 
động khuyến công phải bám sát 
quy hoạch phát triển của đất nước, 
của từng địa phương, khai thác có 
hiệu quả tiềm năng, thế mạnh các 
nguồn lực sẵn có về tài nguyên, thị 
trường và lao động để thúc đẩy 
CNNT phát triển. Đặc biệt, cần 

xây dựng các chương trình đề án 
khuyến công theo hướng hỗ trợ có 
trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo 
ra những bước chuyển biến rõ rệt. 
Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, 
thành và khu vực để có thể trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm trong 
công tác khuyến công. UBND các 
tỉnh, thành phố cần tạo điều kiện 
bố trí kinh phí từ ngân sách địa 
phương, bổ sung thêm biên chế, 
đầu tư cơ sở vật chất, nhằm nâng 
cao năng lực hoạt động cho các 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp ở các địa 
phương theo hướng chuyên nghiệp 
hóa, từ đó có thể triển khai thực 
hiện có hiệu quả các hoạt động 
khuyến công trên địa bàn.

Với việc xác định rõ những 
tồn tại yếu kém, đặt ra những mục 
tiêu rõ ràng, từ đó có những giải 
pháp căn cơ cho giai đoạn tới, tin 
tưởng rằng các hoạt động khuyến 
công sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, 
hỗ trợ trúng và đúng, đem lại hiệu 
quả thiết thực hơn cho các cơ sở 
CNNT, góp phần thúc đẩy nhanh 
và mạnh mẽ quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ở địa phương theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, qua đó, góp phần quan trọng 
thực hiện thắng lợi kế hoạch phát 
triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ XII đã đề ra 

Các Nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú
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Năm 2016, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến sản 
xuất, kinh doanh và đầu tư của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, 
nhưng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh (TTKC Bắc Ninh) 
đã thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH - HĐH, nâng cao 
đời sống của nhân dân và tạo ra một diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn.

Với nguồn kinh phí 
khuyến công được giao 
là 2,6 tỷ đồng trong năm 
2016, TTKC Bắc Ninh 

đã triển khai nhiều đề án hỗ trợ 
DN, trong đó, tập trung chủ yếu 
vào việc xây dựng mô hình trình 
diễn, chuyển giao công nghệ và tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng 
thiết bị hiện đại trong sản xuất, 
cung cấp thông tin và chương trình 

hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp công 
nghiệp nông thôn (CNNT)… TTKC 
Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn 
vị dạy nghề trên địa bàn tỉnh, cùng 
các Phòng Công Thương, Kinh tế 
huyện, UBND xã, phường, các đơn 
vị, DN trên địa bàn tỉnh triển khai 
thực hiện nhiều lớp đào tạo nghề 
cho hàng trăm lao động với các 
nghề như may công nghiệp, cơ khí,… 
dưới hình thức đào tạo nghề tại chỗ, 

gắn với các cơ sở sản xuất. Sau các 
khóa học, 100% học viên được cấp 
chứng nhận và được bố trí làm việc 
tại các DN với mức thu nhập trung 
bình 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn 
phát triển công nghiệp của Trung 
tâm cũng đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ trong việc khảo sát, 
hoàn thành dự án đầu tư, thiết kế, 

Khuyến công Bắc Ninh:  
ĐIỂM TỰA CHO CÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

Gian hàng của Trung tâm Khuyến công Bắc Ninh tham gia Hội chợ Đồng bằng Sông Hồng

TRẦN VĂN HIỆN
Giám đốc Trung tâm KC&TVPTCN Bắc Ninh
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lập dự toán công trình, thẩm tra, 
giám sát thi công các công trình 
điện. Trong đó, có một số công 
trình điển hình như: Đường cáp 
ngầm 35 kV và TBA 750 kVA - 35 
(22)/0,4 kV cấp điện cho các Bệnh 
Đa khoa huyện: Gia Bình; Lương 
Tài; Yên Phong; Thuận Thành; 
Tiên Du; Quế Võ. Đồng thời, hoàn 
thiện Quy hoạch phát triển điện 
lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 
2025, có tính đến 2035…

Có được kết quả đó là nhờ 
TTKC Bắc Ninh luôn nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ của Cục 
Công nghiệp địa phương (Bộ Công 
Thương), UBND tỉnh Bắc Ninh, 
đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, 
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở 
Công Thương Bắc Ninh. Qua đó, 
các phòng, ban của Trung tâm đã 
được kiện toàn, ổn định về tổ chức, 
đảm bảo thuận lợi trong triển khai, 
thực hiện nhiệm vụ.

Bước sang năm 2017, TTKC Bắc 
Ninh tiếp tục đặt mục tiêu là tăng 
cường đẩy mạnh công tác khuyến 
công nhằm phát triển công nghiệp 
hỗ trợ, phù hợp với chủ trương của 
Đảng, Nhà nước và định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Trong đó, đã xây dựng 02 đề án mô 
hình trình diễn kỹ thuật; 03 đề án 
hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, 
thiết bị vào sản xuất cho các cơ 
sở sản xuất CNNT trình Bộ Công 
Thương; Mở 06 lớp đào tạo nghề 
cho 180 lao động; 03 lớp tập huấn 
khởi nghiệp cho 120 học viên; hỗ 
trợ 15 cơ sở sản xuất CNNT đầu tư 
máy móc thiết bị vào sản xuất; xây 
dựng chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ…

Để đạt được mục tiêu đề ra, 
TTKC Bắc Ninh sẽ triển khai đồng 
bộ các giải pháp cụ thể, như: Tăng 
cường công tác chỉ đạo, điều hành 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

đoàn thể địa phương về công tác 
khuyến công; Khuyến khích các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước tham gia hỗ trợ hoạt động 
khuyến công, hỗ trợ có chọn lọc 
cơ sở, DN trong các cụm công 
nghiệp, làng nghề để làm đầu 
tầu phát triển sản xuất CNNT; 
Ưu tiên, khuyến khích các cơ sở 
phát triển sản xuất về công nghiệp 
hỗ trợ mũi nhọn cho các ngành 
điện, điện tử, cơ khí và nhựa; Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến đường lối, chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
CNH, HĐH, các chính sách hỗ 
trợ khuyến khích phát triển công 
nghiệp, công nghiệp nông thôn; 
Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các phòng kinh tế, kinh tế hạ 
tầng các huyện, thị, thành phố, 
các cơ sở sản xuất trong việc đăng 
ký, xây dựng, triển khai đề án và 
quản lý khi đi vào hoạt động 
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Tản văn của NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Một dòng tranh có lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển gần 500 năm, tất phải có giá trị 
hiện thực, giá trị nhân văn và giá trị thẩm mỹ phong phú, độc đáo và đặc sắc.

Hồn vía dân tộc, cách cảm, cách nghĩ, cách 
sống của cộng đồng thanh cao mà mộc mạc, 
uyển chuyển mà hồn nhiên, hài hòa mà bộc 
trực…, được những bàn tay vàng của nghệ 

nhân dân gian giầu tưởng tượng, am hiểu, chắt lọc sáng 
tạo và nâng lên nhiều cung bậc văn hóa. Nhịp điệu 
cuộc sống của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ đều 
góp mặt vào tranh.

