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Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Phải lựa chọn, bố trí những cán bộ…"

Năm 2018 - Mở ra nhiều vận hội mới với Việt Nam

Thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư

Hoạt động Công Thương địa phương - Một năm nhìn lại

EVN - "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"…

EVNNPT: "Xương sống" của Hệ thống điện Quốc gia

Công ty Truyền tải Điện 1: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm…

PC Hải Dương: Chú trọng giải pháp kỹ thuật để nâng cao...

PC Bắc Ninh: Không ngừng đáp ứng tiến trình CNH - HĐH của tỉnh

PC Bắc Kạn: Lập thành tích chào Xuân mới, mừng Đảng...

Doanh nhân Lê Văn Kiểm và thương hiệu Golf Long Thành

Biến thách thức thành cơ hội, biến không thể thành có thể

Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội (Habeco)

Ngày Tết nói chuyện bia hơi Hà Nội

Bia Sài Gòn miền Trung tại Quy Nhơn: Phát triển bền vững

Vinamilk: Chủ động sáng tạo và đổi mới - Khẳng định vị thế...

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa: Cánh chim đầu đàn…

Công ty Supe Lâm Thao: Thắng lợi nhờ đầu tư có trọng tâm...

Ông già Sô cô la

Điện Biên: Đưa mùa Xuân đến sớm

Ngành  Công Thương Thanh Hóa: Toả sáng khu vực bắc miền Trung

Huyện Văn Lâm: Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa…

Huyện Phong Thổ: Định hướng đúng và phương pháp...

Khuyến công Bắc Ninh quan tâm, hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp

Tết đến - Mùa làm ăn

Thơ: Thăm nhà lưu niệm Kim Lân
Trình bày: Hương Lan

Địa chỉ: Số 46 Ngô Quyền, 
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
Điện thoại: (04) 39 39 27 00

Trụ sở thường trú khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên: 12/16 Trần Thị Kỷ, 
TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0962433800

In tại Công ty in Công nghệ cao

Giá: 30.000đ

Email: xuantruong510@gmail.com

Nhà báo Lê Xuân Trường
ĐT: 0914760884

Nhà báo Hoàng Lan
ĐT: 0903438669
Email: hoanglanvba@gmail.com

Email: nguyendung.tccn@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng
ĐT: 0913372898

Số 64/GP-BTTTT, cấp ngày 17/02/2014
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Nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc 
hội, Chính phủ giao, năm 2018, Bộ Công 
Thương xác định tập trung vào 9 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục tập trung vào xây dựng, hoàn thiện 
thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh 
doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ cho phát triển 
các lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Gắn với đó là 
việc tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng 
dịch vụ công trực tuyến của ngành Công Thương.

Hai là, đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu 
tái cơ cấu trong ngành Công Thương theo Đề án được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với triển khai 
mạnh mẽ và thực chất cuộc Cách mạng khoa học công 
nghệ lần thứ tư trong các lĩnh vực hoạt động của ngành 
Công Thương theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Ba là, rà soát, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn 
năng lượng và thực hiện các cơ chế chính sách, biện 
pháp để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động 
lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung 
để tính toán, cân đối lại bài toán năng lượng, đặc biệt 
là vấn đề về cơ cấu năng lượng tái tạo và năng lượng 
không tái tạo trong phát triển điện năng; tìm kiếm, 
thăm dò và khai thác dầu khí, than đá...

Bốn là, tập trung hoàn thành việc xử lý căn bản 
những tồn tại, yếu kém của các dự án chậm tiến độ, 
kém hiệu quả của ngành Công Thương, bảo đảm đến 
năm 2020 sẽ hoàn thành việc xử lý dứt điểm các tồn tại, 
yếu kém ở các dự án này theo đúng lộ trình và phương 
án xử lý đã được phê duyệt.

Năm là, tập trung xử lý một cách căn bản hơn các 
vấn đề về xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và phát 
triển thị trường ngoài nước… Cùng với đó là thay đổi một 
cách mạnh mẽ hơn công tác xúc tiến thương mại và mở 
rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Sáu là, thực hiện đổi mới một cách căn bản công 
tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực 
hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo 
đảm cho quá trình hội nhập của Việt Nam hiệu quả 
và bền vững hơn.

Bảy là, nhanh chóng tổ chức lại lực lượng quản lý 
thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương 
thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực 
lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước. 

Tám là, tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược 
phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2035 sau khi được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến 
căn bản và bền vững hơn cho khu vực thị trường trong 
nước, tiếp tục làm trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng 
kinh tế những năm tiếp theo.

Chín là, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, 
thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu các doanh nghiệp 
nhà nước thuộc ngành Công Thương một cách thực 
chất, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế và các 
loại hình doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII.

PV

BỘ CÔNG THƯƠNG:

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 9 NHÓM 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Lãnh đạo Bộ Công Thương tại hội nghị Tổng kết năm 2017
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Ngày 28/12/2017, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 
các địa phương, thảo luận giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế 
- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và có bài phát biểu hết sức quan trọng, 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng, công tác 
cán bộ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng xin trích đăng nội dung phát biểu của Tổng Bí thư.

“PHẢI LỰA CHỌN, BỐ TRÍ NHỮNG CÁN BỘ 
THỰC SỰ CÓ ĐỨC, CÓ TÀI, LIÊM CHÍNH, 
TÂM HUYẾT, THẬT SỰ VÌ ĐẢNG, VÌ DÂN”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức, đất nước vẫn tiếp 
tục phát triển nhanh và khá toàn diện 
trên hầu hết các lĩnh vực. Lần đầu tiên sau 

nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng 
GDP đạt 6,81% (vượt kế hoạch), là mức cao so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, trong 
hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã thực sự tạo nên dấu 
ấn trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên 
kết kinh tế và chính trị tại khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương nói chung; trong năm đã có 36 lượt nguyên thủ 
và thủ tướng các nước đến thăm Việt Nam.

Đặc biệt, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Đảng và Nhà 
nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt 
từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được 
đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều 
kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng 
hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức 
tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo 
đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán 
bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Trong dư luận có ý kiến, “trên nóng, dưới lạnh” 
nhưng dưới cũng bắt đầu nóng, ấm lên rồi. Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra, kết luận 
các sai phạm và quyết định xử lý kỷ luật, hoặc đề xuất 
cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật nghiêm đối 
với nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Ngành 
Thanh tra đã triển khai hơn 6.800 cuộc thanh tra hành 
chính, gần 260.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành, đã phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 68 vụ, 
107 đối tượng tham nhũng.

Nguyên nhân bao trùm lên tất cả để có được thành 
công đó là nhờ chúng ta được thừa hưởng những kết 
quả, thành tựu của nhiều năm trước, đặc biệt là năm 
2016 với thành công rực rỡ của Đại hội XII và sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung 
lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không chủ quan, thoả 
mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Đừng ngủ 
quên trên vòng nguyệt quế. Bởi vì đất nước vẫn đứng 
trước nhiều khó khăn, thách thức. Những hạn chế, yếu 
kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong 
nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, 
bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có 
thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, 
lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc 

Tổng bí thư 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
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chắn, khoa học mới có thể giải quyết được. Đó 
là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham 
nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, 
dự án. Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"; "trên 
bảo dưới không nghe"; kỷ cương phép nước bị 
buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi…

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, trước 
hết chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa… Tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia 
và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng; Chú trọng 
nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ vững ổn 
định kinh tế vĩ mô, thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
giữ gìn môi trường sinh thái. Tuy nhiên, không vì sức 
ép tăng trưởng, sức ép xử lý các vấn đề cấp bách mà 
chúng ta coi nhẹ, không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
dành nguồn lực giải quyết các vấn đề có tính nền tảng, 
lâu dài cho phát triển nhanh và bền vững. Cần đẩy 
mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, 
chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm 
chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố 
trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, 

tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh 
đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại 
bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu 
hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người 
thân, không đủ tiêu chuẩn”.

Thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm 
"chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm lại" sự phát triển, mà 
ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự 
của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin 
của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới…

PV

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chủ trì Hội nghị
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Một số sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật 

CỦA VIỆT NAM NĂM 2017
Năm 2017, rất nhiều sự kiện đáng chú ý trong mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị… đã diễn 
ra trên khắp cả nước. Dưới đây, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xin tóm lược một số sự 
kiện đáng chú ý nhất trong năm qua.

1. KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG VỚI NHỮNG CON SỐ 
KỶ LỤC

Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 6,81%, cao nhất 
trong 6 năm qua. Lần đầu tiên sau 10 năm, bội chi nhỏ hơn 3,5% và cũng 
lần đầu tiên, 13 chỉ tiêu KT - XH đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Dự trữ 
ngoại tệ đạt 52 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường 
chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ hướng tới 1.000 điểm, cao chưa từng 
có trong 10 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt 
gần 425 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu ngành rau củ quả đã vượt 
qua cả ngành lúa gạo và dầu khí. Cũng trong năm nay, số lượng doanh 
nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới đạt gần 127.000 DN, đồng thời có 
trên 26.000 DN hoạt động trở lại. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng 
ký đạt mức kỷ lục gần 36 tỷ USD. Cũng trong năm này, gần 13 triệu 
khách quốc tế đã đến Việt Nam (VN), cao nhất từ trước đến nay.

2. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG APEC 2017
Với vai trò là nước chủ nhà, VN đã tổ chức thành công năm 

APEC 2017. Sự kiện này đã giúp VN làm sâu sắc hơn quan hệ với các 
đối tác;  góp phần nâng cao vai trò và vị thế, tăng cường mối quan hệ 
với các nền kinh tế APEC, kết nối DN VN với các DN APEC, đồng 
thời quảng bá tiềm năng phát triển, kinh doanh của VN. Nhiều sáng 
kiến quan trọng của VN đã được các nền kinh tế APEC ủng hộ, đánh 
giá cao và tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, với 8 văn kiện được thông 
qua tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó quan trọng nhất là 
Tuyên bố cấp cao Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương 
lai chung”, VN một lần nữa tô đậm dấu ấn của mình trên tiến trình 
hợp tác của APEC. Cũng trong dịp Tuần lễ cấp cao, đã diễn ra các 
chuyến thăm song phương mang tính lịch sử. 

3. TINH GỌN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Lần đầu tiên Ban chấp hành TW Đảng ban hành Nghị quyết riêng 

về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu quả. Nghị quyết đã được triển khai mạnh mẽ, 
tạo chuyển biến bước đầu trong việc tinh giản tổ chức bộ máy, biên 
chế, khắc phục sự chồng chéo…

Năm 2017, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, các cấp, các ngành, 
địa phương đã tăng cường cải cách hành chính và đạt được kết quả 
đáng ghi nhận đó là: cắt giảm và đơn giản hóa tới hơn 5.000 thủ tục 
hành chính. Bộ Công Thương là Bộ đi tiên phong, đã cắt giảm 420 mặt 
hàng phải kiểm tra tại khâu thông quan và cắt giảm, đơn giản hóa 675 
điều kiện đầu tư, kinh doanh... Nhờ vậy, môi trường kinh doanh của 
VN có bước tiến vượt bậc, tăng 14 bậc từ 82 lên 68/190 nền kinh tế.  Cắt ai, ai cắt
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4. CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC - 
KHÔNG CÓ VÙNG CẤM

Năm 2017, công tác chống tham nhũng, tiêu cực 
để lại nhiều ấn tượng gắn với câu nói của Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng: “Lò đã nóng, củi tươi cho vào cũng 
cháy”. Chưa bao giờ lại có nhiều cán bộ cấp cao thuộc 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư bị kỷ luật với mức độ nghiêm 
khắc cao như trong năm nay, thậm chí cả những cán bộ 
đã về hưu. Đặc biệt còn kỷ luật cả Ủy viên Bộ Chính trị, 
Ủy viên Trung ương. Qua đó có thể thấy quyết tâm làm 
trong sạch bộ máy của Đảng như lời Tổng Bí thư đã nói: 
“Từ nay trở đi, bất kỳ trường hợp nào mà vi phạm kỷ 
luật, chúng ta phải xử lý nghiêm từ trên xuống dưới, để 
giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố 
lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

5. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT XÁC ĐỊNH VAI 
TRÒ QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN

Ngày 03/10/2017, Chính phủ ra Nghị quyết số 98/NQ-
CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng ký ban hành ngày 03/6/2017 về phát triển kinh 
tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, 
Nhà nước sẽ xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, 
hiệu quả và bền vững. VN phấn đấu đến năm 2020 có ít 
nhất 1 triệu DN làm ăn hiệu quả; đến năm 2025 có hơn 
1,5 triệu DN và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu DN. Tỷ 
trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP sẽ 
tăng tương ứng khoảng 50%, 55% và 60 - 65%.

6. MỘT SỐ DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG GÂY 
BỨC XÚC DƯ LUẬN

Mặc dù chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo 
hình thức BOT là đúng đắn, tuy nhiên trong năm qua, 
việc thu phí giao thông ở một số dự án giao thông theo 
hình thức BOT đã trở thành tâm điểm bức xúc của dư 
luận. Trước những bất cập về sự thiếu minh bạch, để tháo 
gỡ những vấn đề nóng liên quan đến dự án BOT giao 
thông, UBTV Quốc hội đã ban hành nghị quyết, trong 
đó quy định việc đầu tư theo hình thức BOT chỉ được áp 
dụng đối với các tuyến đường mới để người dân có sự lựa 
chọn chứ không áp dụng trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp 
các tuyến đường độc đạo, hiện hữu 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều Hội thảo bàn về kinh tế tư nhân

Dự án BOT Cai Lậy gây nhiều tranh cãi

NHƯ QUỲNH (tổng hợp)
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MỞ RA NHIỀU VẬN HỘI MỚI 
VỚI VIỆT NAMNĂM 2018 

Khi Việt Nam chưa thực hiện công cuộc đổi 
mới, mức sống của nhân dân ta so với thế 
giới là mức sống của dân nghèo, đất nước ta 
là một đất nước nghèo. Tuy nhiên, nhiều năm 

qua, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã có nhiều khởi 
sắc, gây sự chú ý và ngạc nhiên đối với nhiều quốc gia 
trên thế giới và trong khu vực. Năm 2015, GDP tăng 
6,68% (so với năm 2014) và GDP đầu người ước đạt 45,7 
triệu đồng, tương đương 2.109 USD, cao nhất trong 
giai đoạn 2011 - 2015 (năm 2011 tăng 6,25%; 2012 tăng 
5,25%; 2013 tăng 5,42%; 2014 tăng 5,98%). Năm 2016, 
GDP đầu người ước đạt 48,6 triệu đồng, tương đương 
2.215 USD, tăng 106 USD (so với năm 2015). Mức sống 
này so với các nước phát triển thì còn thấp, nhưng 
với chúng ta thì đáng tự hào. Đến năm 2017, GDP ước 
tính tăng 6,81% (so với năm 2016); quy mô nền kinh 

tế đạt trên 5 triệu tỷ đồng; GDP bình quân đầu người 
ước đạt 53,5 triệu đồng, tương đương  2.385 USD; tăng 
170 USD. Hàng loạt điểm sáng phải kể đến đó là: Số 
lượng doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đáng kể, với 
khoảng 120.000 doanh nghiệp được ra đời, có số vốn 
đăng ký gần 1,3 triệu tỷ đồng; Thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt gần 36 tỷ USD và vốn thực hiện là 
17,5 tỷ USD, tăng 10,8%; kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 
đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% (đây là mức tăng cao 
nhất trong 5 năm qua); KNNK ước đạt 211,1 tỷ USD... 
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh 
kinh tế thế giới không thuận lợi, giá cả và thương mại 
toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời 
tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp, thì đạt được 
mức tăng trưởng trên là một thành công, khẳng định 
tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các giải pháp 

Năm 2017, được coi là năm để chúng ta chuẩn bị hành trang đưa đất nước trỗi dậy với đầy 
đủ thế và lực mang đến năm 2018 - năm mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập mạnh 
mẽ của Việt Nam với thế giới bao la.

ANH THƯ

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC chụp ảnh lưu niệm
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được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, 
các ngành, các địa phương cùng thực hiện. 

Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn bước vào nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”, cùng chính sách kinh tế đối ngoại 
đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chúng ta đã mời gọi 
được nhiều nhà đầu tư mang vốn và công nghệ tiên 
tiến vào Việt Nam để mở ra một diện mạo mới, làm 
thay đổi nền kinh tế Việt Nam, từ một nước nông 
nghiệp chuyển sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại 
hóa. Năm 2016, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng ổn 
định về chính trị, là nước giàu tiềm năng để phát triển, 
đã thắt chặt, làm sâu sắc và đa dạng hóa các mối quan 
hệ, hợp tác với các nước đối tác, đồng thời triển khai 
hàng loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao với nhiều 
nước trên thế giới. 

Cụ thể, trong năm đã diễn ra nhiều sự kiện để lại dấu 
ấn quan trọng đối với vị thế quốc gia: Hội nghị cấp cao 
Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong (ACMECS) lần thứ 7; Hội nghị cấp cao Hợp tác 
Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 
8 và Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực 
Mekong (WEF - Mekong). Đồng thời, cũng đã phát huy 
vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN 
và làm tốt vai trò Ủy viên của các tổ chức thuộc Liên 
Hợp Quốc như: Hội đồng nhân quyền; Hội đồng Kinh tế 
Xã hội; Hội đồng Chấp hành UNESCO và lần đầu tiên 
đại diện của Việt Nam đã được bầu vào Ủy ban Pháp 
luật Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Đến nay, Việt Nam đã 
có quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối 
tác toàn diện với 10 nước, trong đó có tất cả các nước 
lớn cùng 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, với việc đã hoàn tất hoặc 
đang tiếp tục triển khai đàm phán tổng cộng 16 Hiệp 
định thương mại tự do (FTA), Việt Nam đang tham gia 
vào mạng lưới FTA cùng 60 đối tác với đóng góp gần 
90% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, trên 80% 
thương mại thế giới; Đóng góp vào quá trình đổi mới, hội 
nhập và phát triển đất nước, cũng như nhằm thúc đẩy 
sự chủ động tham gia hiệu quả và có trách nhiệm của 
Việt Nam tại hơn 70 tổ chức chính trị, kinh tế từ cấp tiểu 
vùng, khu vực đến liên khu vực và toàn cầu. Bộ Ngoại 
giao đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tranh thủ nguồn 
lực, sự hỗ trợ, ủng hộ của bạn bè quốc tế, của cộng đồng 
người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Năm 2017, cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng 
khác: Kỷ niệm 40 năm Việt Nam chính thức gia nhập 
Liên Hợp Quốc; 50 năm thành lập ASEAN... Đặc biệt, 
Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò “chủ nhà” 

của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) 2017 mang chủ đề “Tạo động lực mới, cùng 
vun đắp tương lai chung”. Đây là lần thứ hai Việt Nam 
đăng cai tổ chức năm APEC trong vòng hơn 10 năm 
qua - một minh chứng sinh động cho sự tín nhiệm của 
bạn bè quốc tế đối với nước ta cũng như cho thấy sự 
nỗ lực hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng toàn 
diện và sâu rộng. 