Giấy dó làng Đống Cao. Vỏ sò vùng biển An 
Quảng. Son đỏ, Đất nâu núi Thiên Thai. Quả dành 
dành chín bờ ao và hoa hòe phơi đầy ngõ xóm vàng 
ruộm. Lá tre đầu lũy đốt lọc thành đen. Gỉ đồng từ đồ 
phế thải cho màu xanh bắt mắt… Chỉ thế thôi mà chiều 
được con mắt tinh tường của người cày ruộng làm nghệ 
thuật thị giác nghiệp dư mà sinh động.

Liệu các nhà trọc phú mới nổi bằng tiền ăn cướp và 
ăn cắp của nước, của dân có đáng mặt biết chơi chăng? 
Thưa quý vị, trưởng giả học làm sang, đổ tiền mua 
tranh nhái, tranh rởm về treo cao ốc. Các ngài có biết 
nhiều bảo tàng mỹ thuật lừng danh thế giới ở những 
cung điện dát vàng, nạm ngọc, trân trọng treo Tranh 
Đông Hồ để khách sành điệu nườm nượp vào thưởng 
lãm mà ngạc nhiên tấm tắc.

Những mộc bản canh ra từ gỗ thị, gỗ lòng mực, gỗ 
mỡ, vừa dai thớ, mịn và rất ăn màu lại không bị co, bị 
nứt, để những ve mỏng như lá lúa trổ những nét những 
hình ngọt xớt.

Vào thế giới nghệ thuật thị giác làng Đông Hồ, ta 
bỗng tự hào đến rưng rưng xúc động. Hóa ra, người 
lao động ở đất Bắc Ninh mình sao mà tài hoa thế! Còn 
rất táo bạo nữa đấy. Ví như tranh “Đánh Ghen”, tranh 
“Hứng Dừa”... Hóm đáo để. Ai bảo ngày xưa các cụ 
nhà mình không biết, hoặc không dám chơi tranh khỏa 
thân? Thế xiêm y của cô vợ bé trẻ trung “tình tình gió 
bay” đâu mất để cặp tuyết lê phơi ra bốc lửa? Có đời 
thuở nhà ai, người vợ Hứng Dừa đã bãi chân lại vội 
vàng tốc váy. Lãng mạn và “rất đời”. Hạnh phúc gia 
đình, cái đẹp được ngợi ca và ao ước. “Hiền nhân quân 
tử dùng dằng đi chẳng nỡ”. Tranh Đông Hồ đề tài đa 

dạng, chủ đề sâu sắc nhiều tầng bậc. Có đến gần mười 
thể loại. Tranh sinh hoạt; Tranh phong cảnh; Tranh 
chúc tụng; Tranh thờ; Tranh lịch sử; Tranh truyện; 
Tranh thư pháp; Tranh phương ngôn…

Cỏ cây hoa lá có tranh Tứ Quý. Động vật có con 
gà, con lợn, con trâu, con rồng, con phượng, con hạc, 
con rùa… Thần thánh và ma quỷ cũng được dặt vào bản 
khắc. Tranh chúc tụng giàu ước mơ; Tranh sinh hoạt 
vừa hiện thực vừa lãng mạn; Tranh lịch sử làm sống 
dậy những sự kiện và nhân vật hào hùng. Bà Trưng, Bà 
Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… 
làm kinh hoàng quân xâm lược. “Nghe tiếng trống 
đồng tóc đốm hoa” (Trần Phu). Tranh truyện lấy sự 
tích ở truyện nôm khuyết danh và hữu danh: Thạch 
Sanh, Phương Hoa, Lục Vân Tiên, Thúy Kiều… vì thế 
tranh giàu chất thơ mà dễ hiểu nhân hậu.

Người đi chợ Tết sắm tranh thì tùy lứa tuổi và 
hoàn cảnh. Nhà có học trò thì treo tranh chăn trâu 
đọc sách. Nhà có trai đến tuổi dựng vợ, gái đến tuổi 
gả chồng, treo tranh “ông Tơ xe chỉ thắm, bà Nguyệt 
kết tơ đào”. Thầy đồ, thầy giáo chọn tranh lịch sử, 
tranh thư pháp, tranh song tiên vịnh thi. Nhà có ai 
bệnh tật mua tranh Mẫu Đơn hái thuốc, có con hươu 
theo về. Hội hè đình đám tưng bừng có Đu đôi, Đấu 
vật, Bắt chạch trong chum… Nhà làm ăn buôn bán, 
trước cửa dán tranh tiến tài, tiến lộc. Nhà có bằng, 
có sắc treo tranh vinh hoa phú quý. Làm ăn vất vả lại 
có tranh mò cua bắt ốc, nhưng tranh này đẹp lắm, cái 
đẹp khỏe mạnh của người lao động. Nhà hiếm muộn 
có tranh bé ôm cá chép, phúc lộc song toàn. Ngày 
nay xem tranh đám cưới chuột hiểu ngay các cụ ngày 
xưa đã từng chống tham nhũng. 

Vào làng tranh Đông Hồ, được trực tiếp nghe các 
nghệ nhân giới thiệu, tận mắt xem các sản phẩm thủ 
công thành tựu của văn hóa dân gian nhiều thế hệ   
nghệ sĩ bình dân truyền lại, góp vào nền thơ ca nhạc 
họa dân tộc nghìn năm văn hiến. Đến một lần để biết. 
Biết rồi rủ nhau đến nữa.

Mão Điền, Xuân Đinh Dậu - 2017

Văn hóa dân gian
Trong tranh Đông Hồ
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Bút ký của DUY KHOÁT

Làng Mão Điền quê tôi tên nôm gọi là làng Chằm. Làng có chợ Chằm lớn vào bậc nhất huyện 
Thuận Thành (Bắc Ninh). Chợ họp trên khu đất cao, địa thế đẹp, thuyết phong thủy bảo đấy là 
đầu con rồng nhô lên giữa cánh đồng, nơi tụ điểm của nhiều ngả đường thông thương với các 
làng lân cận, giáp ranh với huyện Lương Tài và Gia Bình, vựa lúa của tỉnh Bắc Ninh.

Phiên chợ Tết quê

Chợ họp một tháng sáu 
phiên vào các ngày 4, 9, 
14, 18, 24, 28 (âm lịch). 
Cứ đến phiên chợ, kẻ bán 

người mua khắp nơi trong vùng đổ 
về đông nghịt. Các hàng đồ đồng từ 
Đại Bái đưa lên; thóc gạo từ Nghi 
An gánh tới; lụa tơ tằm Ngăm 
Điền; hàng vàng mã Đông Hồ; hàng 
vải dệt Đại Mão đưa sang... Ngoài 
các hàng đó, thì thúng mủng Đông 
Côi, bị làng Tỏi, hoa quả rau tươi 
Văn Thai, Phú Lộc, giát giường, 
mành trúc từ Xuân Lai cách xa trên 
10 km cũng chẳng phiên nào vắng 
mặt. Nhưng đông vui nhất, nhiều 
hàng hóa nhất trong năm là ngày 
phiên 28 tháng Chạp được gọi là 
phiên chợ Tết. Cái chợ là trung tâm 
kinh tế hàng hóa của làng đã trở 
thành ngày hội, mang phong vị hồn 
quê, đậm đà bản sắc văn hóa một 
vùng Kinh Bắc. Cứ mỗi lần đọc lại 
bài thơ “Chợ Tết” của thi sĩ Đoàn 
Văn Cừ, trong tôi lại thấy hiện lên 
quang cảnh giống như chợ Tết ở 
quê tôi hồi trước. Cũng có: Anh 
hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ/ Tìm 
đến chỗ người đông ngồi giở bán/ 
Một thầy khóa gò lưng trên tấm 
phản/ Tay mài nghiên hí hoáy viết 
thơ xuân… Và cũng có: Những mẹt 
cam đỏ chót tựa son pha/ Thúng 
gạo nếp đong đầy như núi tuyết…