Hội nghị APEC 2017 đã thành công tốt đẹp, cho 
thấy vai trò, vị thế của tổ chức này trong việc dỡ bỏ 
các rào cản đối với đầu tư và thương mại quốc tế. Đến 
nay, APEC đã chiếm khoảng 60,5% GDP toàn cầu, 51% 
thương mại quốc tế và 53,1% vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI). Hơn nữa, đăng cai kỳ APEC lần này, Việt 
Nam vừa phải thúc đẩy thương mại tự do, vừa phải 
vạch lộ trình để APEC tiếp tục chứng tỏ là một diễn 
đàn đa phương đáng tin cậy. Việc bộ trưởng các nước 
thành viên đạt thỏa thuận về Hiệp định Đối tác toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thay 
thế cho TPP, qua đây cho thấy Việt Nam đã nỗ lực rất 
lớn để hoàn thành được nhiệm vụ đầy khó khăn này. 
APEC đã mở ra cơ hội tuyệt vời để các cuộc đàm phán 
bên lề như CPTPP được diễn ra và được thông qua. 
Thành công của APEC không chỉ giúp Việt Nam thúc 
đẩy quan hệ song phương với các nước trên thế giới, 
với các cường quốc kinh tế, mà còn nâng tầm đối ngoại 
đa phương, chuẩn bị cho Việt Nam đảm nhận vai trò 
chủ tịch ASEAN năm 2020; Ứng cử vào Hội đồng Bảo 
an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Nỗ lực hoàn 
tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018. 

APEC được coi là một trong những sự kiện đối 
ngoại lớn nhất trong năm, đã để lại ấn tượng tốt đẹp 
cho các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên 
APEC cùng khoảng 11.000 đại biểu, trong đó có lãnh 
đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. 
Tất cả đã nói lên một Việt Nam hòa bình, ổn định, 
năng động và mến khách. Ngay sau hội nghị APEC, 
lãnh đạo cấp cao nước ta đã liên tiếp đón nhiều nguyên 
thủ quốc gia thăm Việt Nam, trong đó có Tổng thống 
Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc… Những chuyến thăm này 
đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho các bên. 

Trải qua hơn 30 năm đổi mới đã cho thấy Đảng 
và Nhà nước ta không chỉ có tài thao lược, lãnh đạo, 
chỉ đạo trong các cuộc chiến tranh giành và giữ độc 
lập, bảo vệ Tổ quốc trong quá khứ, mà Đảng và Nhà 
nước ta cũng đủ bản lĩnh, mưu lược để lãnh đạo, chỉ 
đạo nước ta trong xây dựng phát triển kinh tế - xã 
hội, chiến thắng đói nghèo, tăng cường vị thế chính trị 
của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa Việt Nam trở 
thành quốc gia giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, 

(Xem tiếp trang 67)
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Kinh tế 2017 kết thúc hành trình viên mãn với hàng loạt kỷ lục 
mới được thiết lập. Nền kinh tế Việt Nam cũng có những bước 
phát triển quan trọng với việc lần đầu tiên đã hoàn thành toàn 
diện và vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Quốc hội đề 
ra; Tăng trưởng GDP đạt 6,81% cao hơn chỉ tiêu 6,7%, trong 
khi các chỉ tiêu như lạm phát, tỷ giá, mặt bằng lãi suất đều giữ 
ở mức tốt hơn mục tiêu; Kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài đều đạt mức kỷ lục, thu ngân sách nhà nước 
đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, vượt dự toán quốc hội giao 5,4%. 

Khuyến khích các đại doanh nghiệp 

HỖ TRỢ, CHIA SẺ VỚI 
DOANH NGHIỆP NHỎ

Trong cuộc trao đổi dưới đây với Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng, ông Nguyễn Đức Thành - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) 
đã chia sẻ góc nhìn của một chuyên gia kinh tế về 
những thành quả của năm 2017 và triển vọng tăng 
trưởng kinh tế trong năm 2018.

PV: 6,81% là con số tăng trưởng ấn tượng mà Việt 
Nam (VN) đạt được trong năm 2017. Ông nhìn nhận 
như thế nào về triển vọng tăng trưởng kinh tế trong 
năm 2018?

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH: Năm 2017, chúng 
ta có những động lực cho tăng trưởng kinh tế tương 
đối thuận lợi. Thứ nhất là lĩnh vực xuất khẩu, năm 
2017 VN có xuất siêu tương đối lớn sau một thời gian 
không có xuất siêu. Nếu năm 2018 khuynh hướng này 
tiếp tục được duy trì như năm 2017 thì đây là tín 
hiệu rất đáng mừng, là yếu tố rất thuận lợi ở nhiều 
khía cạnh, quan trọng là nó sẽ đóng góp lớn cho tăng 
trưởng GDP và thể hiện kinh tế VN có thể xuất khẩu 
được nhiều hơn nhập khẩu. 

Thứ hai là, nỗ lực cải cách kinh tế và hội nhập của 
Việt Nam đã làm cho đầu tư FDI vào VN tăng mạnh 
với vốn đăng ký lên đến hơn gần 36 tỷ USD và vốn giải 
ngân là hơn 17 tỷ USD. Nếu như không có những đột 
biến về chính sách trên thế giới cũng như ở Việt Nam 
thì vốn FDI vào VN còn nhiều hơn. Bên cạnh đó, niềm 

tin của người tiêu dùng trong năm qua vững lên và nếu 
xu hướng này được tiếp tục thì cũng sẽ đóng góp nhiều 
cho GDP thông qua tăng trưởng tiêu dùng nội địa. 

Tôi cho rằng đây là những yếu tố quan trọng về 
phía cầu sẽ đóng góp cho GDP và nếu các yếu tố 
này cao hơn năm 2017 thì tăng trưởng kinh tế sẽ có 
triển vọng. 

Về phía cung, hiện nay cải cách của Nhà nước về 
môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính đang có 
những quán tính để thúc đẩy khu vực doanh nghiệp 
nhiều hơn, tạo ra năng lực sản xuất tốt hơn cho doanh 
nghiệp, vì năng lực của doanh nghiệp hiện tại nhìn 
chung còn yếu. Hiện nay, đóng góp của khu vực này 
cho sản xuất công nghiệp, cho xuất khẩu, cho GDP 
nhìn chung còn yếu và có xu hướng giảm đi. Nhưng 
dẫu sao cải cách của Chính phủ đang ngày càng tăng 
lên, đó là điều đáng mừng. Đây là nền tảng cơ bản cho 
tăng trưởng kinh tế năm sau. Ba năm vừa qua tăng 
trưởng GDP vẫn đang từ từ đi lên. Trong xu hướng 
này, theo tôi mức tăng trưởng năm tới sẽ không thấp 
hơn năm 2017. 

PV: Đó là những yếu tố thuận lợi. Vậy đâu sẽ là 
những cản trở cho tăng trưởng của VN trong 2018, 
thưa ông?

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH: Đúng là kinh tế VN 
còn có những hạn chế nhất định. Ngân sách vẫn mất 

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

kinh tế và Chính sách
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cân đối, nguồn thu còn khó khăn và nợ công vẫn ở 
mức cao làm cản trở đầu tư của Nhà nước vào cơ sở 
hạ tầng, công trình phúc lợi lớn mang tính dài hạn để 
phục vụ người dân như giáo dục, y tế… Tôi cho rằng, 
cũng cần phải có lưu ý ngắn hạn là thị trường tài sản 
trong lĩnh vực BĐS, chứng khoán có thể tăng trưởng 
nóng, có dấu hiệu của bong bóng, dễ gây rủi ro cho 
tăng trưởng của VN.

Bên cạnh đó, còn là những trắc trở vốn hiện hữu 
trong nền kinh tế VN từ trước. Hệ thống giáo dục và 
đào tạo kỹ năng nghề còn nhiều điểm bất hợp lý, hệ 
thống quản lý của chính quyền địa phương vẫn ì ạch… 
làm cho bộ máy kinh tế chạy chậm lại do lực ma sát 
quá lớn từ sự chậm trễ trong cải thiện. 

PV: Thưa ông, nhiều chuyên gia cho rằng, để thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, VN phải khơi dậy sức bật 
từ khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao năng suất nền 
kinh tế thông qua kết nối khu vực trong nước với nước 
ngoài, nhưng đến nay, doanh nghiệp tư nhân vẫn còi 
cọc và nằm ngoài chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp 
FDI. Ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH: Để doanh nghiệp tư 
nhân phát triển, VN đã đưa ra rất nhiều giải pháp. Về 
mặt lý thuyết thì không thiếu cái gì cả. Nhưng vấn đề là 
chúng ta phải làm thực sự, tôn trọng quyền sở hữu của 
doanh nghiệp từ đất đai, tài sản, sở hữu trí tuệ… đến hệ 
thống tư pháp bảo vệ hợp đồng được thực hiện… Theo 
tôi, VN chưa có nhiều cải thiện trong những năm gần 
đây. Chúng ta chưa thực sự có động lực để thay đổi 
những điều này nên kết quả mới vậy.

Còn về kết nối giữa khu vực doanh nghiệp tư nhân 
trong nước với FDI, về lý thuyết chúng ta đã nói rất 
nhiều nhưng làm được điều này không dễ vì các đại 
doanh nghiệp nước ngoài không quan tâm tới nhà cung 
cấp nhỏ của VN bởi năng lực doanh nghiệp nội yếu 
và bản thân các doanh nghiệp FDI đã có nhà cung cấp 
của họ. Do đó, sự xâm nhập của doanh nghiệp nội vào 
chuỗi sản xuất và gắn kết là có, nhưng chậm, nếu chỉ 
đợi chờ điều đó là không được. 

Theo tôi, lúc này các doanh nghiệp lớn của VN phải 
có ý thức trách nhiệm và Chính phủ phải quan tâm tới 
vấn đề này. Các đại doanh nghiệp VN hiện nằm ở hai 
khu vực: Doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp 
tư nhân như Vingroup, Sungroup, Thaco Trường Hải… 
Trong khi, doanh nghiệp Nhà nước đang ngày càng co 
lại, thì các doanh nghiệp tư nhân lớn đã tạo dựng được 
nguồn vốn và nhân lực vững chắc nên cần có trách 

nhiệm gắn kết doanh nghiệp trong nước, để giúp các 
doanh nghiệp nhỏ của VN ngày càng lớn lên. Đây là 
cú huých đầu tiên và nếu không có cú huých này thì sẽ 
không có được sự lớn mạnh. Xét cho cùng, để phát triển 
bền vững, trước hết các doanh nghiệp trong nước phải 
tự cứu nhau. Tất nhiên không thể ép buộc bằng luật, 
vì thế nên tạo ra hệ thống chính sách mang tính động 
lực, khuyến khích các đại doanh nghiệp hỗ trợ, gắn kết, 
chia sẻ với doanh nghiệp nhỏ, từ đó các doanh nghiệp 
lớn mới có động lực để làm điều đó. Đơn cử, Nhà nước 
đặt hàng các đại doanh nghiệp với số lượng lớn hàng 
hoá, nhưng kèm quy định doanh nghiệp lớn này phải có 
đối tác là hàng chục, hàng trăm xưởng của các doanh 
nghiệp nhỏ nội địa. Có như thế mới kéo nhau lớn lên 
được. Các nước phát triển cũng có mô hình này mới 
hình thành được ngành công nghiệp hỗ trợ.

PV: Vậy theo ông, chính sách ban đầu cần cụ thể 
như thế nào để các đại doanh nghiệp trong nước trở 
thành những người dẫn dắt sự phát triển của ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo của VN?

Ông NGUYỄN ĐỨC THÀNH: Tôi nghĩ rằng chúng 
ta vẫn phải dựa vào thế mạnh hiện có của các đại 
doanh nghiệp để hình thành và phát triển chuỗi. Vì 
sao nó mạnh là câu hỏi quan trọng chúng ta cần phải 
giải đáp để có những chính sách động lực để khuyến 
khích phát triển. Thay vì chúng ta thí điểm chọn 
ngành để phát triển lên thành chuỗi vì rất phức tạp 
và dễ mắc sai lầm. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

VIỆT BÌNH (thực hiện)

Hội nghị Bộ trưởng DN nhỏ và vừa APEC, đề nghị thành lập 
Quỹ hỗ trợ, khuyến khích các DN
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Thị trường bán lẻ Việt Nam 

HẤP DẪN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
Năm 2017, tỷ lệ bán buôn, bán lẻ Việt Nam chiếm tới 14% GDP cả nước và được xếp vị trí 
thứ 6 trong top các ngành nghề thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, đưa Việt Nam 
vào top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế giới. Không chỉ 
các nhà đầu tư trong nước mà thời gian qua, hàng loạt các “ông lớn” đến từ Nhật Bản, Pháp, 
Thái Lan… đã đẩy mạnh đầu tư vào thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

SAU 10 NĂM GIA NHẬP WTO
Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi Việt Nam 

gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bà Đinh 
Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam cho 
biết, ban đầu có nhiều lo ngại rằng khi Việt Nam mở 
cửa thị trường bán lẻ, sự xuất hiện và thâu tóm của các 
“ông lớn” bán lẻ từ nước ngoài có thể làm sụp đổ kênh 
phân phối bán lẻ truyền thống cũng như hiện đại của 
Việt Nam. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp (DN) 
bán lẻ Việt Nam đã không bị phụ thuộc mà từng bước 
thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, thị 
trường bán lẻ Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng. 
Nếu năm 2010 chỉ đạt 88 tỷ USD thì đến năm 2016 đạt 
158 tỷ USD, vượt xa con số dự báo của nhiều hãng 
nghiên cứu thị trường nước ngoài. 

Với làn sóng mua bán - sáp nhập (M&A) bùng nổ 
trong vài năm trở lại đây, điển hình như vụ mua bán - 
sáp nhập Metro gồm 19 trung tâm và các bất động sản 

liên quan trị giá 655 triệu Euro và BigC Việt Nam với 32 
siêu thị trị giá 1,14 tỷ USD… Có thể thấy, thị trường bán 
lẻ tại Việt Nam hiện đang “nóng” hơn bao giờ hết. Điều 
này được cho là sẽ mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng 
phát triển, song, trong thời đại công nghệ 4.0, cùng với 
thay đổi trong xu hướng tiêu dùng… nó cũng đặt ra rất 
nhiều thách thức cho các nhà bán lẻ Việt Nam.

SỰ MỞ RỘNG MẠNH MẼ CỦA CÁC CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI VÀ SIÊU THỊ NHỎ

Theo báo cáo tại Diễn đàn Bán lẻ Việt Nam 2017 
được tổ chức vào tháng 12 vừa qua, sau 10 năm gia 
nhập WTO, điểm nhấn của ngành Bán lẻ Việt Nam là 
sự mở rộng ngày càng mạnh mẽ của các cửa hàng tiện 
lợi và siêu thị nhỏ. Đây luôn là một thị trường tiềm 
năng, hấp dẫn các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Hiện nay, cả nước có khoảng 800 siêu thị, trung tâm 
mua sắm; 150 trung tâm thương mại, gần 9.000 khu chợ 

QUỲNH ANH

Thị trường bán lẻ VN hấp dẫn nhà đầu tưThị trường bán lẻ VN hấp dẫn nhà đầu tư
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và khoảng 2,2 triệu hộ kinh doanh bán lẻ. Với dân số 
gần 92 triệu người thì tiềm năng của ngành bán lẻ tại 
Việt Nam là cực kỳ lớn.

Theo báo cáo của Công ty Tư vấn A.T Kearney 
(Hoa Kỳ), cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ là phân 
khúc phát triển nhanh nhất tại nước ta. Tính đến nay, 
FamilyMart đã có 100 cửa hàng và dự kiến sẽ có hơn 
800 cửa hàng vào năm 2020. 7-Eleven của Nhật lên kế 
hoạch mở 100 cửa hàng trong vòng 3 năm và 1.000 cửa 
hàng trong vòng 10 năm. Với Vinmart+, hệ thống này 
dự kiến sẽ nâng con số gần 1.000 cửa hàng năm 2016 lên 
khoảng 2.500 cửa hàng tính đến cuối năm 2017.

Mức tăng trưởng của cửa hàng tiện lợi và siêu thị 
nhỏ trong vài năm qua khá ấn tượng. Theo Nielsen cho 
biết, tốc độ tăng trưởng của kênh bán lẻ hiện đại từ 
tháng 4/2016 đến tháng 3/2017 là 7,7%, cao hơn mức 
6,1% của kênh truyền thống; sản lượng tăng trưởng kênh 
hiện đại đạt 6,3%, cao gấp 1,34 lần kênh truyền thống.

HẤP DẪN CÁC NHÀ BÁN LẺ NƯỚC NGOÀI
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhập siêu hàng 

Thái vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 đã lên 
đến 3,5 tỷ USD. Hàng Thái hiện đã có mặt gần 9.000 
chợ lớn nhỏ và trong các siêu thị hàng tiêu dùng, hàng 
điện máy. Ở các thành phố lớn, hàng Thái chiếm từ 
30 - 50% thị phần.

Trong khi đó, hàng Nhật cũng không kém cạnh 
khi ngày càng nhiều các siêu thị, cửa hàng thương hiệu 
lớn tại xứ sở hoa anh đào xuất hiện tại Việt Nam như: 
AEON, Ministop, Family Mart, Tokyo Deli, 7 Eleven.… 
liên tiếp được mở ra nhằm mở rộng thị phần và đáp 
ứng nhu cầu người dân. Chuỗi cửa hàng Sakura chuyên 
bán hàng Nhật nội địa chỉ sau 6 năm hiện đã phát 
triển đến 10 cửa hàng. Còn chuỗi cửa hàng TokyoLife 
phát triển đến 18 cửa hàng tại Hà Nội; 2 cửa hàng tại 
TP.HCM và 35 cửa hàng tại các tỉnh thành khác nhau…

Gần đây nhất là sự “đổ bộ” của 2 thương hiệu thời 
trang bình dân nổi tiếng thế giới là H&M của Thụy 
Điển và Zara của Tây Ban Nha vào Việt Nam, gây áp 
lực cho các DN sản xuất và kinh doanh thời trang của 
Việt Nam. Qua đó thấy được mức độ quan tâm ngày 
càng tăng của giới đầu tư nước ngoài đối với thị trường 
bán lẻ Việt Nam. 