Sau này khi tôi lớn lên, đất nước 
trải qua nhiều biến đổi, tôi học dần 
lên đại học rồi đi công tác xa nhà, 
nhưng Tết năm nào tôi cũng về quê, 
tuy vậy, chẳng mấy khi được về 
sớm để kịp đi chợ Tết. Từ năm đất 
nước đổi mới, quê hương tôi ngày 
một thay da đổi thịt, quang cảnh 

chợ Chằm cũng đã khác xưa. Xung 
quanh chợ đã xây tường bao, các 
dãy lều mái ngói đã thay cho những 
lều tranh tạm bợ. Ở hai đầu cổng 
chợ chạy dọc theo đường nhiều ngôi 
nhà cao tầng của các hộ kinh doanh 
đua nhau mọc lên thành phố chợ, 
đêm đêm đèn điện sáng trưng và ti 
vi nhấp nháy, xập xình tiếng nhạc.

Năm nay, từ chiều 23 Tết, bạn 
tôi ở quê đã điện thoại ra Hà Nội 
hẹn hò: Ông cố gắng thu xếp về 
quê sớm để còn đi chợ nhé và anh 
còn cười trong máy: Hay là lâu nay 
quen với nền văn minh siêu thị mà 
quên cái chợ Tết nhà quê rồi. Thế 
là tôi về quê “mai phục” từ chiều 27 
để ngày hôm sau còn đi chợ sớm.

Ngày 28, mới bốn giờ sáng, trời 
rét ngọt, tôi đã bị đánh thức bởi 
tiếng lợn kêu eng éc bên hàng xóm. 
Chắc nhà này bán lợn cho cánh thợ 
thịt giết mổ sớm. Một lát sau thì 
các nhà xung quanh đã sáng đèn, 
đỏ lửa sửa soạn bữa ăn sáng rồi còn 
chuẩn bị mang hàng ra chợ. Các bà 
hàng gạo, đỗ lạc, gà qué, rau quả… 
ngồi theo từng dãy ngoài trời nên 
ai cũng muốn đi sớm để chiếm 
chỗ. Tôi có bà chị họ ở gần nhà, 
từ tối hôm trước đã sang chơi, “có 
nhời” với tôi rằng: “Sáng sớm mai 
chú dậy ra đón ngõ cho chị nhá! 
Chị nhờ cái vía của chú cho dễ bán 
hàng...”. Hàng Tết của chị chỉ có 
cây nhà lá vườn: Vài chục quả bưởi 
và mấy buồng chuối xanh bán cho 
người ta bày mâm ngũ quả. Tôi 
bỗng rưng rưng nhớ mẹ tôi xưa. 
Mẹ làm hàng xáo, phiên chợ nào 
mẹ cũng bảo tôi ra đón ngõ, chiều 

về tôi lại được mẹ cho quà, hôm thì 
mấy tấm mía, khi thì chiếc bánh đa 
rắc đầy vừng thơm phức.

Buổi sáng chưa tỏ mặt người, 
không gian còn mờ mờ trong sương 
đục mà dòng người đã nườm nượp 
đổ vào chợ từ các ngả. Những chiếc 
xe đạp thồ chất ngất những sọt lá 
dong, cải bắp, su hào, hành tỏi, gà 
chim... chen với người gánh bộ. Xe 
máy thồ hàng đủ loại xịt khói đen 
ngòm, bóp còi inh ỏi dẹp đường 
len lách. Mấy thửa ruộng bên ngoài 
cổng chợ thành bãi gửi xe dựng dày 
san sát. So với chợ tết ngày xưa thì 
hiện nay đông gấp nhiều lần, quang 
cảnh sầm uất, hàng hóa nhiều bát 
ngát và con người cũng đẹp tươi 
hơn. Bước vào đến đầu chợ, tôi đã 
bị cuốn hút bởi một dãy hàng hoa, 
cây cảnh muôn hồng ngàn tía chen 
nhau: đào, quất, cúc, hồng, lay ơn, 
thược dược... từ đâu đã đổ về đây 
nhiều thế. Nhờ cuộc sống khá giả 
mà nơi làng quê đã phát triển thêm 
một nét văn hóa đẹp. Trước kia, 
tôi chỉ biết có đào, quất Nhật Tân 
nổi tiếng, làm nên chợ hoa xuân 
Hà Nội. Đâu phải người nhà quê 
ngày xưa không thích chơi hoa, cứ 
vào dịp Tết, nhà ai có cây đào phai 
(loại đào ăn quả) cũng thường cắt 
tỉa mấy cành cho bà con hàng xóm 
hay chỗ thân tình xin về thờ Tết. 
Một số nhà có thú chơi hoa cũng 
ươm sẵn được mấy chậu cúc đại 
đóa nở vào đúng dịp đón xuân thì 
quý lắm. Còn ngoài chợ thì chỉ có 
bán những cành hoa giấy gấp sơ sài, 
nhuộm màu xanh đỏ trông chẳng 
giống hoa gì, thì bà con ta cứ mua 
về cắm bàn thờ cho vui mắt.
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Những năm cha tôi còn sống, 
cụ rất yêu hoa, năm nào về Tết tôi 
cũng ra chợ hoa Hàng Lược chọn 
mua một cành bích đào, buộc sau 
xe đạp về quê. Suốt dọc đường, 
gặp bà con thôn quê ai cũng trầm 
trồ khen đẹp, rồi hỏi: Bao nhiêu 
tiền thế anh? Khi tôi nói giá thì ai 
cũng tròn mắt lắc đầu. Có chị còn 
so sánh: Một cành đào này bằng cả 
số gà ăn tết nhà em rồi đấy! Thế 
mà Tết năm nay người dân quê 
đã đua nhau mua quất, mua đào. 
Một cây quất đẹp vào loại nhất 
chợ cũng tới 500 nghìn đồng. Còn 
bích đào thì không chỉ bán cành mà 
còn cả những cây đào thế, gốc xù 
xì như cây cổ thụ. Chơi cây thế ở 
quê tôi bây giờ thường là các ông 
cán bộ, giáo viên về hưu, các cụ 
trong câu lạc bộ thơ và nhất là các 
nhà doanh nghiệp có cửa hàng đại 
lý ngoài  phố làng… đang học làm 
sang. Tôi thích thú dừng lại nghe 
mấy vị đang cao đàm khoát luận 
bình phẩm các thế cây trước anh 
hàng cây thế. Nào là thế trực, thế 
hoành, thế bạt phong, song trụ, thế 
ngọa long, giao long, phượng vũ… 
ai cũng tỏ ra mình sành điệu.

Bên cạnh hàng hoa là đến dãy 
hàng tranh và lịch tờ, có đủ loại 
tranh ta, tranh Thái, tranh Tầu, in 
các cô đào điện ảnh, các siêu sao 
bóng đá thế giới và các ca sĩ Hồng 
Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Đan 
Trường... thu hút rất đông nam nữ 
thanh niên hâm mộ. Tôi nhìn mãi 
mới gặp mấy bộ tranh Đông Hồ có 
cặp vợ chồng nâng váy hứng dừa, 
có thầy đồ Cóc và đám cưới chuột 
được in trên giấy điệp tươi sáng 
tưng bừng màu sắc dân gian đang 
bị nằm khuất lấp chẳng mấy ai để 
ý. Tôi hỏi người hàng tranh: Loại 
tranh làng Hồ còn bán được không 
bác? Bác ta cười cười: Tranh này 
bây giờ kén người chơi ông ạ. Chỉ 
có các nhà trí thức ở thành phố về 
thăm quê tìm mua, bảo đấy là hồn 
vía dân tộc. Cũng có vị mua để đi 
công tác nước ngoài làm quà tặng 
cho Tây, còn đa số dân ta giờ lại 
thích treo tranh gái Hàn, gái Tây 
ăn mặc hở hang, nhìn bắt mắt hơn 
cái cô ả tốc váy hứng dừa của ta 

ấy chứ, (cười). Tôi không  bàn về 
tương lai của loại tranh dân gian 
này, chỉ cảm thấy nuối tiếc cho 
một nền nghệ thuật đầy triết lý 
nhân sinh của ông cha ta.

Chợ Tết đông vui và tấp nập 
hơn xưa, chỉ hơi khác một chút, 
hình ảnh: “Những thằng cu áo đỏ 
chạy lon ton/ Cô yếm thắm che môi 
cười lặng lẽ”, hay “Cụ đồ nho dừng 
lại vuốt râu cằm/ Miệng  nhẩm 
đọc vài hàng câu đôi đỏ…” chỉ còn 
trong thơ của thi sĩ họ Đoàn. Thay 
cho hình ảnh ấy, giờ đây là các cháu 
học sinh phổ thông tuổi mới lớn, 
các trai thanh gái lịch là sinh viên 
các trường cao đẳng, đại học về quê 
nghỉ Tết, họ gặp nhau tay bắt mặt 
mừng, hẹn hò ríu rít. Thỉnh thoảng 
tôi lại thấy mấy chị người thành 
phố má phấn môi son tươi tốt nõn 
nà, theo chồng về chúc Tết họ hàng 
và đi xem chợ Tết quê.

Các hàng quà bánh hôm nay 
nhiều bát ngát. Quán “mộc tồn”, 
phở tái, lòng lợn tiết canh..., khách 
ẩm thực vào ra tấp nập, bia hơi rót 
sủi bọt tràn trề. Bên cạnh đó vẫn 
còn những món quà quê như bún 
riêu, bánh rán, bánh dầy... bây giờ 
chỉ dành cho những người buôn 
thúng bán bưng, hoặc những người 
nông dân mà mọi khoản chi tiêu 
chỉ trông vào hạt thóc. Tôi gặp 
lại một món quà mà bà ngoại tôi 
ngày xưa rất thích ăn, bà thường 
hát câu: Yêu em bánh đúc bẻ ba/ 
Mắm tôm quệt ngược cửa nhà anh 
xiêu. Chao ôi, một cô vợ chỉ nghiện 
món bánh đúc mắm tôm mà đã 
làm cho chàng trai xiêu cả cửa nhà. 
Tôi bước vào hàng bún riêu cua gọi 
một bát chỉ hết mười nghìn đồng, 
để tìm lại cái hương vị quê nhà thời 
thơ ấu. Mấy bà đang ăn đều dừng 
đũa nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, có bà 
hỏi bỗ bã: Trông bác trai lịch sự thế 
này mà lại vào ngồi ăn quà với chị 
em nhà quê chúng tôi à? Tôi cười: 
Vâng, bún riêu cua bây giờ là đặc 
sản đấy các bà ạ!

Tôi lâng lâng đi giữa chợ. Này 
là hàng quần áo đủ loại chất đầy 
ngồn ngộn, rồi các hàng gốm sứ, 
đồ đồng, đồ nhôm bày la liệt. Góc 

chợ bên kia, các chị hàng hương 
cũng ngồi một dãy dài, những nén 
hương được thắp chào hàng, khói 
trầm bay ngan ngát khiến cả không 
gian ấm áp hương xuân.

Đã quá trưa mà chợ vẫn đông, 
tôi tạt sang hàng rau quả thì gặp bà 
chị họ. Chị đã bán hết gánh chuối, 
bưởi, giờ đang lúi húi chọn mua bó 
lá dong và nắm lạt giang gói bánh 
chưng. Trong đôi quang thúng của 
chị đã xếp lỉnh kỉnh những hàng 
Tết: Mấy cân thịt lợn, măng, miến, 
vàng mã, hương vòng, hương thẻ và 
trầu cau cúng, lại cả mấy nắm cây 
mùi già và một chiếc chổi rơm còn 
thơm mùi nếp.

Thấy tôi, chị cười xởi lởi: Chú 
tốt vía thật đấy, sáng nay được chú 
đón ngõ, chị chỉ bán một lúc hết 
hàng, lại còn nhanh chân xuống 
đầu làng Bưởi Cuốc mua đón được 
một thúng cam về chợ bán lãi được 
năm chục nghìn đấy. Rồi chị nhờ 
tôi sáng mùng một Tết sang xông 
nhà hộ. Tôi vừa chớm bước chân đi 
thì chị gọi lại bảo: Này, anh Lành 
(chồng chị) cắt tóc ở cổng chợ đấy, 
chú ra cắt cái tóc mới mà ăn Tết.

Lại một nét quê kiểng còn sót 
lại. Tôi nhớ thuở bé, cứ đến hăm 
tám Tết, mẹ đưa tôi đi chợ làng, bao 
giờ bà cũng dẫn tôi ra hàng thợ cạo, 
cắt mái tóc bù xù như tổ quạ. Hồi 
ấy cắt tóc về, dù ngứa nhanh nhách 
tôi cũng chẳng bao giờ gội đầu ngay, 
tôi chờ đến tận chiều ba mươi Tết, 
mẹ vơ một đống lá vườn, kê bếp 
đun một nồi nước to hoa mùi già 
rồi kéo tôi ra tắm gội tất niên. Mẹ 
gọi đùa là “làm lông”. Sáng mùng 
một Tết, đầu tóc, quần áo vẫn còn 
phảng phất hương thơm...