CƠ HỘI CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN 
LẺ VIỆT 

Thị trường bán lẻ sôi động không chỉ là cơ hội 
kinh doanh của các DN ngoại mà cũng là động lực để 
các DN nội cải thiện chất lượng nâng sức cạnh tranh. 
Bởi với mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản 
phẩm, nhiều DN nước ngoài tại Việt Nam đang mong 
muốn tìm được những đối tác, bạn hàng phù hợp tại 

thị trường Việt Nam để cung ứng hàng hóa, sản phẩm 
đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh nhằm giảm tỉ lệ 
nhập khẩu từ nước ngoài và tăng tỉ lệ sản xuất nội địa.

Điển hình là hệ thống Siêu thị Aeon, chính sách 
hàng hóa của Aeon tại Việt Nam là dành 80% cho hàng 
Việt và 20% còn lại là hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản 
và các quốc gia khác. Đây là cơ hội tốt giúp các DN 
Việt mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và vươn ra 
cả thị trường Nhật Bản. Các sản phẩm uy tín của Việt 
Nam cũng có cơ hội xuất hiện trong hệ thống phân 
phối của các nhà bán lẻ quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam thì các 
DN Việt hiện vẫn gặp khó khăn khi đưa hàng vào hệ 
thống siêu thị bán lẻ hiện đại. Bởi để tham gia vào các 
hệ thống phân phối bán lẻ này thì cần phải đáp ứng 
nhiều quy định, quy trình khá ngặt nghèo, nhất là vấn 
đề vệ sinh an toàn thực phẩm - điều mà rất nhiều DN 
Việt còn yếu kém. Do vậy, các DN Việt Nam cần có 
hoạch định chiến lược để sản xuất ra những sản phẩm 
an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với 
nhu cầu người tiêu dùng.

Tại Việt Nam thời gian qua, các cơ quan Nhà nước 
đã có nhiều chính sách cũng như hoạt động xúc tiến 
thương mại nhằm hỗ trợ các DN trong nước mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, Bộ Công Thương 
đã tiếp cận một số hệ thống phân phối nước ngoài 
đang có mặt tại Việt Nam như Aeon, Wallmart, Lotte… 
cũng như một số hệ thống chưa có mặt tại Việt Nam 
như Co.op Italia, Central Group, Metro của Đức… để 
đẩy mạnh phân phối trực tiếp sản phẩm Việt Nam vào 
thị trường thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ từ 
phía Nhà nước thì các hiệp hội cũng cần liên kết với 
nhau để tạo ra những nhóm cung cứng sản phẩm lớn, 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị 
trường. Đặc biệt, các DN trong nước cần phải nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa với giá cả hợp lý để 
nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế và hơn hết 
là chiếm được lòng tin của người tiêu dùng 

Hàng Nhật đang phủ sóng khắp thị trường Việt
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PV: Thanh khoản hệ thống khá tốt, các điều kiện 
vĩ mô tương đối thuận lợi, lãi suất trong năm 2017 có 
tín hiệu giảm nhưng chưa như kỳ vọng. Dưới góc nhìn 
của chuyên gia tài chính ngân hàng, theo ông, đâu là 
lý do khiến lãi suất chưa giảm mạnh trong năm 2017?

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU: Theo tôi, việc lãi suất 
năm 2017 chưa giảm như kỳ vọng có thể giải thích bằng 
một số lý do sau:

Thứ nhất là, áp lực cho vay của các ngân hàng 
trong năm 2017 rất lớn. Bản thân nội bộ các ngân hàng 
cũng muốn đẩy cho vay lên để gia tăng lợi nhuận trong 
năm, vì chủ yếu thu nhập của các ngân hàng Việt Nam 
hiện nay vẫn đến từ tín dụng. Để đáp ứng được nhu 
cầu cho vay tăng cao, các ngân hàng đã phải tăng lãi 
suất huy động đầu vào để mở rộng nguồn vốn. Lãi suất 
huy động được điều chỉnh tăng, kéo theo lãi suất cho 
vay khó có thể giảm. 

Thứ hai là, để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
và Chính phủ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đã thực hiện đồng bộ các giải 
pháp điều hành, qua đó đáp ứng thanh khoản cho các 
tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng đối với nền 
kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá và 
thị trường ngoại tệ, góp phần tích cực trong việc kiểm 
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế hợp lý. Ngày 07/7/2017, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam ban hành các văn bản điều chỉnh giảm 
lãi suất có hiệu lực từ ngày 10/7/2017. Theo đó, giảm 
0,25%/năm các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái 
cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua 

đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho 
vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. 
Tuy nhiên, tác động tới giảm lãi suất là không nhiều. 
Quyết định giảm lãi suất điều hành ở mức 0,25%/năm 
chỉ đem lại tác động trong một thời gian rất ngắn, sau 
đó lãi suất lại bật tăng trở lại. Nguyên nhân của tình 
trạng này là do sự thiếu liên kết giữa lãi suất điều hành 
với các loại lãi suất thương mại. 

PV: Ngoài các yếu tố trên còn có yếu tố nào khác 
không, thưa ông?

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU: Ngoài các yếu tố trên, 
tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng còn 
chịu tác động từ diễn biến lãi suất trái phiếu Chính 
phủ. Trong năm qua, lãi suất trái phiếu chính phủ vẫn 
còn cao. Lý do là vì Chính phủ vẫn cần huy động vốn 
để đáp ứng các nhu cầu về ngân sách. Do đó, để huy 
động vốn thông qua phát hành trái phiếu thành công, 

Với nền tảng đã tạo dựng được trong năm 2017, cùng với đó là sự 
chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, nhận định mặt bằng lãi suất trong năm 2018 có cơ hội 
giảm theo yêu cầu của Chính phủ. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Trí Hiếu 
chuyên gia tài chính ngân hàng.

Yếu tố nào để giảm lãi suất ngân hàng 

TRONG NĂM 2018?

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU

Ảnh minh họa
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lãi suất cũng phải để ở mức hợp lý. Thực tế cho thấy, 
Trái phiếu Chính phủ là loại hình cho vay với rủi ro 
bằng 0 nên khi lãi suất trái phiếu Chính phủ để ở mức 
cao, thì tiền gửi tại các ngân hàng không thể nào thấp 
hơn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến mặt 
bằng lãi suất cho vay khó giảm trong năm 2017.

PV: Số liệu thống kê từ Ủy ban Giám sát tài chính 
Quốc gia công bố cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm 
2017 ước tính tăng 44,5% so với năm 2016, cùng với đó 
ROA, ROE cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại 
đây. Điều này sẽ có trợ lực như thế nào cho việc giảm 
lãi suất trong thời gian tới?

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU: Đúng là năm 2017 lợi 
nhuận của ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh hơn so 
với năm 2016. Các dự báo cũng cho thấy, hoạt động 
kinh doanh của các ngân hàng trong năm nay cũng 
duy trì tín hiệu tích cực như năm 2017. Đây là điều kiện 
thuận lợi có thể tác động đến những quyết định giảm 
lãi suất của ngân hàng trong năm 2018. 

PV: Tại Nghị quyết 01 ban hành hồi đầu tháng 
01/2018, Chính phủ tiếp tục yêu cầu ngành Ngân hàng 
giảm lãi suất ở mức hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp. Với 
kết quả đạt được trong năm 2017, cùng với những dự 
báo về  năm 2018, ông đánh giá như thế nào về cơ hội 
giảm lãi suất trong năm nay?

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU: Theo tôi, để lãi suất giảm 
trong năm 2018 sẽ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như: 

Thứ nhất là, chi phí vốn. Nếu lạm phát giữ được ở 
mức như năm 2017 và không có những biến động trên 
thị trường tài chính thế giới thì cơ hội giảm lãi suất huy 
động, từ đó giảm lãi suất cho vay sẽ xuất hiện. 

Thứ hai là, nếu lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm 
sẽ là cơ sở để các ngân hàng giảm lãi suất huy động.

Thứ ba là, tác động từ việc Ngân hàng dự trữ Liên 
Bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm. 
Thực tế những năm qua cho thấy, mỗi lần tăng sẽ có 
những tác động nhất định đến tỷ giá USD/VND. 

Thứ tư là, trong năm 2018, có thể lãi suất tiền gửi 
USD sẽ được xem xét, nếu Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam cho phép huy động ngoại tệ có lãi suất thì lãi suất 
huy động tiền đồng sẽ bị đẩy lên. Điều này cũng sẽ tác 
động tiêu cực đến lãi suất huy động VND.

Thứ năm là, xử lý nợ xấu tại các ngân hàng cũng 
sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc giảm lãi 
suất. Nếu các ngân hàng xử lý rủi ro tốt sẽ được 
hoàn nhập lại số dự phòng đã trích lập trước đó, từ 
đó sẽ đẩy chi phí hoạt động xuống, hỗ trợ giảm lãi 
suất cho vay.

Thứ sáu là, dù lãi suất điều hành không có nhiều 
tác động trên mặt bằng lãi suất chung nhưng nếu 
cộng hưởng với các công cụ khác (lãi suất trái phiếu 
Chính phủ…) cũng sẽ có tác động nhất định đến mặt 
bằng lãi suất chung trên thị trường. Do đó, lãi suất 
điều hành cũng nên giảm thêm 0,25-0,5%/năm trong 
năm 2018.

Thứ 7 là, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng 
không nên thúc đẩy các ngân hàng tăng trưởng tín 
dụng quá lớn như năm 2017... 

Nếu như những yếu tố đó diễn ra một cách thuận 
lợi thì việc giảm lãi suất trong năm 2018 là khả thi. 
Ngược lại, các yếu tố trên xảy ra bất lợi cho nền kinh 
tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam là rất khó.

PV: Cảm ơn TS. Nguyễn Trí Hiếu với cuộc trao 
đổi thú vị này.

LAN NGUYỄN (thực hiện)

Ảnh minh họa
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Năm 2017 là năm bản lề trong công tác thay đổi cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa 
phương (CTĐP). Nhìn lại một năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, hoạt động 
Công Thương địa phương đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hoạt động Công Thương địa phương:

MỘT NĂM NHÌN LẠI 
NHƯ QUỲNH

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
Triển khai nhiệm vụ của Chính phủ về tái cơ cấu, 

ngày 02/10/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 3768/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CTĐP; theo đó, 
Cục CTĐP là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu 
quản lý nhà nước đối với lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp (CN-TTCN); khuyến công (KC); cụm 
công nghiệp (CCN); doanh nghiệp (DN) công nghiệp 
nhỏ và vừa; tổng hợp chung tình hình phát triển công 
nghiệp, thương mại tại các địa phương và trên phạm vi 
cả nước; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ 
công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục. 

Mặc dù phạm vi các lĩnh vực quản lý rộng hơn, 
chức năng nhiệm vụ được giao nặng nề hơn hơn, 
trong khi biên chế nhân sự còn thiếu, nhưng được sự 
quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của 
Lãnh đạo Bộ Công Thương, bằng những giải pháp 
đồng bộ, mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, cùng với 

sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, Cục CTĐP tiếp tục ổn định tổ chức 
với cơ cấu rút gọn còn 05 đơn vị hành chính và 01 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời, phối hợp chỉ 
đạo các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trên các lĩnh vực được giao. Nhờ vậy, công tác quản 
lý nhà nước đối với lĩnh vực CN - TTCN, khuyến 
công, CCN, DN công nghiệp nhỏ và vừa của Cục 
vẫn được triển khai theo đúng định hướng, đóng góp 
không nhỏ vào thành tích chung trong năm 2017 của 
Bộ Công Thương.

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

“Điểm sáng” đầu tiên trong năm 2017 phải kể đến 
đó là công tác khuyến công. Trong năm qua, kinh phí 
khuyến công Quốc gia được giao là 111,350 tỷ đồng/278 
đề án, kết thúc năm, Cục CTĐP đã triển khai ký hợp 
đồng và giao nhiệm vụ thực hiện 111,350 tỷ đồng cho 
278 đề án, đạt 100% kinh phí đã giao. Các đề án khuyến 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh thăm gian 
hàng tại Hội chợ sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cùng Lãnh đạo 
Cục CTĐP thăm gian hàng tại Hội chợ hàng CNNT 2017
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công được triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch 
và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng 
địa phương; tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia đúng mục đích, đúng chế độ và 
đạt hiệu quả cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Công tác khuyến công từ trung ương đến 
các địa phương đều bám sát các DN, cơ sở sản xuất 
CNNT để tháo gỡ kịp thời những khó khăn và triển 
khai các nội dung trương trình phù hợp với từng đơn 
vị. Vì vậy, tại các Hội nghị Khuyến công vùng diễn ra 
trong năm 2017, hầu hết các địa phương đều khẳng 
định: Cơ bản các đề án Khuyến công đã bám sát mục 
tiêu, kế hoạch của chương trình Khuyến công quốc gia, 
góp phần tích cực hỗ trợ và phát triển DN. Chương 
trình cũng ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm 
của các DN, cơ sở CNNT, đặc biệt là các cơ sở sản xuất 
nhỏ ở những vùng kinh tế còn khó khăn.

Không chỉ sâu sát việc triển khai các đề án, Cục 
CTĐP còn phối hợp tổ chức thành công các Hội nghị 
Công Thương; Hội nghị công tác Khuyến công; Hội chợ 
- Triển lãm hàng CNNT tiêu biểu tại các tỉnh Thừa Thiên 
- Huế, TP. Hồ Chí Minh và Phú Thọ; Hội thảo “Phát 
triển sản phẩm CNNT tiêu biểu - cơ hội từ ASEAN”.... 
Đây được đánh giá là những hoạt động quan trọng, nhất 
là các Hội chợ - Triển lãm, bởi thông qua các Hội chợ, 
các tổ chức, cá nhân có cơ hội quảng bá các sản phẩm 
CNNT tiêu biểu, tạo mối liên kết, trao đổi hàng hóa, 
thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam. 
Đồng thời, tạo điều kiện tốt để phát huy điểm mạnh của 
mỗi DN, mỗi địa phương và cả khu vực trong phát triển 
CN - TTCN, thương mại và dịch vụ nhằm góp phần phát 
triển thương mại, dịch vụ của cả nước. 

Cũng trong năm qua, bên cạnh các hoạt động sôi nổi 
của khuyến công thì công tác theo dõi về Công Thương 
địa phương; quản lý CCN; phát triển CN - TTCN và 
doanh nghiệp… cũng đạt được những kết quả tốt. Việc 
hướng dẫn, theo dõi, quản lý sự phát triển của các CCN 
đã được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; xử lý kịp 
thời kiến nghị, vướng mắc của địa phương liên quan đến 
các đề án hỗ trợ CCN. Công tác theo dõi, thu thập, cập 
nhật thông tin, tổng hợp các báo cáo về tình hình CTĐP 
cũng được thực hiện kịp thời và duy trì tốt với chất lượng 
ngày càng được nâng cao. Qua đó, phát huy được vai trò 
là đơn vị đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ triển khai Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đáng 
chú ý là công tác phát triển CN-TTCN, làng nghề trên 
địa bàn nông thôn được triển khai hiệu quả, trong đó có 
việc tổ chức bình chọn và tôn vinh 102/171 sản phẩm, bộ 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, đã góp phần 
đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn.

ĐỂ HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA 
PHƯƠNG NGÀY CÀNG HIỆU QUẢ

Phát huy thành quả đạt được, bước sang năm 2018, 
Cục CTĐP đã quán triệt các đơn vị phải bám sát chương 
trình công tác và kế hoạch, chủ động phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ Cục 
được giao. Tiến độ công việc phải được rà soát thường 
xuyên để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, 
không để công việc tồn đọng, chậm tiến độ. Đặc biệt, 
việc xây dựng kế hoạch KC năm 2018, phải hướng tới 
mục tiêu tạo sự lan tỏa lớn, tận dụng được tiềm năng, lợi 
thế của địa phương, vùng. Các đề án cần tập trung vào 
các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên 
tiến; hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực 
quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực và năng 
lực quản lý DN; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm 
môi trường tại các CCN… Cùng với đó, Cục đã yêu cầu 
các Trung tâm KC phải tập trung bồi dưỡng nâng cao 
năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác KC ở cấp 
tỉnh, huyện để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Có thể thấy, hoạt động Công Thương tại các địa 
phương thời gian qua đã đóng góp không nhỏ vào sự 
phát triển KT-XH chung của mỗi tỉnh thành; Đặc biệt 
là hoạt động khuyến công, được đánh giá là một trong 
những chương trình kinh tế đạt hiệu quả cao, góp phần 
đẩy nhanh quá trình phát triển CNNT. Với nền tảng 
đã xây dựng được, tin tưởng rằng các hoạt động Công 
Thương địa phương sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, có 
sự lan tỏa rộng hơn, góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương theo 
hướng hiện đại hóa CNNT 

Công tác phát triển CN-TTCN, làng nghề được triển khai có 
hiệu quả, góp phần đẩy mạnh CNH nông thôn
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“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC”,
đáp ứng sự phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

EVN: 

Mùa Xuân đến cánh én liệng bay/ Thấy mênh mông xanh tươi bao sắc cỏ cây… Một mùa 
Xuân mới, năm mới đã đến! Năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết tâm 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: “Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực”, góp phần đưa EVN trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu 
ASEAN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ.

HƯNG HÀ

Với trọng tâm đó, ngay từ những ngày đầu, 
tháng đầu của năm 2018, EVN đã nhanh 
chóng phát động phong trào thi đua lao 
động sản xuất, toàn thể CBCNVC-LĐ 

cùng chung sức khắc phục các tồn tại, nỗ lực để vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức trên cơ sở phát huy 
thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần, bản lĩnh, 
trí tuệ và 63 năm truyền thống vẻ vang của ngành 
Điện lực Việt Nam.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế 
hoạch năm 2018, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch 
HĐTV EVN cho biết: “Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi 
con người có vai trò quyết định trên mọi bình diện. 
Đặc biệt, để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân với chất lượng 
điện và dịch vụ khách hàng đòi hỏi ngày càng cao, thì 

việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều tất 
yếu. Nhất là chủ đề này có tính bức thiết và phù hợp 
với sự phát triển của Tập đoàn trong thời kỳ cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 cũng như lộ trình tái cơ cấu 
EVN. Với trọng tâm này, Tập đoàn sẽ đảm bảo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị 
hiện đại, góp phần xây dựng EVN trở thành một trong 
những tập đoàn điện lực hàng đầu ASEAN”.