Xế chiều, chợ vãn dần, trời lây 
rây mưa bụi, những hạt mưa li ti 
đậu như sương trên cỏ và những 
đám mạ xanh non. Dòng nước 
nông giang đã đổ về đỏ đậm phù 
sa. Các thửa ruộng bên đường đã 
được cày bừa nhuyễn như bột, 
nhiều ruộng mới cấy, lúa chưa kịp 
bén chân. Tết năm nay thời tiết 
đẹp, ai cũng yên lòng đón một 
mùa xuân đầy hi vọng. 
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HOÀNG ANH

Mâm cỗ tết trong mỗi gia đình người Việt luôn được chăm chút, sắm sửa chu đáo. Mặc 
dù, ngày nay mâm cỗ đã được đơn giản hóa rất nhiều, song những món ẩm thực như 
giò lụa thơm và đậm vị ngọt từ thịt, kèm với món dưa hành và củ kiệu vẫn là những món 
ăn không thể thiếu trong mâm cỗ tết từ Bắc tới Nam. Tùy theo khí hậu từng vùng mà 
mâm cỗ ba miền có những món ăn khác nhau mang nét đặc trưng riêng biệt.

MIỀN BẮC - BỨC TRANH BỐN MÙA 
Người miền Bắc vốn chuộng hình thức nên bày mâm 

cỗ cúng ngày tết thường rất đẹp mắt. Mâm cỗ tối thiểu 
có bốn đĩa, bốn bát (không kể những đĩa xôi và nước 
chấm), tượng trưng cho tứ trụ, bốn mùa và bốn phương. 
Đĩa xôi gấc đỏ tươi, các món ăn được rắc hành, rau 
thơm xanh mướt. Nhìn vào mâm cỗ người ta có cảm 
giác như được chiêm ngưỡng bức tranh “bốn mùa”.

Cỗ tết miền Bắc thường được bày nhiều món nhưng 
lại được chia làm hai cách ăn. Khai vị thường là những 
món nhẹ để nhấm nháp cùng rượu. Đầu tiên phải kể 
đến đĩa giò lụa và chả quế, nhưng không thể thiếu một 
đĩa giò xào, hoặc được thay thế bằng một đĩa nem 
thính. Cạnh đó là đĩa thịt gà vàng ươm được phủ một 
lớp lá chanh thái chỉ xanh mướt và thơm phức. Thịt gà 
mềm và ngọt quện với vị thơm đắng của lá chanh chấm 
với muối tiêu chanh ớt, tạo nên sự hứng thú khó tả.

Món ăn chính còn phải có đĩa bánh chưng xanh 
cùng đĩa xôi gấc đỏ ăn với hành hoặc dưa muối. Đặc 
biệt, món thịt đông béo ngậy xắn nhẹ đôi đũa và gắp 
thật khéo lấy một miếng đưa vào miệng, kèm củ hành 
muối chua. Mùi hăng của dưa hành tạo nên một hương 
vị cay nồng làm tê tê trong miệng. Tiếp đó, là bát canh 
hầm không thể thiếu trong mâm cỗ tết. Thông thường 
là chân giò hầm măng, hoặc bát miến nấu lòng gà. 
Cũng có nhà thay bằng một bát bóng bì ninh mềm với 
tôm thịt cùng su hào, cà rốt tỉa hoa đầy mầu sắc.

Nhất định trong mâm cỗ tết miền Bắc không thể 
thiếu món nem rán (chả giò) ăn cùng dưa góp. Để bớt 
những món ăn nhiều dầu mỡ, các bà nội trợ còn chuẩn 
bị thêm một nồi cá kho riềng. Cá thường là cá chép 
hoặc cá trắm. Miếng cá kho riềng thơm, thịt chắc, đậm 
đà, ăn với bánh chưng, dưa hành thật ngon. Món tráng 
miệng cuối bữa ăn thường không thể thiếu đĩa mứt sen 
cùng chén chè kho thơm ngọt.

NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA MỖI MIỀN
Cỗ tết:

Mâm cỗ ngày tết
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CAY NỒNG VỊ TẾT MIỀN TRUNG
Chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt, các sản 

vật miền Trung không phong phú bằng hai miền Nam, 
Bắc. Vì vậy, mâm cỗ tết vùng đất này thường có nhiều 
vị cay và mặn để kháng mùi và có thể giữ được lâu hơn. 
Ở miền Trung có nơi gói bánh chưng nhưng có nơi lại 
gói đòn bánh tét.

Mùa xuân miền Trung (trừ các tỉnh Bắc Trung Bộ) 
cũng có cái rét tự nhiên nhưng người ta không thích 
ăn “mềm mềm, ngọt ngọt, nhạt nhạt” như người Bắc, 
nên đã làm món truyền thống “Thịt heo ngâm nước 
mắm”. Độ ngọt ngào của miếng thịt được giữ nguyên 
hòa với vị ngọt của đường cát tạo thành vị ngọt tổng 
hợp, thấm đều. Món thịt heo ngâm nước mắm được 
ăn cùng với củ hành muối chua. Vị mặn của nước mắm 
“ẩn” dưới vị ngọt của đường, hợp với vị chua của dưa 
hành thành một vị tổng hòa. Ăn một miếng, người ta 
cảm nhận được nhiều mùi, nhiều vị, khó có món nào 
ngon hơn như thế. Thịt heo ngâm nước mắm có thể ăn 
chung với bánh tét, cơm nóng, cơm nguội mà không 
cần rau. Nếu muốn chế biến người ta thường cuốn nó 
với rau và bánh tráng thế là có thêm món cuốn khá 
quen thuộc mà người miền Trung rất hay dùng.

Ngoài những món thông thường được chế biến 
từ thịt gà, thịt lợn, thịt ngâm nước mắm, thịt phay 
cuốn với bánh tráng dưa kiệu, kèm thêm các món nem 
đặc sản như nem nướng, nem chua, tré..., người miền 
Trung còn làm thêm các món dễ tiêu như nộm, dưa 
món từ đu đủ, cà rốt, hành củ, su hào, củ cải, ớt... gọt 
tỉa rất nghệ thuật rồi đem phơi nắng cho khô, sau đó 
ngâm với nước mắm pha đường. Món này có thể để 
dành ăn lâu, nên các gia đình thường làm rất nhiều để 
dành ra giêng, hay làm quà cho con, cháu ở xa.

Cách ăn của miền Trung không quá cầu kỳ như 
miền Bắc nhưng mùi vị cũng đa dạng không kém. Sau 
đĩa gỏi (gỏi trái vỏ, gà bóp rau răm hay măng, mít 
trộn) khai vị đầu năm. Mọi người dùng cơm với các 
món chính như củ cải kho nạc heo, bò nấu thưng, cá 
chiên, chả ram và không thể thiếu món canh giò heo 
hầm, canh thập cẩm hay tô miến măng hầm thịt gà. 
Một món mặn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết 
là măng khô cuốn bánh. Măng khô kho với thịt là loại 
măng thu hoạch giữa độ tháng 8 đến tháng 10 mới dầy 
và ngọt. Trong bữa cơm, người dân miền Trung thường 
ăn kèm thức ăn với bánh tráng gạo lức Phú Yên tráng 
dầy, nhúng sơ qua nước vừa dẻo, vừa mềm. Mâm cỗ 
tết cũng không thể thiếu món canh thập cẩm. Đây là 
món tổng hợp phong vị của cả hai miền, có thể là món 
canh tôm khô, khổ qua của miền Nam, món măng nấu 
sườn của miền Bắc hay món canh bao gồm su hào, 
khoai tây, cà rốt nấu với chân giò...

Cuối cùng mâm cỗ kết thúc bằng những món tráng 
miệng như mứt gừng xăm, gừng khô, mứt mầu hoa, 
bánh thuẫn, bánh bột sắn, đậu xanh sấy, cốm... đa phần 
là những thức ăn ngọt có thể bảo quản dài ngày, ra 
giêng vẫn còn hương vị.

CỖ TẾT MIỀN NAM - NHẸ  NHÀNG VÀ 
GIẢN DỊ

Mâm cỗ tết miền Nam có đầy đủ cá thịt, rau xanh, 
cây trái. Những món căn bản không thể thiếu trong 
mâm cỗ tết miền Nam phải có chả giò, nem lòng heo 
khía, lạp xưởng tươi nướng, gỏi ngó sen, gỏi gà luộc xé 
phay trộn hành, kiệu hay tai heo chua ngọt, tôm khô 
trộn củ kiệu..., tất cả chủ yếu để nhâm nhi trước khi 
vào món chính.

Hầu như ở mọi vùng đất Nam Bộ, tết đến nhà nào 
cũng có nồi thịt kho nước dừa ăn với dưa gia và canh 
khổ qua hầm. Món thịt heo kho trứng nước dừa đun 
đi đun lại nhiều lần, nước dừa càng ngấm vào thịt và 
vào tận lòng đỏ trứng, ăn miếng nào thì múc ra đĩa, 
xắt trứng làm bốn, bày quanh cho đẹp. Phần nạc lẫn 
mỡ của thịt mềm nhưng không rục. Gắp một miếng, 
ăn với dưa giá, hoặc dưa cải chua, cảm nhận được mùi 
thơm của nước dừa, vị ngọt của thịt, vị béo của trứng 
và những mùi vị khác của hương thơm gia vị đi cùng.

Ngoài ra, món canh khổ qua nhồi thịt cũng không 
thể vắng mặt trong mâm cỗ. Thực tế đây là món ăn mát, 
giữ được lâu trong thời tiết nóng bức của miền Nam. Cỗ 
tết miền Nam cũng không thể thiếu món bánh tét ăn 
với củ cải ngâm nước mắm, hoặc món thịt kho trứng với 
nước cốt dừa, kèm củ kiệu. Cỗ tết miền Nam còn có 
thêm nồi măng hầm thập cẩm, tùy theo cảm hứng mà 
người nấu thêm vào đó sườn heo, cá hoặc thịt gà. Mâm 
cỗ cũng không thể thiếu xấp bánh tráng mỏng, đại diện 
cho “văn hóa cuốn” của người dân Nam Bộ. Muốn cho 
đỡ ngấy vì thịt mỡ, người miền Nam thường nấu thêm 
nồi cháo cá, ăn với rau ghém, chuối thái mỏng, cùng các 
loại rau thơm, rau mùi...

Tráng miệng thì có các loại mứt trái cây như mứt 
dừa, me, mãng cầu, gừng dẻo, củ năng, bí, khoai 
lang... được làm từ những nguyên liệu trong vườn. 
Bên cạnh đó, còn có kẹo chuối, xôi vị, bánh bò, bánh 
ít, bánh tét ngọt. Một số nơi thuộc ĐBSCL, bà con 
còn có rượu như một món tráng miệng có tác dụng 
tiêu thực rất tốt.

Nhìn chung mâm cỗ ngày tết ba miền có những nét 
riêng thay đổi theo tập quán từng miền, nhưng đặc biệt 
bánh chưng, bánh tét là hầu như không có sự khác biệt 
về nguyên liệu. Sự khác biệt chỉ còn là những đặc điểm 
để thể hiện bản sắc văn hóa ẩm thực của một đất nước 
nông nghiệp, trù phú như Việt Nam mỗi độ xuân về 



Chúc Mừng Năm Mới Chào Xuân Đinh Dậu năm 2017

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG104

ANH THƯ

Mỗi gia đình Việt Nam, dù giầu hay nghèo, tết đến nhà nào cũng sắm sửa ít hoa trang 
trí để trong nhà chộn rộn khí “mùa xuân”. Vì thế, tết cũng là mùa kinh doanh của những 
nhà trồng hoa kiểng.

CHƠI HOA -  THÚ VUI TAO 
NHÃ, NGHỆ THUẬT

Tùy theo thổ nhưỡng, khí hậu 
của từng vùng miền mà mỗi nơi 
có những loại hoa đặc trưng riêng. 
Người chơi hoa ở mỗi vùng miền 
sẽ có gu chơi hoa khác nhau. Nếu 
như miền Bắc, Đào là hoa chủ đạo, 
thì ở miền Nam, ngày tết trong nhà 
không thể thiếu bóng dáng hoa Mai. 
Nhìn những bông Mai đơn giản là 
vậy, nhưng chơi Mai đúng kiểu thì 
không dễ chút nào. Những người 
chơi Mai, họ thích chọn những 
cây có cành, có hình dáng uốn 
lượn cong queo. Tuy nhiên, theo 
sách, một cành Mai đẹp là có đủ 
cả nhánh ngang, nhánh đứng (cành 
văn lẫn võ) tượng trưng cho sự phối 
hợp giữa cương và nhu; cành ngắn 
lẫn cành dài (cành quân lẫn cành 
thần), biểu hiện cho lễ nghi; cành 
phụ lẫn cành tử (cành lớn, cành 
nhỏ) thể hiện cho tình cha con.

Ông bà ta ngày xưa quan niệm, 
bình Mai ngày tết biểu hiện cho 
điều may mắn của gia đình. Vậy 
khi mua hoa Mai cần chọn những 
cành có nụ lớn vừa phải, ước tính 
đến ngày mùng một, mùng hai tết 
hoa sẽ nở bung đầy cây, là tuyệt 
đẹp. Nếu mua vào ngày còn khá xa 
mới đến tết mà chọn những cành 
Mai nụ đã căng mọng, dài, to đã có 

dấu hiệu tách lớp vỏ lụa màu xanh 
bọc nụ, màu vàng của cánh hoa đã 
hé ra thì khó đợi được hoa nở đúng 
ngày mùng một.

Nhu cầu trưng Mai ngày tết là 
không thể bỏ, nên từ trước tới nay, 
hoa Mai luôn là mặt hàng thu hút 
được người trồng hoa kiểng đầu 
tư. Và dịch vụ trồng Mai vàng bán 
ngày tết chỉ thật sự thịnh khoảng 
chục năm gần đây, cứ mỗi dịp tết 
về, nhà nào có vài cây Mai, ngoài 
để dành cho gia đình trưng, còn 
lại cắt xuống đi biếu cha mẹ, họ 
hàng, bạn bè thân thiết làm món 
quà đầu xuân, xem như góp tay 

mang sắc xuân và niềm vui lại cho 
mọi người rồi. Đặc biệt, chỉ nhà 
nào trồng nhiều thì mới cắt nhánh 
ra chợ bán. Cái kiểu đi bán Mai khi 
ấy cũng khác xa với thời bây giờ, 
không có chợ hoa như ngày nay. 
Mọi người chỉ cần cắt cành và ôm 
hoa ra chợ, chọn một chỗ thoáng 
đáng, vì không thể chen lấn chốn 
chợ tết sẽ vướng víu làm gẫy nụ, 
hoặc cứ vác trên vai, hay cột cứng 
ở yên xe đẩy đi lòng vòng, ai thích 
thì ngã giá bán mua. Khi mua cành 
Mai về nhà (trước khi cắm vào 
bình nước), mọi người thường hơ 
nóng phần gốc cành để Mai được 

Đến với mọi nhà

Ở miền Nam, ngày tết trong nhà không thể thiếu bóng dáng hoa Mai.