Có thể nói, với sự quan tâm, chú trọng đến chất 
lượng nguồn nhân lực, mà thời gian qua, EVN luôn 
hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm và đạt được 
nhiều thành quả đáng khích lệ. Trong đó, đặc biệt 
phải kể đến chỉ số tiếp cận điện năng liên tục được 
cải thiện về thứ hạng. Đây là một trong những chỉ số 
quan trọng tham gia vào quá trình đánh giá cũng như 
cho thấy sự phát triển và môi trường đầu tư hấp dẫn 
của một nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch 2018 của EVN
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Chúc Mừng Năm Mới

Năm 2017, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam 
đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 
2016 và đứng ở vị trí thứ 64/190 quốc gia, nền kinh tế. 
Đây là mức cải thiện thứ bậc xếp hạng cao nhất từ 2013 
đến nay. Với kết quả này, chỉ số tiếp cận điện năng của 
Việt Nam đã vượt so với yêu cầu của Chính phủ và 
góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường kinh 
doanh cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia. Cùng với đó, độ tin cậy cung cấp điện và minh 
bạch giá điện Việt Nam đạt 6/8 điểm, tăng 3 điểm so 
với 2016. Yếu tố này được cải thiện rất nhiều trong năm 
qua. Đây là ghi nhận của tổ chức Doing Business (thuộc 
Ngân hàng Thế giới) về những cải cách của EVN trong 
việc cung cấp điện với chất lượng ổn định, tin cậy và 
công khai, minh bạch về dịch vụ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 
năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 vừa qua, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng nhấn 
mạnh: “EVN chọn chủ đề năm: “Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực” là điều rất đúng đắn và luôn đúng với 
mọi thời điểm. Đặc biệt năm 2018 là năm bản lề, năm 
có tính quyết định của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, chú trọng 
tới nội dung nói trên không những sẽ góp phần giúp 
EVN hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 
mà còn góp phần nhanh chóng hoàn thành công cuộc 
CNH - HĐH đất nước…”.

Chính vì vậy, thời gian tới, để phát triển và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng, áp 
dụng những thành tựu KHKT của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, EVN sẽ tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp với 
mục tiêu tăng cường đội ngũ kỹ sư tài năng, chuyên 
gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Quản 
lý hệ thống điện, truyền tải điện, sửa chữa nhiệt điện, 
tự động hóa và công nghệ thông tin,… Bên cạnh đó, 
EVN cũng chú trọng, phát triển đội ngũ quản lý kỹ 
thuật - vận hành, công nhân lành nghề; Tổ chức công 
tác sát hạch, đánh giá định kỳ để mọi vị trí công việc 
đảm bảo đủ năng lực thực hiện theo quy trình, quy 
phạm của ngành Điện. Đặc biệt, EVN sẽ tăng cường 
quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện nghiên 
cứu khoa học, giảng dạy và thực hành…

Đó là những giải pháp về nguồn nhân lực nhằm góp 
phần để EVN khẳng định thương hiệu trong khu vực và 
hoàn thành các kế hoạch SXKD 2018 đều tăng cao so với 
năm 2017, với những chỉ tiêu cụ thể như: Điện sản xuất 
và mua đạt 210,49 tỷ kWh, tăng 9,38% so với năm 2017; 
Điện thương phẩm: 190,54 tỷ kWh, tăng 9,5% so với năm 
2017; Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,2%, 
giảm 0,27% so với năm 2017; Chỉ tiêu độ tin cậy cung 
ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 728 phút (giảm 
32% so với 2017), SAIFI: 9,97 lần, MAIFI: 2,0 lần; Chỉ số 
tiếp cận điện năng phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 60/190 
quốc gia và nền kinh tế thế giới; Mức độ hài lòng khách 
hàng sử dụng điện đạt từ 8,0 điểm trở lên; Đầu tư xây 
dựng: tổng giá trị là 117.842 tỷ đồng; Năng suất lao động 
SXKD điện tăng 8 -10% so với năm 2017; Giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 10,5% so với năm 2017.

Trước thềm Xuân mới, chúc cho EVN ngày một 
vươn xa và mãi là cánh én dệt lên mọi mùa Xuân của 
đất nước! 

Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của EVN
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“XƯƠNG SỐNG” 
EVNNPT:

Năm 2017, bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo điều 
hành quyết liệt, sáng tạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ, 
triển khai đồng bộ giữa cơ quan chuyên môn và đoàn thể, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) đã hoàn thành tốt công tác đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải, 
đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định, qua đó góp phần cung cấp đủ điện phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

LINH PHƯƠNG

KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 
Cũng như các đơn vị ngành Điện, năm 2017 là một 

năm gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn 
biến phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu 
phụ tải tăng đột biến. Chỉ tính đợt nắng nóng tháng 
6 và tháng 8 đã khiến cho nhiều trạm biến áp mặc dù 
đã được nâng cấp nhưng luôn trong tình trạng đầy tải, 
trong khi năm 2017 với 16 cơn bão mạnh, nhiều đợt 
mưa lớn, lũ quét liên tục làm thiệt hại nghiêm trọng 
cho hệ thống lưới điện quốc gia. Đối với lưới điện cao 
thế do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia quản lý 
thì càng khó khăn hơn, bởi hầu hết đường dây và trạm 
đã được vận hành từ lâu, lại phải chịu đựng cường độ 
nắng nóng ngoài trời nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C và 
liên tục truyền tải sản lượng cao, nhất là lưới truyền tải 
Bắc - Nam, khu vực miền Trung và Tây Bắc… Đặc biệt, 
trong quá trình thi công các dự án, công tác đền bù, 
giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất và nhất là vấn đề thu xếp, huy động nguồn vốn 
để phát triển mới các dự án điện là trở ngại không hề 
nhỏ đối với EVNNPT... 

CHÚ TRỌNG CÁC GIẢI PHÁP, ĐẶC BIỆT 
LÀ KHCN

Trước thực tế trên, Tổng công ty đã tập trung một 
số giải pháp: Tăng cường quản lý kỹ thuật, vận hành, 
phòng ngừa ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố, khiếm 
khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện; Duy trì 
sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, thí nghiệm định 
kỳ để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, giảm suất sự 
cố; Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống cháy 

nổ, có các phương án hiệu quả trong công tác phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất 
thiệt hại về phương tiện thiết bị, trạm và đường dây, 
đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, tranh thủ sự 
ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành và địa phương, đẩy 
mạnh công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ khởi 
công, thi công, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám sát, 
cũng như phối hợp với các cơ quan, tổ chức tài chính 
thương mại, kịp thời hoàn thành các thủ tục vay vốn 
cho các dự án và công trình trọng điểm. 

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng tập trung vào các 
giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành; hiệu quả sử 
dụng lao động; hiệu quả trong đầu tư xây dựng; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí..., đặc biệt là triển khai 

Thi công, sửa chữa trạm biến áp

CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
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“Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, trong đó: Hoàn 
thành chương trình ERP và áp dụng Hệ thống quản 
lý, vận hành tại Tổng công ty và các đơn vị; Xây dựng 
và ứng dụng thống nhất phần mềm trong quản lý và 
SXKD, phần mềm thu thập, quản lý dữ liệu đo đếm từ 
xa, theo dõi, phân tích tổn thất điện năng; Ứng dụng 
rộng rãi công nghệ GIS 3D và chụp ảnh hàng không 
trong khảo sát thiết kế, đầu tư xây dựng; Triển khai 
thử nghiệm công nghệ GIS phục vụ kiểm tra đường 
dây truyền tải điện, đồng thời đẩy mạnh các dự án 
ứng dụng KHCN, công nghệ thông tin trong quản lý 
tài sản, sửa chữa nóng, thiết bị định vị sự cố, giám sát 
thiết bị online, thu thập giám sát cảnh báo sét. Tổng 
công ty cũng đã tổ chức các lớp đào tạo về KHCN, 
hoàn thành các nội dung đào tạo về bảo dưỡng máy 
biến áp và hệ thống điều khiển tích hợp; Xây dựng 
phòng LAB phục vụ nghiên cứu, đào tạo hệ thống bảo 
vệ và tự động hóa cho đội ngũ kỹ thuật; Đẩy mạnh 
phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi 
mới, ứng dụng đề tài, công nghệ mới với gần 300 đề 
tài nghiên cứu được phê duyệt và ứng dụng hiệu quả 
trong công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty...  

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể người 
lao động, năm 2017, EVNNPT đã hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện sản lượng điện truyền 
tải đạt 166,17 tỷ kWh (bằng 100,5% so với kế hoạch 
EVN giao), tăng 6,4% so với năm 2016; Tỷ lệ tổn thất 
ở mức 2,45% (lưới điện 500 kV đạt 2,74%, lưới điện 220 
kV ở mức 1,18%). Trong đó, đã khởi công được 38 dự 
án lưới điện 220 - 500 kV; hoàn thành thi công, đóng 
điện 50 dự án (11 dự án 500 kV và 39 dự án 220 kV), có 
nhiều dự án quan trọng cấp điện cho Thủ đô Hà Nội, 
các tỉnh trọng điểm phía Nam và khu vực duyên hải 
miền Trung, Tây Nguyên…

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
NĂM 2018   

Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công 
ty (2008 - 2018), EVNNPT đã đặt mục tiêu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ SXKD, đảm bảo truyền tải điện 
an toàn, liên tục ổn định, phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân; Đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; Tiết kiệm chi 
phí, nâng cao năng suất lao động; Tiếp tục tái cơ cấu, 
đổi mới doanh nghiệp, xây dựng mô hình tổ chức, 
quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao.  Trong đó năm 
2018, tập trung chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực”..., nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: Sản 
lượng điện truyền tải đạt 181,2 tỷ kWh (tăng 9% so với 
năm 2017); Tỷ lệ tổn thất ở mức 2,37%; Tổng vốn đầu 

tư xây dựng 18.107 tỷ đồng; Hoàn thành và đưa vào 
vận hành 62 dự án (trong đó 14 dự án 500 kV và 48 dự 
án 220 kV); Khởi công 43 dự án (14 dự án 500 kV và 
29 dự án 220 kV)...

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Tổng công ty 
đã đề ra 07 giải pháp chủ yếu, bên cạnh việc tăng 
cường quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo vệ an toàn hành 
lang lưới điện, ứng dụng các công nghệ mới vào quản 
lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy, ổn định hệ thống 
truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động, sẽ tập 
trung quyết liệt để đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất 
lượng đầu tư các dự án, chú trọng công tác giám sát, 
nghiệm thu, kiểm tra vật tư thiết bị, tiết kiệm chi phí 
vật liệu, vật tư thu hồi... Đồng thời, chú trọng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đảm bảo phát huy 
năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt là tiếp tục kiện 
toàn tổ chức, triển khai đề án tái cơ cấu bộ máy EVN-
NPT giai đoạn 2017 - 2020; Thực hiện Bộ chỉ số đánh 
giá hiệu quả công việc (KPIs) của Tổng công ty và hoàn 
thiện bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT để thực hiện văn 
hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty...

    Vượt qua khó khăn, liên tục đảm bảo cho lưới 
điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định, những người 
thợ Truyền tải điện Quốc gia đã thực sự đóng vai trò 
đắc lực, cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, xứng đáng là lực lượng tiên phong, 
“Xương sống” của Hệ thống điện Quốc gia trong thời 
kỳ CNH, HĐH đất nước 

Vệ sinh sứ cách điện bằng công nghệ mới
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TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 
Công ty Truyền tải Điện 1:

Kết thúc năm 2017, Công ty Truyền tải Điện 1 (PTC1) đã khẩn trương triển khai nhiều giải 
pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, trong đó có 11 nhiệm vụ và công tác 
đảm bảo an toàn lao động được đặt lên hàng đầu.

NGUYỄN MẠNH 

Năm 2017, mặc dù sản lượng truyền tải lớn, 
khối lượng quản lý và xây lắp lưới điện 
ngày càng tăng để theo kịp nhu cầu phát 
triển của phụ tải trong thời kỳ hội nhập, 

trong khi đó tình hình thời tiết có những diễn biến 
phức tạp, nắng nóng bất thường, mưa bão, lũ quét liên 
tục xảy ra khiến cho công tác quản lý, vận hành gặp 
rất nhiều khó khăn, trở ngại. Việc phát triển nhanh 
các trạm biến áp và đường dây tỏa đi các địa phương 
là tín hiệu tốt, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho 
Công ty, bởi công tác huy động, giải ngân vốn không 
đáp ứng kịp cho thi công dự án và quan trọng hơn 
chính là khối lượng tăng nhưng lao động không tăng. 
Những công trình lưới điện mới ở phía Bắc chủ yếu là 
khu vực các tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, lực lượng 
quản lý, vận hành, kiểm tra, giám sát không được bổ 
sung, vì vậy CBCNV các đơn vị trong Công ty phải 
gồng mình gánh vác nhiệm vụ. Đặc biệt, do thời gian 
thẩm định phê duyệt thiết kế dự án của cơ quan quản 
lý nhà nước thường kéo dài, cùng với đó thì nhiều dự 
án có quy mô, giải pháp kỹ thuật phức tạp, dẫn đến 
công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn công nghệ 
hết sức khó khăn…

Bằng tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt khó của tập 
thể CBCNV-LĐ, cùng với sự chỉ đạo, điều hành linh 
hoạt, tăng cường bám sát thực tế để có những quyết 
định chuẩn xác, khoa học của đội ngũ lãnh đạo, năm 
2017, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: Sản lượng 
điện truyền tải trên lưới đạt 69.819 triệu kWh; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng truyền tải ở mức 2,41% (Lưới điện 
500 kV là 2,55% và lưới điện 220 kV là 1,34%). Các 
chi phí trong định mức khoán đều thực hiện nghiêm 
túc, tiết kiệm tối thiểu 7,5% theo quy định. Công ty 
đã phối hợp đóng điện 07 công trình đường dây và 06 

trạm biến áp, gồm 02 đường dây tải điện 500 kV và 05 
đường dây 220 kV, với 01 trạm biến áp 500 kV Đông 
Anh và 05 trạm biến áp 220 kV Trực Ninh; Bắc Ninh 3; 
Thái Thụy; Long Biên và Tây Hà Nội. Ngoài ra, Công 
ty cũng đã đóng điện nâng công suất trạm biến áp 500 
kV Thường Tín và lắp tụ bù trên lưới truyền tải điện 

Đường dây tải điện 220 kV Yên Bái - Lào Cai

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG
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khu vực các tỉnh miền Bắc. Như vậy, đến thời điểm 
cuối năm 2017, PTC1 đang quản lý, vận hành 1.986,09 
km đường dây 500 kV và 4.182,45 km đường dây 220 
kV (tăng 5,97% so với năm 206), cùng hàng chục trạm 
biến áp 500, 220, 110 kV dung lượng 34.291 MVA (tăng 
19,16% so với năm 2016). Đó là một nỗ lực không hề 
nhỏ của đội ngũ những người thợ Truyền tải Điện 1, 
góp phần cung cấp đủ điện cho các địa phương phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người 
dân cả hai miền Bắc - Nam.

Thực hiện Nghị quyết phiên họp ngày 19 tháng 
12 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với 12 nhiệm vụ 
cơ bản, ngay từ đầu năm 2018, Công ty Truyền tải Điện 
1 đã triển khai một số giải pháp trọng tâm, chủ yếu sau: 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động cho người 
và thiết bị trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; 
Phấn đấu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 
và hiệu quả sản xuất, trong đó, thực hiện các chỉ tiêu 
sự cố đường dây và trạm biến áp thấp hơn so với cấp 
trên giao, không để xảy ra sự cố chủ quan và giữ vững 
tỷ lệ điện tự dùng, đảm bảo tối ưu hóa chi phí; Thực 
hiện chương trình đầu tư xây dựng, đảm bảo tiêu chí 
N-1 đối với an toàn hệ thống, N-2 ở một số khu vực 
quan trọng và đảm bảo đủ điện an toàn cho Thủ đô 
Hà Nội; Triển khai kế hoạch tái cấu trúc và chuẩn 
hóa hệ thống quản lý của PTC1; Tiếp tục triển khai 

trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người 
trực; Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn đã được Tổng 
công ty phê duyệt; Đảm bảo công tác đầu tư xây dựng 
với giá trị kế hoạch năm 2018 là 702,345 tỷ đồng, tập 
trung vào các dự án trọng điểm (Hoàn thành và đưa 
vào sử dụng dự án sửa chữa đường dây và trạm đang 
mang điện; Thay dây nâng khả năng tải đường dây 220 
kV Nho Quan - Thanh Hóa; Khởi công dự án nâng 
khả năng tải của đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà 
Đông; Lắp đặt các ngăn lộ 110 kV tại các trạm biến áp 
220 kV Mai Động, Sơn La, Vĩnh Yên; Thay dây nâng 
khả năng tải cho đường dây 220 kV Hà Đông - Phủ Lý; 
Giải pháp hạn chế điện cao áp tại các trạm biến áp 
220 kV Lào Cai và Sơn La; Lắp đặt chống sét van cho 
các đường dây và trạm biến áp nằm trong khu vực có 
nhiều sét); Thực hiện tốt chương trình cải cách hành 
chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh 
các phong trào thi đua; Đặc biệt là ổn định tổ chức, 
duy trì nâng cao đời sống của CBCNV-LĐ…

Chào đón Tết cổ truyền nhưng với các mục tiêu đề 
ra, có thể nói, CBCNV Công ty Truyền tải Điện 1 vui 
Xuân nhưng không lơ là nhiệm vụ, với quyết tâm quản 
lý vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục, chắc 
chắn những người thợ truyền tải điện PTC1 sẽ đoàn kết 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, 
xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu của ngành 
Điện Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH 

Công nhân ngành Điện lắp chống sét van ĐZ 220 kVCông nhân ngành Điện lắp chống sét van ĐZ 220 kV
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CHÚ TRỌNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
PC Hải Dương:

Năm 2017, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu kế hoạch mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho. Theo đó, tổng sản lượng 
điện thương phẩm đạt 4,705 tỷ kWh, tăng 2,66% so với năm 2016 và cao hơn 30,368 triệu 
kWh so với kế hoạch; Giá bán điện bình quân đạt 1.546,39 đồng/kWh; Chỉ số tiếp cận điện 
năng giảm từ 5,86 ngày trong năm 2016 xuống còn 5,1 ngày; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở 
mức 3,97%, giảm 0,24% so với cùng kỳ; Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cao… 
Kết quả đó là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV-LĐ toàn 
Công ty và là cơ sở để PC Hải Dương sẽ có những đột phá trong năm 2018.