Hoa mang mùaXuân 
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tươi lâu, có người còn bỏ vào bình 
một viên thuốc Aspirin. Nếu gần 
tới ngày tết nhưng nụ hoa vẫn còn 
quá nhỏ, có người còn cẩn thận 
pha ít nước ấm đổ vào để thúc nụ 
hoa nhanh lớn.

Ngày trước, giống Mai cũng 
không phong phú về chủng loại 
như Mai tết ngày nay, chỉ độc 
nhất mai 5 cánh. Sau này kỹ thuật 
ghép cây, lai tạo giống phát triển, 
Mai vàng được lai tạo thành nhiều 
giống khác nhau và được phân biệt 
dựa trên số lượng cánh của mỗi 
bông. Để có được một cành Mai 
đủ đẹp về vóc dáng, nhiều cành, 
độ cao, tròn của thân nhánh... phải 
mất vài năm chăm sóc cành Mai 
này. Việc chăm mai rất kỳ công, 
ngoài vun gốc, bón phân còn phải 
canh tuốt lá Mai đúng ngày để cây 
nuôi nụ phát triển sao cho nở kịp 
ngày đầu năm mới. Vì không có 
dịch vụ cung cấp hoa tết như ngày 
nay, đặc biệt là ở khu vực nông 
thôn, nên nhà nào cũng cố kiếm 
một vài cây Mai trồng ở trước sân 
nhà. Cứ mỗi độ xuân về, nhà nào 

có cây Mai đẹp sẽ trở thành tâm 
điểm thu hút ánh nhìn của khách 
qua đường, cùng lời suýt xoa thán 
phục. Mai là loại dễ nhân giống, dễ 
trồng, chỉ cần sau một đợt trổ hoa 
những bông cái đậu hạt giống, lúc 
hạt già có màu đen bóng rơi xuống 
đất là nẩy mầm cây con.

NHU CẦU KHÔNG THỂ THIẾU
Xưa kia, rừng còn nhiều, thiên 

nhiên còn ưu đãi cho con người 
những cánh rừng mai vàng bạt 
ngàn. Thanh niên các tỉnh miền 
Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ mỗi 
độ tết về lại rủ nhau vào rừng đốn 
Mai về trưng tết. Nay thì rừng cạn, 
nguồn mai trưng tết dường như 
phụ thuộc vào những người chuyên 
trồng hoa kiểng.

Những ngày đầu năm mới, 
không khí xuân hiện rõ với sự hiện 
diện của hoa lá khắp nhà. Dù ở 
thành thị hay nông thôn, tết đến 
các gia đình đua nhau tìm kiếm thôi 
thì đủ loại hoa để trang hoàng nhà 
cửa. Nhà khá giả thì sắm một chậu 
Mai to đặt trong phòng khách, rồi 

đến những bình hoa trang trí trên 
bàn thờ gia tiên. Nhà bình dân thì 
tìm đến các loại hoa dân dã, nhưng 
đẹp không kém phần như: hoa Cúc 
các loại, Mào Gà, Vạn Thọ, Đồng 
Tiền, Hướng Dương, hoa Hồng, 
Sống Đời... Ngày nay, nhà vườn 
hướng đến khai thác mọi đối tượng 
khách hàng, cho nên các loại Mai, 
Quất được người trồng phân ra 
nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp 
với túi tiền của từng đối tượng.

Đáp ứng nhu cầu hoa tết, một 
số nhà vườn mở thêm dịch vụ cho 
thuê, chăm sóc hoa tết với các loại 
cây có giá trị và có thể khai thác 
hoa lâu năm như Mai, Quất. Người 
mua cứ đặt hàng, nhà vườn sẽ vận 
chuyển hoa đến tận nhà trước tết 
và sau mấy ngày tết quay lại trở 
hoa về vườn chăm sóc. Với dịch vụ 
này đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc 
cây, vì không phải ai cũng biết cách 
chăm cây tốt và để cây trổ hoa 
đúng dịp. Khi kinh tế khấm khá, 
dường như con người muốn quay 
lại gần gũi thiên nhiên hơn 

Hoa Mai đẹp luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.



PHẠM THUẬN THÀNH

Tình gà xứ Bắc
Trong những nét đẹp văn hóa cổ xưa và đến nay vẫn còn được trân trọng thì con gà có một vị 
trí vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Gà là loài vật dễ thuần hóa, dễ nuôi, thực phẩm tiện, ngon, bổ.

Mặc dù chưa có tài liệu nào khẳng định 
chính xác gà được người Việt thuần 
hóa từ khi nào, nhưng qua truyền 
thuyết cho biết, gà đã được dân ta 

nuôi từ sớm. Thời Hùng Vương dân ta đã nuôi được 
giống gà quý “chín cựa” và là một trong các lễ vật 
thần Sơn Tinh đem làm sính lễ cưới hỏi công chúa lớn 
Mị Nương. Gần đây, giống gà chín cựa vẫn còn được 
tìm thấy ở Thanh Sơn (Phú Thọ) và được Trại gà Lạc 
Vệ (Dabaco) nhân giống. Điều đó cho thấy truyền 
thuyết tưởng là hoang đường nhưng rất gần gũi với 
đời sống và có cơ sở từ đời sống.

Con gà từ lâu đã trở thành vật nuôi phổ biến với 
mọi gia đình người Việt. Nuôi dễ, nhân đàn nhanh, 
hiệu quả kinh tế cao và rất tiện lợi với nền kinh tế 
tiểu nông tự cấp, tự túc nhiều thế kỉ qua của dân ta. 
Có khách, có giỗ, hoặc tuần tiết thịt một con gà là 
có mâm cơm, mâm cỗ tươm tất ngay. Nếu làm thịt 
một con chó đã bị coi là phàm ăn, tục uống “Rượu 
cả vò, chó cả con” rồi, huống chi là những vật nuôi 
lớn hơn như lợn, dê, trâu, bò… Cho đến ngày nay, dân 
ta vẫn quan niệm đĩa thịt gà là “đầu mâm cỗ”, nghĩa 
là đã làm cỗ là phải có món đầu tiên là thịt gà, món 
không thể thiếu.

Chuyện “ăn thịt gà” thế nào cho đúng cũng rất đáng 
lưu tâm. Ai từng học thầy Nguyễn Hải Kế sẽ thấy rõ 
điều này. Thầy kể, đã hai lần có “bài học” về chuyện ăn 
thịt gà. Lần đầu ăn cỗ với các cụ ở đình, thầy nhớ câu 
“Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh” nên chọn những 
miếng ngon đó gắp cho các cụ lão làng. Một cụ nghiêm 
giọng mắng: “Ăn uống ở chốn đình chung phải nhường 
các cụ những miếng đầu gà, má lợn chứ bác”. Lần khác 
ăn cỗ với các cụ ở nhà, thầy lấy bài học lần trước chọn 
miếng đầu gà gắp cho các cụ bề trên. Vậy là bị nhắc 
liền: “Tôi lung lay hết răng rồi nhá, sao nổi đầu gà, bác 
nên nhường miếng đùi nhiều nạc dễ ăn chứ”.