ANH TUẤN

Năm qua, được coi là năm rất khó khăn 
đối với PC Hải Dương bởi diễn biến 
thời tiết bất lợi, việc cải tạo lưới điện 
hạ áp nông thôn và nguồn vốn để đầu 

tư còn hạn chế, trong khi nhu cầu về điện năng không 
ngừng tăng cao. Song Ban lãnh đạo Công ty cùng với 
tập thể CBCNV đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết vượt 
khó. Nhờ đó, việc đảm bảo cung cấp điện năng ổn 
định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển KT 
- XH địa phương và sinh hoạt của nhân dân ngay từ 
đầu năm đã được PC Hải Dương tích cực triển khai 
hiệu quả. Đồng thời, Công ty cũng bám sát diễn biến 
thời tiết cũng như nhu cầu dùng điện của từng khách 
hàng để có kế hoạch, phương án bố trí nguồn vốn đầu 
tư, sửa chữa cho các công trình, dự án quan trọng, cấp 
thiết. Cụ thể, Công ty đã sửa chữa 92 hạng mục lớn; 
Hoàn thành dự án nâng công suất máy biến áp T1 trạm 
110 kV Nghĩa An và Lai Kê từ 40 MVA lên 63 MVA; 
Nâng công suất TBA 110 kV Chí Linh; Hoàn thiện sơ 
đồ trạm 110 kV Phúc Điền; Xây dựng mới 140 MBA 
chống quá tải; Hoàn thành việc lắp tụ bù hạ thế với 
tổng dung lượng 5.040 kVAr; Đóng điện 15 bộ recloser 
và 07 dự án lưới điện trung thế… với tổng số vốn đầu 
tư hơn 455 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng, hoàn thiện lưới 
điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH, 
PC Hải Dương còn tích cực áp dụng công nghệ mới, 
nâng cao thẩm mỹ hệ thống lưới điện. Theo đó, Công 
ty đã tiến hành lắp đặt hệ thống đo xa qua mạng 3G/

GPRS với 489 điểm; Đo xa bằng công nghệ RF cho các 
TBA; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán 
tiền điện. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu, đưa vào 
áp dụng mô hình TBA không người trực, góp phần nâng 
cao chất lượng điện, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, 
Công ty đã phối hợp với một số đơn vị viễn thông, 
truyền hình thực hiện bó cáp viễn thông, dây điện trên 
địa bàn với hàng chục km dây cáp viễn thông các loại.

Phối hợp lắp đặt thiết bị trạm biến áp ở Điện lực Nam Sách

để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
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Công nhân PC Hải Dương kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị điện

Đặc biệt, Công ty đã tập trung nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng bằng việc đơn giản hóa các 
thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong kinh doanh bán điện. Vì vậy, 
thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng sau TBA 
công cộng khu vực đô thị và nông thôn giảm xuống 
còn dưới 3 ngày làm việc so với 7 ngày theo chỉ tiêu 
được đặt ra; Thời gian giải quyết mua điện ngoài mục 
đích sinh hoạt là 3,14 ngày. Trong tháng 12 vừa qua, 
Công ty đã tổ chức tháng tri ân khách hàng qua một 
chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với 
nhiều đối tượng, đặc biệt là người dân ở vùng nông 
thôn và người nghèo như: Vệ sinh miễn phí TBA cho 
khách hàng; Triển khai chương trình “Thắp sáng niềm 
tin” (sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho hộ 
nghèo); “Tặng đèn pin - Trao niềm tin” cho gia đình 
chính sách; Thắp sáng đường quê, hỗ trợ nhân công 
lắp đặt dây điện sau công tơ… 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. Đây là những 
kết quả đáng ghi nhận của tập thể CBCNV-LĐ PC Hải 
Dương và là động lực quan trọng thúc đẩy mọi hoạt 
động của Công ty trong thời gian tới.

Năm 2018, PC Hải Dương phấn đấu sản lượng điện 
thương phẩm đạt 4,96 tỷ kWh; Giá bán điện bình quân 
đạt 1.604,6 đ/kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 
dưới 3,97%; Sự cố thoáng qua đường dây 110 kV giữ ở 
mức 0,701 vụ/100km/năm; Sự cố TBA 110 kV là 0,167 

vụ/trạm/năm; Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt 
kết quả cao hơn năm 2017…

Để đạt được các mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, 
Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: 
Theo dõi sát tình hình phụ tải, xây dựng phương thức 
vận hành lưới điện 110 kV, nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, tích cực triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì, 
thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện 110 kV; 
Luân chuyển nội bộ các MBA phân phối non tải, quá 
tải; Tập trung đo dòng, cân pha và không để vận hành 
lệch pha MBA phân phối quá mức cho phép; Củng cố 
nguồn, lưới điện, ngăn ngừa và giảm sự cố; Đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các công trình đầu tư trong năm 2018 
đã được phê duyệt; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính trên cơ sở rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh, sửa đổi 
các quy chế, quy định nội bộ theo hướng công khai 
minh bạch, thông thoáng và tiện lợi cho khách hàng… 
Đặc biệt, coi trọng công tác kỹ thuật an toàn trong sản 
xuất, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động do 
nguyên nhân chủ quan, giảm thiểu tối đa tai nạn lao 
động do nguyên nhân khách quan; Phát huy nội lực từ 
các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBCNV-LĐ Công 
ty; Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông 
tin, khoa học công nghệ mới vào SXKD.

Tin tưởng rằng, với năng lực và truyền thống đoàn 
kết vượt khó, PC Hải Dương sẽ có nhiều đột phá trong 
năm 2018, nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu trong sự 
nghiệp phát triển kinh KT-XH địa phương và đất nước  
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PC Bắc Ninh: 

Những năm gần đây, Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Đi đôi với sự phát triển đó, sản lượng điện thương phẩm trên 
địa bàn tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng từ 15 – 20%/năm. Chính vì vậy, việc cung cấp điện an 
toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
sinh hoạt của nhân dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện địa phương. 

TUẤN ANH

Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc 
Ninh) bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD 
trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tỉnh nhà 
diễn ra nhanh chóng, kinh tế tiếp tục tăng 

trưởng ổn định, môi trường đầu tư được cải thiện, là 
điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên 
địa bàn tăng cao. Đặc biệt, phụ tải điện tại các KCN, 
liền kề KCN và khu vực TP Bắc Ninh tăng khá mạnh với 
sản lượng ngày cao nhất của toàn tỉnh lên tới 20,63 triệu 
kWh, tăng 22,3% và công suất Pmax đạt 981 MW, tăng 
19,4% so với cùng kỳ năm 2016. Để đảm bảo cung ứng 
điện ổn định, an toàn cho khách hàng, ngay từ đầu năm 
2017, PC Bắc Ninh đã tích cực triển khai, khảo sát, đánh 
giá mức độ tăng trưởng của các phụ tải điện. Theo đó, 
Công ty đã sát sao chỉ đạo Điện lực các huyện, thành 
phố nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện của nhân 
dân và doanh nghiệp, qua đó có kế hoạch đầu tư, xây 
dựng bổ sung các công trình đường dây và TBA mới. Cụ 
thể, trong năm 2017, Công ty đã đồng bộ triển khai đầu 
tư, nâng cấp mới 87 hạng mục công trình điện; Phối hợp 
đóng điện thành công 02 dự án 110 kV là “Đường dây và 
TBA 110 kV Yên Phong 5”, “Đường dây 110 kV Quế Võ 
4”; Xây dựng mới 139 TBA với tổng công suất lắp đặt 
là 52.580 kVA; Cải tạo nâng công suất 61 TBA với tổng 
công suất nâng thêm là 10.200 kVA; Xây dựng mới 181,1 
km đường dây 0,4 kV; Nâng cấp 301,52 km đường dây 
0,4 kV; Lắp đặt 947 bộ tụ bù hạ áp với tổng công suất là 
80.740 kVAR; Thay thế 318 bộ tủ cho các TBA với tổng 
mức đầu tư gần 625,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty đã nâng cao chất lượng công tác 
kiểm tra sử dụng điện. Trong đó, chú trọng tới các khách 
hàng tiêu thụ sản lượng điện lớn, khách hàng sử dụng điện 
tại khu vực có tổn thất cao hoặc bất thường. Nhờ vậy, 

trong năm 2017, Công ty đã thực hiện kiểm tra 150.231 
lượt khách hàng sử dụng điện và đã truy thu được 3,1 
triệu kWh với tổng số tiền 5,52 tỷ đồng. Qua đó, các 
chỉ tiêu kinh doanh như sản lượng điện thương phẩm, tỷ 
lệ tổn thất, doanh thu của đơn vị đều hoàn thành xuất 
sắc. Kết thúc năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của 
Công ty đạt 5,718  tỷ kWh, tăng 21,2% so với năm 2016 
và tiếp tục đứng thứ nhất trong 27 Công ty Điện lực trực 
thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); Giá 
bán điện bình quân đạt 1.553,36 đ/kWh, tăng 2,56 đ/kWh 
so với năm 2016; Tổng doanh thu tiền điện trước thuế đạt 
8.904,23 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn thất 
điện năng giữ ở mức 3,74%, giảm 0.29% so với năm 2016.

Cùng với việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân 

KHÔNG NGỪNG ĐÁP ỨNG TIẾN TRÌNH 
CNH - HĐH CỦA TỈNH

Ông Thiều Kim Quỳnh - TGĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đánh giá cao kết quả SXKD 2017 của PC Bắc Ninh
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trên địa bàn, năm 2017, PC Bắc Ninh cũng không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Với 
tâm niệm “Khách hàng là trung tâm” nên toàn thể 
CBCNV-LĐ của đơn vị luôn lắng nghe, “Chủ động 
đem tiện ích đến cho khách hàng” với tiêu chí “tin 
cậy - hiệu quả”. Theo đó, Công ty đã loại bỏ các giấy 
tờ không cần thiết, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn 
thời gian cấp điện cho khách hàng. Nhờ vậy, công 
tác phát triển khách hàng mới của Công ty đạt 17.536 
khách hàng. Trong đó, công tơ 3 pha là 5.688 KH; 
công tơ 1 pha là 11.848 KH. 

Đặc biệt, trong tháng 12/2017, hưởng ứng chương 
trình tháng “Tri ân khách hàng” do Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam phát động, Công ty đã thực hiện chuỗi các 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tặng quà cho 200 
khách hàng là diện hộ nghèo, chính sách; Lắp đặt hệ 
thống đèn đường miễn phí cho một số xóm, ngõ xóm; 
Vệ sinh công nghiệp TBA miễn phí; Tổ chức Hội nghị 
tri ân khách hàng tại Điện lực Từ Sơn; Tổng kết chương 
trình “Gia đình Tiết kiệm điện”... với tổng kinh phí 
thực hiện hơn 700 triệu đồng.

Bước sang năm 2018, mục tiêu của PC Bắc Ninh là 
phải tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu sản lượng 
điện thương phẩm đạt 6,6 tỷ kWh với tổng doanh thu 
trước thuế đạt 10.642 tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu 27 
Công ty Điện lực thành viên thuộc EVNNPC; Giảm tỷ 
lệ tổn thất điện năng về mức nhỏ hơn 3,65%; Giá bán 
điện bình quân là 1.612,5 đồng/kWh…

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018, Công 
ty sẽ tập trung đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, thi công 

nhanh các công trình sửa chữa lưới điện lớn, 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; 
Theo dõi chặt chẽ thông số vận hành của các MBA, 
đường dây trung thế, hạ thế; Thực hiện phương án 
hoán đổi, nâng công suất MBA chống quá tải… Đặc 
biệt, coi trọng công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất, 
không để xảy ra sự cố chủ quan và tai nạn lao động, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ…

Một mùa Xuân mới lại về, đem đến biết bao niềm 
tin và hy vọng. Tin tưởng rằng, với năng lực và thành 
quả đã đạt được, PC Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái được 
những thành công mới, đảm bảo cung cấp đủ điện, 
an toàn, liên tục, ổn định, phấn đấu để xứng đáng trở 
thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022 

Công nhân PC Bắc Ninh sửa chữa, bảo dưỡng đường dây 
nhằm tránh thất thoát điện năng.

PC Bắc Ninh thay mới dây điện cho một số gia đình hộ nghèo trong Tháng Tri ân khách hàng
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PC Bắc Giang: 

ĐẢM BẢO ĐỦ ĐIỆN 

Với việc không ngừng đầu tư, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa lưới điện, những năm gần 
đây, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện cho 
phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Kết thúc năm 2017, PC Bắc Giang 
đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Sản lượng điện thương 
phẩm đạt hơn 2,430 tỷ kWh, tăng 22,42% so với năm 2016; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở 
mức 6,3%, giảm 0,94% so với cùng kỳ; Giá bán điện bình quân đạt 1.596,44 đ/kWh; Doanh 
thu tiền điện đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 22,20% so với năm 2016…

LÊ ANH

Để có được những kết quả đó, năm 2017, 
PC Bắc Giang đã tập trung triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật như: 
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, trạm biến áp (TBA), 
những khu vực có nguy cơ mất an toàn; Thực hiện 49 
phương án trao đổi các MBA non tải và quá tải, nâng 
công suất và hạ công suất cho 362 TBA phân phối; 
Lập phương thức vận hành kinh tế, duy trì điện áp vận 
hành tại các TBA 110 kV, điện áp xuất tuyến 35 kV, 22 
kV tại trạm 110 kV; Thường xuyên tính toán, đảm bảo 
khai thác hiệu quả các bộ tụ bù cao hạ thế;... Đồng 
thời, Công ty cũng tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc để đầu tư phát triển mới lưới 
điện khu vực nông thôn, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 
các công trình lưới điện. Theo đó, Công ty đã hoàn 
thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng 62 hạng mục công 
trình điện; Tổ chức thực hiện 267 phương án sửa chữa 
thường xuyên các loại, 327 phương án thay gom công 
tơ phát triển khách hàng mới và nhiều phương án sửa 
chữa nhỏ thay thế các thiết bị lưới điện.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính, 
đổi mới phong cách  làm việc, ứng dụng công nghệ 
mới vào sản xuất, kinh doanh để rút ngắn thời gian 
giao dịch, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với khách 
hàng là một trong những hoạt động được PC Bắc Giang 
hết sức quan tâm. Qua đó, đổi mới công tác dịch vụ 

khách hàng, các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của 
Công ty ngày càng được cải thiện. Năm 2017, tổng thời 
gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1344,56 
phút/kế hoạch 1353,0 phút; Tần suất mất điện thoáng 
qua bình quân (MAIFI) là 5,8 lần/kế hoạch 9,63 lần; Tần 
suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,44 lần/kế 
hoạch 0,45 lần. Nhờ vậy, chỉ số cung cấp điện của Công 
ty ngày càng được cải thiện, việc cấp điện sinh hoạt cho 
khách hàng đã giảm xuống còn 2,94 ngày; Cấp điện 3 
pha ngoài sinh hoạt giữ ở mức 4,79 ngày. 

Công nhân PC Bắc Giang đang tiến hành sửa chữa, hoán 
đổi máy biến áp trên địa bàn TP Bắc Giang

cho phát triển kinh tế - xã hội
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Trên cơ sở nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó 
khăn, thách thức, năm 2018, ngoài các mục tiêu tổng 
sản lượng điện thương phẩm đạt 2,88 tỷ kWh; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng giảm xuống 6,2%; Giá bán điện 
bình quân tăng lên 1.658 đ/kWh; Doanh thu tiền điện 
đạt 4.784 tỷ đồng, PC Bắc Giang sẽ tiếp tục phấn đấu 
nâng cao chất lượng cung cấp điện; Cải cách mạnh 
mẽ thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng theo phương châm 3 dễ: "Dễ tiếp cận - Dễ 
tham gia - Dễ giám sát"; Tăng năng suất lao động và 
thu nhập bình quân cho người lao động; Ngăn ngừa 
và đẩy lùi tình trạng mất an toàn và tai nạn lao động.

Để thực hiện được các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, PC 
Bắc Giang đã đề ra 15 nhóm giải pháp cụ thể trong 
từng lĩnh vực và xác định tính đồng bộ, liên kết giữa 
các giải pháp. Cụ thể như: Kiên quyết giảm thiểu sự cố, 
giảm thời gian mất điện, cung ứng điện an toàn, tin cậy, 
đáp ứng đủ điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 
sinh hoạt của nhân dân với mức tăng trưởng cao, không 
để xảy ra mất điện trên diện rộng. Cùng với đó là tạo 

bước đột phá trong công tác quản lý dự án đầu tư xây 
dựng theo hướng tuân thủ nghiêm pháp luật, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng, tiết kiệm trong đầu tư, khai thác 
hiệu quả các công trình lưới điện sau đầu tư, tiếp tục 
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng, đặc biệt là chủ động cung cấp thông tin và phục 
vụ khách hàng. Đồng thời hợp lý hóa tổ chức SXKD, 
đổi mới quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí, tăng 
cường phân cấp quản lý, tạo động lực thực sự cho các 
đơn vị nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh 
doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng…

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế quốc tế, ngành Điện nói chung và PC Bắc 
Giang nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với 
sự phát triển của tỉnh nhà. Thời gian tới, PC Bắc Giang 
sẽ tiếp tục phát huy mọi thành quả, năng lực, trí tuệ, 
tinh thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 
cũng như góp phần cải thiện tốt hơn môi trường đầu 
tư, kinh doanh, đưa Bắc Giang trở thành điểm đến hấp 
dẫn với mọi công dân và doanh nghiệp 

PC Bắc Giang sửa chữa, bảo dưỡng đường dây tại huyện Lục Ngạn
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PC Bắc Kạn: 

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO XUÂN MỚI, 
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nghèo, diện tích rộng (4.859,4 km2), tổ chức hành chính gồm 01 
thành phố và 07 huyện, trong đó có 108 xã, 06 phường và 08 thị trấn, với dân số 308.300 
người, nên việc cung cấp đủ nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, các 
sự kiện chính trị xã hội quan trọng... của địa phương là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

LINH ĐAN

Qua tìm hiểu được biết, hiện Công ty Điện 
lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đang quản lý 
1.722,1 km đường dây trung thế (trong đó 
có 58,1 km là của khách hàng); Đường dây 

hạ thế là 1.997,7 km và 1.019 trạm biến áp phân phối 
(dung lượng 148.445 kVA) (trong đó có 189 trạm biến 
áp của khách hàng). Ngoài ra, còn có nhiều trạm cắt 
35 kV; 10 kV; Tụ bù trung hạ thế và gần 100.000 công 
tơ 01 pha, 03 pha, cung cấp điện lưới quốc gia cho 
75.807/78.475 hộ dân (đạt 96,72%).

Khó khăn nhất đối với PC Bắc Kạn chính là năm 
2017, một số doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn bị ảnh 
hưởng của suy thoái kinh tế, thiếu nguồn nguyên liệu 
sản xuất phải hoạt động cầm chừng, hoặc ngừng hẳn 
hoạt động; trong khi đó, giữa năm (tháng 6 và tháng 8) 
thời tiết nắng nóng kéo dài, rồi mưa bão, lũ quét, sạt 
lở liên tục xảy ra, gây nhiều sự cố lưới điện, ảnh hưởng 
đến chất lượng điện năng, tỷ lệ tổn thất và sản lượng 
điện thương phẩm. 

 Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt 
của Ban Lãnh đạo Công ty, sự cố gắng của các phòng, 
ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc, PC Bắc Kạn 
đã tập trung 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, 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 hoán đổi 
thiết bị, nâng cao hiệu suất cung cấp điện. Bên cạnh 
đó, tập trung công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường 
xuyên, chống quá tải và từng quý đánh giá phân tích 
hiệu quả giảm tổn thất điện năng… 

Đối với công tác kinh doanh, Công ty tăng cường 
công tác kiểm tra sử dụng điện định kỳ và đột xuất vào 
giờ cao điểm, đồng thời kiểm tra, thanh tra việc áp giá 
bán điện đúng đối tượng, nhằm nâng giá bán điện bình 
quân, nhất là những đối tượng khách hàng có hộ khẩu 
dùng chung công tơ; Thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện 
năng đối với khách hàng trung áp trung bình <05 ngày; 
Phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian triển 
khai dịch vụ thu hộ tiền điện và áp dụng chương trình 
thu tiền điện, chấm nợ online qua thẻ khách hàng tại 
các địa phương; Duy trì dịch vụ nhắn tin cho gần 1,5 
triệu lượt đối tượng để thông báo tiền điện, thông báo 
mất điện. Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Tổng công 
ty, PC Bắc Kạn đã nhắn tin tới 100% khách hàng dùng 
điện mời tham gia Hội nghị tri ân khách hàng cuối năm 
và triển khai nhiều hoạt động mang tính xã hội cao 
như: Sửa chữa, thay thế dây sau công tơ, thay bóng 
đèn, công tắc, vệ sinh công nghiệp cho 20 trạm biến 
áp của khách hàng sử dụng điện lớn và thực hiện 05 
chương trình “Thắp sáng đường quê” tại các huyện Na 
Rì, Bạch Thông và Chợ Mới…

Nhờ những giải pháp chủ yếu trên, kết thúc năm 
2017, PC Bắc Kạn đã hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Điện thương phẩm: 
184,093 triệu kWh (tăng 1,15% so với KH giao, tăng 
13,84% so với năm 2016); Tỷ lệ tổn thất ở mức 7,92% 
(giảm -0,1% so với KH giao); Giá bán bình quân đạt 
1.667,44 đ/kWh (tăng 0,42% so với KH); Doanh thu 
(chưa tính VAT) đạt 306,965 tỷ đồng… Đây là kết quả 
của sự nỗ lực cố gắng, vượt khó của tập thể CBCNV 
trong toàn Công ty, tạo tiền đề để PC Bắc Kạn bước 
vào năm 2018 với một khí thế mới.
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Ngành Điện lực Bắc Kạn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Được biết, ngay sau khi kết thúc thực hiện kế 
hoạch năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển 
khai ngay nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể, 
trong đó,  phấn đấu điện hoàn thành đạt và vượt các 
chỉ tiêu về điện thương phẩm; Tỷ lệ tổn thất; Giá bán 
điện bình quân; Doanh thu tiền điện; Tiết kiệm điện... 
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực”.

Đối với công tác SCTX, SCL, ĐTXD, Công ty phấn 
đấu thực hiện khối lượng thi công, đảm bảo 100% kế 
hoạch đúng tiến độ; Tăng cường công tác giám sát kỹ 
thuật, đảm bảo chất lượng công trình, tổ chức nghiệm 
thu chặt chẽ đúng thủ tục, đúng quy định; Hoàn thiện 
hồ sơ quyết toán kịp thời, cấp phát vật tư đúng chủng 
loại, đủ số lượng và chất lượng; Phấn đấu nâng dần 
số hộ có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh theo kế 
hoạch đề ra... 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, bên cạnh các giải 
pháp đã thực hiện, năm 2018, Công ty sẽ chú trọng công 
tác an toàn - VSLĐ - PCCN, tăng cường công tác chỉ 
đạo, kiểm tra (nhất là kiểm tra đột xuất tại hiện trường) 
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp 
vi phạm; Phấn đấu không để xảy ra sự cố, tai nạn lao 

động và cháy nổ do chủ quan; Không phát sinh mới và 
giảm được số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện 
cao áp; đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của đội 
ngũ cán bộ chuyên viên. Đồng thời, đẩy mạnh các biện 
pháp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy 
phạm, công tác quản lý vận hành (nhất là vào ban đêm, 
giờ cao điểm và những điểm nút dễ xảy ra sự cố), kịp 
thời nắm bắt tình trạng kỹ thuật của từng thiết bị, máy 
móc để có phương án sửa chữa thay thế kịp thời; Phấn 
đấu giảm suất sự cố nhỏ hơn quy định, đảm bảo cung 
cấp điện thường xuyên, liên tục và không ngừng nâng 
cao chất lượng; Đảm bảo hệ thống mạng và máy tính 
vận hành tốt, triển khai thành công các chương trình 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác SXKD và 
đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Đón năm mới, chào Xuân Mậu Tuất 2018, CBCNV 
Công ty Điện lực Bắc Kạn đang tập trung mọi nỗ lực 
cố gắng ngay từ ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển 
đội ngũ, đồng thời tích cực cùng địa phương giữ vững 
ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 
văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lập 
thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày 
thành lập Đảng quang vinh 3/2 
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PC Lai Châu: 

NGHĨA HÀ

Năm 2017, 
Công ty 
Điện lực Lai 
Châu bước 

vào thực hiện kế hoạch 
SXKD với nhiều khó 
khăn, thách thức lớn hơn 
so với dự báo ban đầu. 
Tình hình thời tiết diễn 
biến phức tạp, thiên tai, 
lũ lụt, sạt lở đất vẫn liên 
tiếp xảy ra, bão và mưa 
lớn gây thiệt hại cho hệ 
thống điện của Công 
ty; giá cả hàng hóa biến 
động tăng, ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 
và cung ứng điện cho khách hàng. Sức ép trong việc 
tìm kiếm và bố trí đủ việc làm, đảm bảo thu nhập cho 
người lao động tại Xí nghiệp dịch vụ. Đặc biệt là phải 
giảm giá thành phân phối điện, trong khi vẫn phải đảm 
bảo mục tiêu xuyên suốt là đáp ứng nhu cầu về điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy vậy trong năm tình hình kinh tế, chính trị trong 
nước và địa phương vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, 
tăng trưởng điện tại địa phương ở mức cao, đạt 10,78% 
so với các năm trước. Năm 2017, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai 
sâu rộng chủ đề năm là: Đẩy mạnh khoa học công 
nghệ đến tất cả các đơn vị, vì thế đã tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ của việc ứng dụng và phát triển khoa học 
công nghệ trong quản trị điều hành, vận hành hệ thống 
điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, 
nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. 

Trong điều kiện đó, Công ty Điện lực Lai Châu đã 
nỗ lực không ngừng tìm nhiều nhóm giải pháp hiệu quả, 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho 
sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
duy trì tốt công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối về con người và thiết bị. Hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch Tổng công ty giao. Do có nhiều giải pháp khoa 
học, hiệu quả, nên chỉ tiêu điện thương phẩm trong 

năm 2017, Công ty thực hiện 152 triệu kWh tăng 10,48% 
so với KH giao đầu năm, tăng 1,3% so với kế hoạch giao 
điều chỉnh.  Các Điện lực có điện thương phẩm tăng 
cao so với cùng kỳ là Điện lực Phong Thổ tăng 31,97%; 
Sìn Hồ tăng 10,48%; Nậm Nhùn tăng 10,2%...

Chỉ tiêu giá bán điện bình quân của Công ty thực 
hiện là 1.732,87 đ/kWh, tăng 22,76 đ/kWh so với kế 
hoạch giao đầu năm, tăng 3,87 đ/kWh so với KH điều 
chỉnh. Các đơn vị có giá bình quân tăng cao là Điện lực 
Phong Thổ tăng 140,6 đ/kWh; Tam Đường tăng 19,78 
đ/kWh; Thành phố tăng 12,75 đ/kWh. Nguyên nhân 
để tăng được giá bán: Công ty đã tăng cường công tác 
kiểm tra, áp giá bán điện, số hộ dùng chung: Tổng số 
khách hàng đã thực hiện kiểm tra trong năm 2017: 917 
khách hàng. Số lượng khách hàng phải áp lại giá trong 
năm 2017: 188 khách hàng. Thời tiết nắng nóng, rét 
đậm, sản lượng tiêu dùng tăng kéo theo giá bán tăng. 
Bên cạnh đó là do tăng giá bán điện từ 01/12/2017.

Xác định khách hàng là trọng tâm, là động lực tác 
động đến tăng trưởng và phát triển của Công ty. Bởi 
vậy, công tác chăm sóc khách hàng luôn luôn được Ban 
Lãnh đạo Công ty coi trọng. Trong năm 2017, Công 
ty đã không ngừng tăng cường công tác quảng bá về 
Trung tâm CSKH và số tổng đài CSKH 19006769, điểm 
bình quân đánh giá sự hài lòng của khách hàng đạt 7,54 
điểm, tăng 0,03 điểm so với cùng kỳ 2016. 

Là tỉnh miền núi, hạ tầng giao thông còn nhiều khó 
khăn, dân cư phân bố không tập trung, nhiều thôn bản 
ở tận vùng sâu vùng xa nên Công ty Điện lực Lai Châu 
đã được Tổng công ty uỷ quyền ký Hợp đồng thuê 
dịch vụ bán lẻ điện năng cho các Điện lực trực thuộc. 
Giám đốc các Điện lực trực thuộc Công ty được ký 
hợp đồng thuê dịch vụ bán lẻ điện năng theo địa bàn 
quản lý của từng Điện lực, đúng với các quy định hiện 
hành, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và pháp 
luật trong phạm vi công việc được uỷ quyền.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 
SXKD khác, coi SXKD khác là nhiệm vụ chính trong 
hoạt động SXKD của PC Lai Châu; doanh thu thực 
hiện 11,87 tỷ đồng, đạt 165% so với kế hoạch EVNNPC 
giao; lợi nhuận đạt 224 triệu đồng, tăng 7% kế hoạch 
giao điều chỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 
10.5triệu đồng/người/tháng.

ĐOÀN KẾT VƯỢT KHÓ ĐỂ THÀNH CÔNG

Ông CAO NGỌC LẠC 
Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Công ty Điện lực 
Lai Châu
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Điểm nổi bật trong năm qua là từ ngày 01/7/2017 
đã thành lập Xí nghiệp Dịch vụ điện lực; chỉ đạo công 
tác thực hiện kế hoạch SXKD của Xí nghiệp sau thành 
lập: Tạo đủ việc làm cho CBCNV, doanh thu 06 tháng 
cuối năm Xí nghiệp thực hiện 10,579 tỷ đồng, đạt 100% 
KH Công ty giao. 

Công tác an toàn luôn luôn được Ban Giám đốc 
Công ty quán triệt phải đặt lên hàng đầu, xuyên suốt 
mọi hoạt động. Chính vì thế nên trong năm 2017 không 
để xảy ra sự cố mất an toàn đối với con người và thiết 
bị. Trang cấp thiết bị dụng cụ an toàn, dụng cụ sản 
xuất, đặc biệt trong năm 2017, Công ty thường xuyên 
mua sắm và cấp phát bổ sung công cụ, dụng cụ cho các 
tổ trực, cụm xã, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong hoạt 
động sản xuất và kinh doanh. 

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Lãnh 
đạo Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống người 
lao động bằng những việc cụ thể như: Cấp thẻ BHYT 
đầy đủ và kịp thời cho CBCNV; Thực hiện thanh toán 
chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động; Tổ chức 
đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được 17 lớp 
với 1.346 lượt người tham gia; Bố trí 12 người đi học 
trung cấp lý luận chính trị; 11 trường hợp đi học nâng 
cao trình độ chuyên môn.

Tổ chức bồi huấn kiểm tra, sát hạch quy trình quy 
phạm cho tất cả các đơn vị trực thuộc. Tổ chức khám 
sức khỏe cho CBCNV - LĐ toàn Công ty là 839 lượt 
người; tổ chức phục hồi chức năng trên 75 người. 

Phát huy những việc đã làm được, Công ty Điện lực 
Lai Châu đề ra các giải pháp để khắc phục những mặt 
hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu EVNNPC 
giao. Thực hiện cấp điện an toàn, liên tục và ổn định 

cho phụ tải, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu điện năng 
cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. 
Tăng cường nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT 
trong SXKD; Đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy 
ra tai nạn lao động do chủ quan gây nên. Tiếp tục duy 
trì và phát huy chương trình 5S. 

Công ty Điện lực Lai Châu - đơn vị thành viên của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hoạt động trên vùng 
biên cương xa xôi của Tổ quốc, phải đương đầu với 
nhiều khó khăn, vất vả, gian nan hơn so với các công 
ty thành viên khác. Những khó khăn, vất vả đó đã 
được tập thể CBCNV-NLĐ và Ban Giám đốc Công 
ty xác định và cắt nghĩa một cách rõ ràng, sẵn sàng 
chấp nhận, quyết tâm vượt khó bằng sự đoàn kết, sát 
cánh bên nhau, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, nỗ 
lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn 
thành các mục tiêu kinh tế, kỹ thuật và an sinh xã hội, 
gắn bó mật thiết với địa phương, thúc đẩy tiến trình 
CNH-HĐH, đưa Lai Châu từng bước tăng trưởng khá 
về KT-XH, xứng đáng là viên ngọc của vùng Tây Bắc 
đang tỏa sáng mỗi ngày 

PC Lai Châu chủ động xử lý các sự cố của hệ thống lưới điện

PC Lai Châu luôn đặt Khách hàng là trung tâm của sự phát 
triển bền vững
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PC Bình Định:

KẾT THÚC THẮNG LỢI NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD ĐIỆN NĂNG NĂM 2017

Tháng 12/2017 - năm thứ 3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức 
“Tháng tri ân khách hàng” dùng điện trên phạm vi toàn quốc. Công ty Điện 
lực Bình Định (PC Bình Định) cùng với các đơn vị trong Tổng công ty Điện 
lực miền Trung (EVNCPC) cũng vừa nhanh chóng khắc phục thiệt hại do 
cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn vừa triển khai các hoạt động “Tháng tri ân 
khách hàng” gắn với đợt thi đua nước rút hoàn thành toàn diện, xuất sắc các 
chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trọng tâm về SXKD bán điện năm 2017, đồng thời 
hoàn tất các công trình điện nông thôn phục vụ tết Mậu Tuất.  Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với Ông Huỳnh Ngọc Việt  -  Giám đốc 
Công ty Điện lực Bình Định xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết ý nghĩa và những nội dung cơ 
bản về “Tháng tri ân khách hàng” mà PC Bình Định đã 
và đang triển khai năm 2017?

Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Tháng 12 là tháng 
ngành Điện chọn là “Tháng tri ân khách hàng sử dụng 
điện” trên cả nước với nhiều hoạt động mang tính thiết 
thực, hướng tới khách hàng, vì môi trường và đảm bảo 
điện cho phát triển kinh tế, xã hội. Với Thông điệp 
“Chuyên nghiệp, thân thiện”, PC Bình Định luôn thể 
hiện rõ ràng và minh bạch trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh điện năng; Công tác dịch vụ khách hàng 
(DVKH) được đặt lên hàng đầu, các hoạt động trong 
tháng tri ân khách hàng cụ thể như: Vệ sinh không cắt 
điện miễn phí TBA cho các khách hàng lớn; Hỗ trợ 
20% chi phí nhân công lắp đặt sau công tơ cho khách 
hàng phát triển mới; Chương trình “Thắp sáng niềm 
tin” thực hiện sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây 
sau công tơ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; 
Chương trình “Thắp sáng đường quê” thực hiện lắp 
đặt hệ thống điện đường, bóng đèn, đưa ánh sáng đến 
với các đường trong thôn, xóm, xã, phường tại các địa 
phương trong tỉnh, hay chương trình Tuần lễ hồng - 
Hiến máu nhân đạo... Tất cả đều hướng tới phục vụ 
cộng đồng, tri ân khách hàng.

PV: Thực hiện chủ đề 2017: “Đẩy mạnh khoa 
học công nghệ” của EVN và sự chỉ đạo sâu sát của 
EVNCPC, PC Bình Định đã đạt được những đỉnh cao 

ấn tượng nào trong việc triển khai thực hiện các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật trọng tâm về nhiệm vụ SXKD 
điện năng năm 2017?

Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Công ty Điện lực Bình 
Định thực hiện “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu 
quả đầu tư” theo Chỉ thị 989/CT-EVN ngày 08/3/2017 
của EVN như: Ứng dụng sửa chữa điện nóng Hotline, 
tăng cường vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao; 
Các ứng dụng CNTT trong kinh doanh: App chăm sóc 
khách hàng, hệ thống thu thập số liệu đo đếm: MDMS, 
RF-Spider, triển khai các dịch vụ điện trực tuyến trên 

Ông HUỲNH NGỌC VIỆT  
Giám đốc PC Bình Định

Hoạt động trong tháng tri ân khách hàng của PC Bình Định



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 45

Chúc Mừng Năm Mới

website chăm sóc khách hàng: https://cskh.cpc.vn..., 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác DVKH, hoàn 
thành nhiệm vụ SXKD năm 2017, cụ thể:

- Thứ nhất, Công ty đã đảm bảo nguồn lưới vận 
hành ổn định, cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống 
của nhân dân trên địa bàn. Sản lượng điện thương 
phẩm trong năm thực hiện 1.662 tr.kWh, tăng 9,7% so 
với cùng kỳ năm 2016 và vượt 500 triệu kWh so với 
kế hoạch EVNCPC giao năm 2017... Các chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật và kinh doanh bán điện đều đạt và vượt 
kế hoạch như: Chỉ số tiếp cận điện năng, dư nợ tiền 
điện, an toàn... Đặc biệt, chỉ tiêu tổn thất điện năng 
năm 2017 ước thực hiện 4,90%, thấp hơn 0,27% so với 
năm 2016 và thấp hơn 0,08% so với kế hoạch. Ngoài 
ra, PC Bình Định luôn chủ động sẵn sàng các phương 
án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và 
các tình huống bất lợi trong cung cấp điện, đặc biệt 
tập trung đảm bảo cung cấp điện mùa khô, mùa nắng 
nóng năm 2017 - 2018.

- Thứ hai là, thực hiện tốt công tác DVKH, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi trong giao dịch với khách 
hàng dùng điện, khách hàng có thể giao dịch với Điện 
lực mọi lúc, mọi nơi thông qua nhiều kênh như email, 
EMS; website chăm sóc khách hàng; ứng dụng trên 
điện thoại di động; Tổng đài hỗ trợ 1900 1909... mà 
không phải đến Phòng giao dịch Điện lực. Bên cạnh 
đó, nhân viên Điện lực nghiêm túc thực hiện Văn hóa 
EVN: Thân thiện, chu đáo, tận tình hướng dẫn mọi 
dịch vụ về điện khi khách hàng cần. Tất cả đã góp 
phần nâng cao uy tín và hình ảnh của ngành Điện 
trong nhân dân và chính quyền địa phương. 

- Thứ ba là, mở rộng và tối ưu hóa các hình thức 
thu tiền điện như trích tự động tài khoản ngân hàng, 
thanh toán trực tuyến, thanh toán qua ATM, bankplus, 
bưu điện... nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong 
công tác thu ngân cũng như nâng cao dịch vụ khách 
hàng. Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng, bưu 
điện với đa dạng hình thức được duy trì và tăng trưởng 
đạt trên 45% tính đến cuối năm 2017.  

- Thứ tư là, tăng cường lắp đặt hệ thống RF-spider, 
đến nay đã thực hiện ghi chỉ số từ xa đạt trên 63% 
trong tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
toàn tỉnh.

PV: Trong những năm tới, Nhà nước có chủ trương 
không quản lý bằng sổ hộ khẩu và CMND, vậy ngành 
Điện - mà cụ thể là PC Bình Định sẽ có những động 
thái nào để thích nghi với chủ trương mới, khắc phục 
sự lệ thuộc sổ hộ khẩu trong Hợp đồng sử dụng điện 
của từng hộ, nhằm tiếp tục cải thiện công tác quản lý 
và dịch vụ khách hàng trong thời đại 4.0?

Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Khi có thay đổi về hình 
thức quản lý HĐ của khách hàng dùng điện, không lệ 
thuộc vào sổ hộ khẩu, ngành Điện sẽ có chủ trương 
chung và cách làm phù hợp. PC Bình Định luôn nghiêm 
túc thực hiện theo các qui định của pháp luật hiện 
hành, với những vận dụng linh hoạt nhằm hoàn thành 
mục tiêu hướng tới khách hàng, vì môi trường và đảm 
bảo điện cho phát triển kinh tế, xã hội.

PV: Cám ơn ông và kính chúc PC Bình Định tiếp 
tục đạt những thắng lợi mới trong nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2018.

VĂN THUẬN (thực hiện)

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Điện lực Phù Cát (PC Bình Định) trong tháng tri ân khách hàng
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Thủy điện Thác Bà:

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH

Năm 2017, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa bão, lũ quét xảy ra liên tục, khiến cho công 
tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát điện gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty CP Thủy 
điện Thác Bà vẫn nỗ lực, cố gắng, bằng các giải pháp đồng bộ, tổ chức điều tiết hợp lý nguồn nước 
để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch: Sản xuất được 490,98 triệu kWh vượt 138% so với kế kế 
hoạch, trong đó điện thương phẩm đạt 485,33 triệu kWh; Tổng doanh thu 372.300 triệu đồng...

HƯƠNG MAI

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để khắc 
phục được khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đề ra, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú 

trọng công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết 
bị công nghệ định kỳ, không để xảy ra khiếm khuyết, 
bảo đảm cho các tổ máy vận hành liên tục an toàn, ổn 
định. Cùng với việc phát huy tối đa hiệu suất của máy 
móc, thiết bị, Công ty còn quan tâm triển khai thực 
hiện chương trình 5S một cách đồng bộ, rộng khắp từ 
phòng ban tới các đơn vị sản xuất, đồng thời, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền giúp cho người lao động nâng 
cao ý thức trách nhiệm trong công tác, tác phong làm 
việc khoa học, với mong muốn Nhà máy thực sự là nơi 
để người lao động được cống hiến, sáng tạo, dành hết 

tâm huyết cho xây dựng cơ quan, trở thành điểm sáng 
của văn hóa doanh nghiệp…  

Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo đủ 
việc làm, nâng cao thu nhập cho cổ đông và người lao 
động, từng bước tích lũy, bảo toàn và phát triển vốn 
của doanh nghiệp, năm 2017, Công ty cũng đã chỉ đạo 
các phòng ban chuyên môn, đơn vị hoàn thành trung 
tu Tổ máy phát điện H1 và H2; các công trình sửa chữa 
lớn, sửa chữa thường xuyên và điều tiết phụ tải, đồng 
thời, tăng cường kiểm tra bảo dưỡng, vận hành thiết bị, 
công nghệ nhà máy, đảm bảo đúng quy trình, qua đó 
tăng thời gian khai thác vận hành các tổ máy của Thủy 
điện Thác Bà, tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các công trình thủy công, 

Lãnh đạo Công ty hướng dẫn Đoàn công tác của Bộ Công an thăm nhà máy

 địa chỉ đáng sống của vùng cao Yên Bái
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công trình phụ trợ, công tác quan trắc chống thấm, 
lún, chuyển dịch đều được duy trì kiểm tra, phát hiện 
để xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn công trình. Nét nổi 
bật của Công ty Thủy điện Thác Bà là năm 2017, tình 
hình mưa lũ diễn biến bất thường, nhưng Công ty đã 
bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng 
chống thiên tai trong công tác xả lũ, đảm bảo vận hành 
an toàn cho công trình và nhân dân vùng hạ du. Trong 
đó, đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và đưa vào vận 
hành 07 trạm cảnh báo lũ tự động trên hệ thống sông 
Chảy thuộc địa bàn các huyện Yên Bình (Yên Bái); 
Đoan Hùng (Phú Thọ), nhằm giúp cho người dân vùng 
hạ du chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và đảm bảo 
an toàn khi Nhà máy thực hiện công tác xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng giám đốc Công 
ty cho biết: Ngoài sản xuất điện đáp ứng yêu cầu Điều 
độ hệ thống điện Quốc gia, năm 2017, Công ty đã 
nhận được nhiều hợp đồng dịch vụ, đào tạo đội ngũ 
công nhân vận hành cho các nhà máy thủy điện; biên 
soạn, hiệu chỉnh hệ thống quy trình vận hành và xử 
lý sự cố; đồng thời thực hiện bảo trì, bảo dưỡng sửa 
chữa tổ máy và các thiết bị phụ trợ; thí nghiệm, hiệu 
chỉnh thiết bị điện; quan trắc thấm, lún, chuyển dịch 
công trình đê đập, lắp đặt máy móc, thiết bị và giám 
sát thi công… trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Trong đó, 
đã đại tu, hiệu chỉnh, thí nghiệm thiết bị, tổ máy công 
trình Thủy điện Suối Chăn 2 (Lào Cai); Hoàn thành thí 
nghiệm thiết bị cơ - điện đồng bộ Nhà máy Thủy điện 
Nậm Na 3 (Lai Châu); Đại tu rút ruột tổ máy H1 - Nhà 
máy Thủy điện Sử Pán 2… mang lại một nguồn thu 
hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho Công ty. 

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh, Công ty còn chú trọng nâng cao đời sống 
vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Đời 
sống vật chất của CBCNV-LĐ được bảo đảm, phong 
trào văn hóa thể thao được duy trì đều đặn và đoạt 
giải cao tại các Hội thao, Hội diễn của Tập đoàn và 
Tổng công ty. 

Bên cạnh đó, Thủy điện Thác Bà cũng đẩy mạnh 
nhiều hoạt động có ý nghĩa với địa phương, trong đó, 
điển hình là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa 
đói giảm nghèo” và các hoạt động thiện nguyện khác. 
Năm 2017, ngoài việc duy trì các hoạt động thăm hỏi, 
tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng 
chính sách, các hộ neo đơn, Thủy điện Thác Bà đã 
dành hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các địa phương 
làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Trong 
đó, đã hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường 
nội bộ, liên thôn tại các xã huyện Yên Bình; ủng hộ 
hàng chục ca xe máy làm hơn 02 km đường cho thôn 

Mạ thuộc xã Vĩnh Kiên và gần 400 mét đường cho khu 
phố 8 thị trấn Thác Bà; Trích quỹ và quyên góp được 
121.500.000 đồng ủng hộ Trường Trung học cơ sở Mù 
Cang Chải khắc phục thiên tai, lũ quét và khảo sát, hỗ 
trợ xây dựng các cơ sở trường học cho những xã khó 
khăn có nhiều đồng bào di cư xây dựng Thủy điện Thác 
Bà như các xã Yên Bình, thị trấn Thác Bà (huyện Yên 
Bình); An Phú (Lục Yên); Tà Xi Láng (Trạm Tấu)…

Tại buổi làm việc với Thủy điện Thác Bà trong dịp 
tiếp xúc cử tri mới đây, ông Dương Văn Thống - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc 
hội tỉnh Yên Bái đã phát biểu ghi nhận những đóng góp 
to lớn của Công ty CP Thủy điện Thác Bà đối với sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhấn mạnh: 
Công ty không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, 
là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trích nộp 
vào ngân sách địa phương, mà cũng là đơn vị có nhiều 
đóng góp quan trọng nhất đối với các chương trình xây 
dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, công tác xã 
hội từ thiện, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân địa phương. 

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn, thách thức như 
tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm 
vụ được giao hết sức nặng nề, nhưng phát huy thành quả 
đã đạt được, cùng với sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp 
chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành, giữa 
chuyên môn và đoàn thể, chắc chắn Công ty CP Thủy 
điện Thác Bà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 
năm 2018, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người lao động, phấn đấu xây 
dựng nhà máy “Xanh, sạch, đẹp”, trở thành địa chỉ đáng 
sống của mảnh đất vùng cao Yên Bái 

Lắp đặt thiết bị tổ máy H1, Nhà máy Thuỷ điện Sử Pán 2
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VÀ THƯƠNG HIỆU GOLF LONG THÀNH
Nếu như trong thời kỳ chiến tranh, tấm gương hy sinh bảo vệ Tổ quốc - một mẫu người lý 
tưởng của đất nước là anh Bộ đội Cụ Hồ, thì trong thời bình, hình mẫu ấy là tấm gương làm 
kinh tế giỏi, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập 
đến Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm – người đã hội tụ cả hai hình mẫu ấy. Gia đình ông là 
gia đình truyền thống cách mạng, từ nhỏ, ông đã được rèn luyện đức tính khiêm tốn, lòng vị 
tha của một người lính Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

THÀNH LONG

Có thể nói, con đường thành đạt của ông có 
thể diễn tả bằng cả pho tiểu thuyết, hay 
những cuốn hồi ký giá trị. Bởi vậy, trong bài 
viết nhỏ này chúng tôi chỉ nêu vài nét chấm 

phá về ông với tâm niệm cảm ơn những doanh nhân đã 
và đang làm rạng danh thương hiệu Việt.

Sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế, giờ đây, ông 
Kiểm cũng bước vào ngưỡng tuổi xưa nay hiếm. Bởi 
thế, câu chuyện từ một người lính đến doanh nhân 
thành đạt hôm nay là cả một cuộc hành trình biết bao 
những gian truân, thăng trầm, buồn vui, mồ hôi và 
nước mắt… Tìm hiểu về ông, ai cũng biết ông thành 
công từ các sản phẩm, lĩnh vực như thức ăn chăn nuôi 
gia súc, rồi ý tưởng đắt giá gắn với tinh dầu hạt cao su, 
hay các sản phẩm xây dựng, công ty may mặc lớn nhất 
nước, sân Golf đạt tiêu chuẩn 5 sao… Đến nay, dường 
như ai cũng biết tới Ông gắn với thương hiệu nổi tiếng: 
Golf Long Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu 
tư và Kinh doanh Golf Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Sân Golf Long Thành được thành lập năm 2001, 
tọa lạc tại khu tam giác kinh tế phía Nam, thuộc ấp 
Tân Mai, xã Phước Tân, TP Biên Hòa. Sân được bình 
chọn là sân golf đẹp nhất, tốt nhất ở Việt Nam và là 
một trong những sân golf đẹp nhất châu Á. Nơi đây 
có hệ thống dịch vụ, tiện ích sang trọng, đang phục vụ 
cho gần 1.000 hội viên, trong đó có hơn 60% hội viên 
đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 
Trung Quốc, Thái Lan,…

Sân Golf Long Thành được thiết kế với diện tích 
350ha trên tổng diện tích 1.200ha và được kết nối với 
các nhánh sông Đồng Nai, Quốc lộ 51 và tuyến đường 
cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành. 
Khí hậu nơi đây rất mát mẻ, trong lành và phong cảnh 

thiên nhiên hiền hòa. Sân Golf Long Thành là sân Golf 
đầu tiên do người Việt Nam thiết kế và vận hành theo 
tiêu chuẩn 5 sao quốc tế trải nghiệm với 18 đường golf 
Sân Đồi và 18 đường golf Sân Hồ, cùng hệ thống ánh 
sáng đạt chất lượng quốc tế, phục vụ cho cả người 
chơi golf ban đêm.

Không dừng lại ở đó, Công ty Golf Long Thành 
tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng 
thể thao - du lịch sinh thái với qui mô thiết kế khu biệt 
thự cao cấp, các siêu thị, hệ thống trường học, bệnh 
viện quốc tế, khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn Quốc tế, bến 
du thuyền, khu du lịch sinh thái… Đồng thời, thành 
lập Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Trân Châu 
với khu du lịch bãi biển và Khách sạn Thùy Dương tại 
Long Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Đây 
là một trong những khu du lịch nghỉ mát có bờ biển 
lý tưởng nhất khu vực phía Nam.

Doanh nhân Lê Văn Kiểm 

Ông Lê Văn Kiểm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 
Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, năm 2017
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Hình ảnh Sân Golf Long Thành tại tỉnh Đồng Nai

Mong muốn được góp sức mình vào sự phát triển 
kinh tế và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt - 
Lào anh em, doanh nhân Lê Văn Kiểm đã quyết định 
đầu tư hai dự án tại Lào, gồm Dự án thăm dò khai 
thác mỏ vàng và các khoáng sản tại tỉnh Attapư và 
Dự án khu đô thị, sân golf, nghỉ dưỡng, du lịch sinh 
thái tại Thủ đô Viêng Chăn. Những nỗ lực miệt mài, 
không ngừng nghỉ của ông đã đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển kinh tế trong và ngoài nước, doanh 
nhân Lê Văn Kiểm luôn giữ vững và phát huy phẩm 
chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, dù trong hoàn cảnh 
nào vẫn giữ vững niềm tin ở tương lai.

Không chỉ kinh doanh thành đạt, những năm qua, 
Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và gia đình đã đóng 
góp nhiều chương trình, tổ chức từ thiện, các hoạt động 
xã hội, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguồn với số tiền lên đến 800 tỷ đồng. Ông và gia đình 
đã đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình và trẻ thơ có 
hoàn cảnh bất hạnh. Ông đã tài trợ mổ tim cứu sống 
hơn 50 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, tài trợ mổ mắt, 
đem lại ánh sáng cho trên 7.000 người mù nghèo; ủng hộ 
và giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ hằng năm; ủng 
hộ kinh phí nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật; Xây dựng 
hơn 350 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng suốt đời 20 
Mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng hàng trăm sổ tiết kiệm 
cho các mẹ; Ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân chất độc 
màu da cam; Ủng hộ áo ấm cho bộ đội biên phòng, hải 
đảo, ủng hộ các quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, 
giúp người nghèo đón Tết, xây dựng nhà ở, trường học, 
trạm xá cho những địa phương nghèo; Tặng xe lăn cho 
người khuyết tật; Tặng lương thực cho nhân dân vùng 
lũ… Hơn nữa, ông còn là nhà tài trợ cho các chương 

trình giáo dục truyền thống lịch sử thông qua việc xuất 
bản các cuốn sách tri ân những Anh hùng liệt sỹ đã hy 
sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng với việc đền ơn 
đáp nghĩa, ông còn tham gia ủng hộ kinh phí tôn tạo và 
nâng cấp nhiều Nghĩa trang liệt sỹ ở các tỉnh, thành phố 
với kinh phí hàng chục tỷ đồng; tặng kinh phí hoạt động 
cho Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Tặng kinh 
phí cho Hội Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh và mua tặng xe 
ô tô để Hội có phương tiện đi tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sỹ Thanh niên xung phong… Từ năm 2005 đến nay, 
Golf Long Thành còn tham gia tích cực vào các hoạt 
động thiện nguyện ở ngoài nước như  Lào, Campuchia, 
Thái Lan, Cuba, Nhật Bản…

Với nhiều thành tích từ thương trường, từ thiện 
xã hội đóng góp vào công cuộc đổi mới, dựng xây, 
kiến thiết đất nước, ông đã được xã hội tôn vinh, được 
Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động và vinh dự đón nhận một số Huân chương 
cao quý khác của Nhà nước Việt Nam, nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, được 
tổ chức Unesco công nhận là gia tộc doanh nhân Việt 
Nam cùng với rất nhiều danh hiệu cao quý khác 

Cổng sân Golf Long Thành
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Biến thách thức thành cơ hội,
BIẾN KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ

Năm 2017, ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Tổng công ty May 10  (May 10) nói riêng 
gặp nhiều khó khăn. Đó là bị cạnh tranh găy gắt không chỉ trên thị trường thế giới mà còn ngay 
cả trên sân nhà. Tuy nhiên, May 10 đã vượt qua và hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm. Các chỉ 
tiêu như tổng doanh thu, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều tăng trưởng so với 
năm 2016 từ 3,29% - 10,98%. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi 
với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - TGĐ May 10 về những kinh nghiệm dẫn đến thành công này.