Dân ta quan niệm thịt gà rất lành. Gái đẻ thời xưa 
phải kiêng rất nhiều món ăn, nhưng món thịt gà rim 
mắm ngọt đậm chân răng lại được dùng riêng, con lớn 
chớ nhòm ngó. Món trứng gà so được cả làng dành dụm 
cho gái đẻ tẩm bổ. Người cho coi như thứ để dành, 
người nhận vui vẻ nhận coi như thứ nợ đồng lần và cao 
hơn cả là tình người gắn kết thấm đẫm xóm làng.

Do gà rất gần gũi với đời sống mỗi gia đình mà 
đến tiếng gà gáy cầm canh cũng trở nên thân thuộc. 
Thời xưa không có sẵn đồng hồ, các cụ lấy tiếng gà 
gáy để biết giờ giấc đi làm đồng sớm. Tiếng gà gáy 
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trở thanh biểu tượng của sự đầm 
ấm, no đủ của mỗi gia đình trong 
xóm làng. Nó ngấm vào tâm khảm 
của người đi xa. Bộ đội tăng buộc 
thêm lồng gà vào thân xe để hành 
quân đến đâu cũng có tiếng gà 
gáy đỡ nhớ quê nhà. Bộ đội nhà 
giàn DK ngoài khơi xa cũng nuôi 
lồng gà lấy tiếng bình yên, tiếng 
quê hương cho thêm sức mạnh trụ 
vững nơi đầu sóng ngọn gió.

Đã từ lâu người dân xứ Bắc quan 
tâm lai chọn nên những giống gà 
quý. Gà ri mắn đẻ, thơm thịt. Gà 
pha mau lớn, chất lượng thịt vẫn 
ngon. Gà chọi đen tuyền thịt cũng 
là vị thuốc. Đặc biệt là giống gà Hồ 
gen quý. Người dân làng Hồ bền bỉ 
gây giữ giống chủ yếu để phục vụ 
cho lễ hội cúng thành hoàng. Ở đây 
có tục thi gà với các tiêu chí nặng 
cân, mã đẹp. Mà giống gà Hồ này 
xét về hiệu quả kinh tế thì không 
cao vì đẻ thưa, nuôi con vụng. 
Những người nuôi giữ giống có khi 
phải nuôi thêm gà tây để ấp hộ gà 
mái. Gà con giống phải nuôi bộ cẩn 
thận. Gần đây, giống gà Hồ đã được 
quan tâm bảo tồn nguồn gen quý. 
Tại làng Hồ, hiện có Hợp tác xã 
gà Hồ giúp bảo tồn và phát giống 
gà quý và có Hội gà Hồ tập hợp 
những người yêu quý giống gà quý 
để giao lưu, trao đổi giống gà. Ngày 
hội làng mồng 10 tháng Hai (âm 
lịch) hằng năm, làng đều tổ chức thi 
giống gà quý. Gà Hồ được biết đến 
nhiều hơn khi được chọn là linh vật 
Đại hội thể thao châu Á trong nhà 
(2009) do nước ta đăng cai.

Theo giáo sư Tô Ngọc Thanh, 
gà và gạo nếp là hai thứ thực phẩm 
thông dụng nhất thời xa xưa của 
dân ta. Do đó hai thứ này cũng là 
đồ cúng tế tiên tổ, thánh thần theo 
quan niệm “dương sao âm vậy”. 
Mâm xôi gà là biểu tượng của mâm 
lễ. Trong các đám thách cưới bên 
nhà gái dân quê thông thường có 

thách lễ ba ca gạo nếp với một con 
gà trống. Thời trước nhà trai phải 
gánh gạo nếp với lồng gà sang nhà 
trai. Ngày nay vẫn còn tục thách lễ 
nhưng đã giản tiện hơn bằng cách 
quy ra tiền, nhưng vẫn phải để vào 
phong bì riêng để phân biệt với số 
tiền dẫn cưới.

Làng Bưởi Cuốc (xã An Bình, 
huyện Thuận Thành) có lẽ là nơi 
đặc biệt coi trọng mâm lễ thánh 
và thành tục thi gà lượt. Người 
đến tuổi được dự thi gà lượt là đàn 
ông tuổi 49 sắp ra đình. Ban giám 
khảo là đàn ông tuổi 53. Xôi phải 
chín, hạt đều, to, mọng. Gà cũng 
phải chín, không nứt da, dáng đẹp 
và nặng cân. Nuôi gà lượt kì công 
nhưng luộc gà lượt còn kì công hơn 
nhiều. Người ta phải đóng khung 
tạo dáng cho gà trước khi luộc. 
Cách luộc cũng rất khác thường. 
Cho gà vào nồi đại, phủ vải rồi 
tưới nước nóng già từ từ. Thường 
phải luộc thông đêm mới đủ độ 
chín. Giải thưởng của làng chỉ là 
khẩu trầu, nhưng người ta quan 
niệm lộc thánh là rất lớn, năm ấy 
gia đình làm ăn thông đồng bén 
giọt hơn. Tục thi gà lượt do vậy 
vẫn luôn được dân làng chú trọng 
hằng năm và đây thực chất cũng 
là một hình thức biểu dương sản 
phẩm nông nghiệp rất đặc trưng.

Từ vật nuôi thông dụng, phổ 
biến, con gà trở thành vật thiêng 
trong tục thờ cúng và đã được các 
nghệ nhân làng tranh Đông Hồ 
(Thuận Thành) khắc thành bộ tranh 
gà đặc sắc: Gà trống gọi bình minh; 
gà mái mẹ con; chú bé ôm gà biểu 
trưng đại cát, phú quý… Tranh gà 
vừa để chơi, vừa để thờ ngày Tết. 
Tranh gà đại diện cho sự đổi mới, 
sáng sủa, tốt đẹp và xua đuổi tà khí, 
xua đuổi sự tăm tối. Thời xưa hầu 
như nhà nào cũng sắm bức tranh gà 
treo ngày Tết. Nhà thơ Tú Xương 
có câu thơ vịnh rất hay về việc này: 
“Le te trên vách bức tranh gà”. 

Hình ảnh con gà với người dân 
xứ Bắc còn gần gũi, thân thương 
hơn khi nó đi vào lời ăn tiếng nói. 
“Gà trống nuôi con” chỉ sự vất 
vả, góa bụa của người cha; “Gà 
mái gáy trưa” báo điềm chẳng 
lành; “Béo như gà trống thiến” 
chỉ miếng ngon, phần ngon; “Gà 
đẻ gà cộc tác” ám chỉ kẻ gây họa 
lại to mồm đổ lỗi cho người khác; 
“Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” 
chỉ sự quấy phá của bọn trẻ khi 
người lớn đi làm và đây là lời răn 
dạy chí lí chí tình: “Khôn ngoan đá 
đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ 
chớ hoài đá nhau” 

Xôi gà dự thi
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