PV: Thưa Tổng giám đốc, để hoàn thành nhiệm vụ 
năm 2017 trong điều kiện vô cùng khó khăn, May 10 đã 
rút ra được những bài học kinh nghiệm gì để tiếp tục 
phát triển trong năm 2018 và những năm tới?

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Theo tôi, 
những bài học trong năm 2017 không khác các năm 
trước nhưng cách thực hiện thì khác nhau. 

Thứ nhất là, vấn đề tiết kiệm phải được xuyên suốt 
ở mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi mà đầu tiên là định 
mức. Phải siết chặt tất cả các khâu định mức. Định mức 
quyết định giá thành và sử dụng lao động. Nếu định 
mức chặt chẽ, sử dụng lao động hợp lý sẽ có giá bán 

cạnh tranh. Hai là, phải phát huy sự sáng tạo, tính tự 
giác của mọi người. Nếu tất cả mọi người cùng tự giác 
và chủ động sáng tạo sẽ đóng góp trí tuệ cho doanh 
nghiệp (DN) rất lớn và ngược lại sẽ gây lãng phí và phá 
vỡ kế hoạch của DN. Ba là, phải công khai minh bạch, 
mọi thứ phải rõ ràng và mọi người cùng tham gia giám 
sát. Làm như vậy, người lao động sẽ tin tưởng và tập 
trung suy nghĩ làm thế nào để công việc tốt lên. Khi 
người lao động tin tưởng về công khai minh bạch thì sẽ 
có nhiều lợi thế. Người lao động tham gia giám sát hoạt 
động của DN, cấp dưới giám sát cấp trên, đồng nghiệp 
giám sát lẫn nhau... sẽ là yếu tố kích thích phát triển 
sản xuất. Ví dụ, một việc làm của DN, người lao động 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc May 10 cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Thời trang May 10 
Centurion Group.
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(NLĐ) cảm thấy chưa phù hợp, họ có thể tham gia góp 
ý để phù hợp hơn. Vì vậy, công khai minh bạch vô 
cùng quan trọng. Công khai minh bạch tạo được lòng 
tin. Công khai minh bạch để mọi người cùng thi đua. 
Đây là bài học mang lại nhiều lợi ích cho DN.

Một bài học nữa cũng không kém phần quan trọng 
là phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Nếu DN cứ 
trông chờ quá nhiều vào khách hàng, hoặc chờ cơ chế 
xin cho của Nhà nước mà không chịu suy nghĩ, sáng 
tạo tìm giải pháp khắc phục để vươn lên thì DN sẽ 
khó tồn tại. Vì thế, phải tự giác, tự chủ, tự lực, tự 
cường, “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Nếu chúng 
ta muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải tìm ra phương 
tiện. Muốn đạt được mục tiêu thì phải nỗ lực phấn đấu 
và đau đáu vì nó. May 10 có khẩu hiệu “Muốn là được, 
đi là đến, gõ cửa là mở”. Đây không phải là bài học mới 
mà ai làm được như vậy đều tốt.

Bài học tự phê bình và phê bình, nghe có vẻ cũ 
nhưng lại là mới. Chúng tôi đang cho mọi người tự đánh 
giá công việc của mình, tự tìm ra những điểm chưa phù 
hợp, tự xây dựng giải pháp để khắc phục và cho mọi 
người cùng tham gia. Khi mình bị mọi người phê bình 
thì khó chịu, còn mình tự phê bình thì thấy thoải mái. 
Mỗi người tự rút ra bài học cho mình, sau đó đồng 
nghiệp tham gia. Phê bình, tự phê bình trong công việc 
là cái mới và đó cũng là đổi mới trong công tác quản lý.

PV: Kết quả sau khi thực hiện tự phê bình thu được 
như thế nào thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Trước hết chúng tôi 
áp dụng cho cán bộ quản lý. Khi người ta nhận thức 
được cái sai của mình, thì tự biết cách điều chỉnh, sửa 
chữa thay đổi, tất nhiên kết quả sẽ tốt hơn. Chúng ta 
có thói quen phê bình người khác mà không tự phê 
bình mình. Khái niệm tự phê bình khá rộng. Chẳng 
hạn, tự đánh giá hoạt động của đơn vị, tìm ra những 
tồn tại, sau đó tìm giải pháp cụ thể và kế hoạch khắc 
phục và mọi người giám sát xem thiếu sót mình có 
khắc phục không. Sau khi thực hiện một công việc, sự 
kiện... cũng phải tự đánh giá và nó trở thành những 
kinh nghiệm. Đây là điểm nổi bật trong năm 2017. Lúc 
đầu ai cũng kêu khổ, kêu khó nhưng khi đã xác định thì 
cái khó cái khổ là bình thường. Nếu ai cũng chịu khó 
mày mò, chịu khó suy nghĩ thì cái gì cũng làm được 
hết. Đây là một trong những điểm quan trọng.

PV: Năm 2018 sẽ có nhiều thách thức nhưng cũng 
có không ít cơ hội. May 10 đón nhận nó như thế nào?

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Chúng tôi 
nghĩ rằng, dù ở điều kiện khó khăn nào, dù thị trường 
có thuận lợi hay khó khăn thì vẫn phải mài giũa khả 

năng cạnh tranh. Nếu Hiệp định Thương mại Việt 
Nam châu Âu được ký kết, chúng tôi sẽ tranh thủ 
tăng thêm lợi thế cho mình, nhưng không có nghĩa 
có thị trường mà không nỗ lực. Cái nữa là, làm sao để 
thương hiệu Việt nói chung và thương hiệu May 10 
nói riêng phải tham gia vào thị trường thế giới mới là 
mục tiêu quan trọng. Điều này không đơn giản nhưng 
phải làm bằng được.

Chúng tôi đang bán hàng theo các phương thức như 
bán ODM (mình tìm nguyên liệu phù hợp, thiết kế rồi 
bán cho khách hàng bằng thương hiệu của họ) và bán 
OBM (tự thiết kế, sản xuất, bán bằng thương hiệu của 
mình) trên mạng Amazon (nhà bán lẻ trực tuyến lớn 
nhất Hoa Kỳ trong lĩnh vực internet). Đây là phương 
thức rất tốt. May 10 là một trong rất ít DN đang bán 
hàng bằng phương thức này, tuy sản lượng còn khiêm 
tốn nhưng chúng tôi đang hướng vào mục tiêu đó. 

Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh bán hàng trên các 
Trung tâm thương mại và bán hàng trên mạng điện tử 
“may10.vn”.

PV: Những giải pháp May 10 đề ra trong năm 2018 
là gì, thưa Tổng giám đốc?

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Giải pháp thì 
có nhiều nhưng có ba giải pháp quan trọng chúng tôi 
đề ra: Thứ nhất là, phải chiếm lĩnh được công nghệ. 
Thứ 2 là phải giữ được thương hiệu Việt, đừng để 
thương hiệu May 10 mất đi. Ba là, phải phát huy sức 
sáng tạo của mọi người lao động.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, chúng tôi muốn gửi 
đến những khách hàng thân thiết của May 10 là chúng 
tôi luôn luôn dành cho khách hàng những gì tốt đẹp 
nhất trên sản phẩm của mình, bao gồm thời trang, sự 
tiện dụng, giá cả và gửi vào đó cả tình cảm của chúng 
tôi. Mong muốn của chúng tôi dành cho khách hàng 
những điều tốt đẹp nhất bằng trái tim chứ không phải 
là lợi nhuận.

Đối với mọi thành viên May 10, chúng tôi luôn 
chuẩn bị sẵn sàng “biến thách thức thành cơ hội, biến 
không thể thành có thể”, để đáp ứng mọi yêu cầu của 
thị trường và mọi khách hàng khó tính nhất.

Đối với Nhà nước, chúng tôi mong có cơ chế chính 
sách tạo ra mảnh đất để các DN (cái cây) luôn đâm 
chồi nẩy lộc.

PV: Cảm ơn TGĐ Nguyễn Thị Thanh Huyền với 
cuộc trao đổi này.

HOÀNG NGUYỄN (thực hiện)
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BÁO CÔNG DÂNG BÁC
Sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, sáng ngày 06/01/2018, trời Hà Nội đã bừng sáng lên và 
cũng là thời điểm Tổng công ty May 10 (May 10) tổ chức Lễ Báo công với Bác. Mùa Xuân 
năm nay, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, May 10 tổ chức cho 186 cán bộ công 
nhân viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 12.000 CBCNV-LĐ vào Lăng viếng và báo cáo với Bác 
Hồ những kết quả đạt được trong năm 2017 và kính dâng lên Người 10 bộ quần áo do CBCNV 
May 10 phục chế thành công. Đoàn đã thăm Khu Di tích, nơi ở và làm việc của Bác lúc sinh thời.

THANH THẢO

Cách đây 59 năm, ngày 08/01/1959, May 10 
vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Khi sinh 
thời, Bác Hồ đến thăm May 10, Bác dạy: “Tư 
tưởng thông thì công việc tốt”; “...Sản xuất 

phải tiết kiệm, sản xuất mà không chú ý đến tiết kiệm 
thì như gió vào nhà trống...”; hay “Các cô các chú chớ 
có thấy tiến bộ mà tự mãn, tự kiêu, trái lại phải cố gắng 
hơn nữa để tiến bộ mãi”…

60 năm qua, kể từ ngày Bác về thăm, các thế hệ 
CBCNV May 10 luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong 
sản xuất kinh doanh, trở thành một trong những doanh 
nghiệp may hàng đầu Việt Nam với tốc độ tăng trưởng 
bền vững, điều kiện làm việc và đời sống tinh thần của 
người lao động luôn được cải thiên.

Được vào viếng Bác, được xem lại những thước 
phim tư liệu, kể về những năm cuối đời của Người, 
những người lao động May 10 không khỏi bâng khuâng, 
xúc động. Chị Đặng Minh Hằng, công nhân tổ 4, Xí 
nghiệp May 5 là một trong những người công nhân ưu 
tú được xí nghiệp cử đi báo công với Bác xúc động: 
“Tôi rất vinh dự và tự hào là một trong hai công nhân 
được thay mặt cho gần 400 CBCNV Xí nghiệp May 5 
vào lăng viếng Bác. Tôi hứa với Bác sẽ luôn luôn cố 
gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với 
năng suất tăng từ 10% trở lên...”.

Chị Nguyễn Thị Chung là công nhân kiểm hóa 
của Trung tâm Phát triển sản phẩm (ODM) - Khu sơ 
mi May 10. Chung kể với tôi, trước khi vào May 10, 
chị đã từng làm việc ở một Xí nghiệp May Phú Diễn, 
sau đó là xí nghiệp điện tử nhưng chị rất tự hào bây 

giờ là công nhân của May 10. Chung chia sẻ: “Ở đây 
tôi không chỉ được Lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện 
làm việc trong môi trường tốt nhất; Đời sống vật chất 
tinh thần được cải thiện; Được hiểu biết bề dày truyền 
thống văn hóa của DN mà còn được Tổng công ty tổ 
chức cho chúng tôi là những lao động giỏi đại diện 
cho CBCNV của ODM vào lăng viếng Bác. Một việc 
làm rất ý nghĩa với tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng làm tốt 
công việc của mình, xứng đáng với sự quan tâm của 
Lãnh đạo Tổng công ty và thực hiện tốt lời dạy của 
Bác với kết quả đạt cao nhất...”.

Tại buổi Lễ báo công dâng Bác ở Phủ Chủ tịch, bà 
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc (TGĐ) Tổng công ty nhấn mạnh: “Thực hiện lời 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - TGĐ May 10 (bên trái) trao bộ 
quần áo kaki của Bác được phục chế thành công cho đại 
diện Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mùa Xuân
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Bác dạy, trong suốt 60 năm qua CBCNV May 10 không 
những luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực 
học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà còn tích cực tuyên 
truyền tư tưởng, đạo đức và lối sống của Người tới 
cộng đồng, xã hội. Trong thời gian tới, May 10 sẽ quyết 
tâm phấn đấu tích cực hơn nữa, làm theo tấm gương 
của Bác để xây dựng thương hiệu May 10 nói riêng 
và doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngày càng phát 
triển bền vững, góp phần dựng xây đất nước ta ngày 
càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong 
muốn… Năm 2018 sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nhưng 
May 10 xin hứa với Bác luôn đoàn kết thân ái, liên tục 
thi đua, cải tiến kỹ thuật, tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, quản lý doanh nghiệp theo lời dạy của Bác. 
Các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục cải tiến, đổi 
mới để Tổng công ty May 10 không ngừng phát triển”.

Đại diện cho CBCNV May 10, bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền TGĐ đã trao gửi tới Ban Quản lý Khu 
Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 10 bộ quần áo kaki được 
phục chế theo đúng trang phục của Người lúc sinh 
thời, nhằm góp phần vào việc gìn giữ, phát huy và lan 
tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp về hình tượng Hồ 
Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới. Từ đó, tô thắm 
thêm hình ảnh cũng như những kỷ vật của Người cho 
nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bà Cao Thị Hải Yến - Phó giám đốc Khu Di tích Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Lúc sinh thời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu vẫn luôn đánh giá cao và dành 

sự quan tâm đặc biệt đến ngành Dệt May nước nhà. 
Với mỗi cán bộ, công nhân Tổng công ty May 10, chắc 
không thể quên câu chuyện về những người thợ lành 
nghề Trần Văn Quảng, Nguyễn Công Thái và Phạm 
Huy Tăng đã vinh dự được may tặng cho Bác bộ quần 
áo kaki - bộ quần áo mà Bác thường mặc mỗi khi đi 
thăm các địa phương trong nước, đi thăm các nước anh 
em, đi dự hội nghị và các cuộc họp của Chính phủ, tiếp 
khách quốc tế. Hôm nay đây, một lần nữa truyền thống 
được tiếp nối khi những cán bộ, công nhân Tổng công 
ty lại được tham gia vào quá trình làm lại một cách khoa 
học, chính xác bộ quần áo kaki phục vụ công tác trưng 
bày, phát huy những di sản của Bác để lại tại không gian 
Người sống, làm việc từ năm 1954-1969”.

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng, Vụ Thi đua, 
Khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã 
trao Bằng khen cho May 10 và cá nhân bà Nguyễn 
Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc May 10 vì đã có 
thành tích xuất sắc trong việc phục dựng chính xác bộ 
trang phục của Người và trao Huy hiệu Bác Hồ cho 
CBCNV tiêu biểu. 

Ông Phùng Huy Cẩn chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất xúc 
động được tham dự Lễ dâng tặng kỷ vật đặc biệt là bộ 
quần áo kaki lúc sinh thời Người vẫn thường mặc và 
được Đảng bộ và công nhân May 10 phục dựng nguyên 
trạng. Đây không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ thuần 
túy trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng mà còn mang một 
ý nghĩa lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn 
vô hạn của nhiều thế hệ lãnh đạo và công nhân May 10 
dâng lên vị Cha già dân tộc mỗi độ Tết đến, Xuân về” 

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ VHTT&DL) trao Bằng khen cho May 10 vì đã có thành tích xuất 
sắc trong việc phục chế thành công trang phục của Bác
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TRƯỚC VẬN HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI

Xuân mới Mậu Tuất 2018 đã đến, một năm có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại 
hóa đất nước. Với Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), năm 
2018 tiếp tục mở ra vận hội và thách thức mới, khi hiện nay HABECO là “ông lớn” ngành 
Bia nội đang đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh bia ngoại ngay trên “sân nhà”.

HÀ ĐĂNG

HABECO:

Theo các số liệu tổng kết của ngành Công 
Thương, hiện nay, HABECO đang nắm gần 
20% thị phần bia Việt Nam. Thị phần lớn 
còn lại đang nằm trong tay SABECO và 

HEINEKEN, Carlsberg. Ngoài ra, một phần nhỏ là sự 
góp mặt của các tên tuổi khác như Sapporo, AB InBev, 
Masan... Đặc biệt, Việt Nam đã lọt vào Top những thị 
trường lớn của khu vực về sản lượng bia tiêu thụ. Theo 
ước tính, năm 2017, thị trường bia Việt Nam tiêu thụ 
khoảng 4 tỉ lít. Trong thị trường có sức tiêu thụ khổng 
lồ này, cuộc cạnh tranh trong ngành Bia đang trở nên 
khốc liệt và giành giật từng điểm bán hàng, nhất là ở các 
thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… Trước 
sức ép đó, nhất là trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới hiện nay, rõ ràng, chiến lược đúng 
đắn có vai trò quyết định trong sự phát triển và lớn 
mạnh của HABECO với tên gọi thân quen Bia Hà Nội. 

VẬN HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI
Năm 2018 và thời gian tới, HABECO cũng như các 

doanh nghiệp Nhà nước khác đứng trước những vận 
hội, thách thức mới khi tiếp tục thực hiện quá trình 
thoái vốn, cổ phần hóa, tái cơ cấu mọi mặt theo quy 
định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc HABECO phải 
vượt lên chính mình để gìn giữ và phát triển thương 
hiệu. Để làm được điều đó, HABECO đã và đang phát 
huy nội lực, phát huy truyền thống 128 năm lịch sử 
nguồn gốc cũng như tròn 60 năm xây dựng và phát 
triển thương hiệu Bia Hà Nội.

Thời gian qua, với những nỗ lực phát triển bền bỉ, 
ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng 
hóa sản phẩm thỏa mãn sự mong đợi của người tiêu 
dùng,  Bia Hà Nội đã trở thành một trong những doanh 

nghiệp hàng đầu của ngành Bia Việt Nam và tự hào là 
“Thương hiệu Quốc gia”. 

 Đặc biệt, trong năm 2016, 2017, HABECO tiếp tục 
vinh dự nhận được các giải thưởng lớn như: Sao Vàng 
đất Việt; Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao; 
Chứng nhận sản phẩm chủ lực của Thủ đô; Hàng Việt 
Nam được người tiêu dùng ưa thích; Chứng nhận chất 
lượng dịch vụ Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp uy tín 
ngành Thực phẩm - Đồ uống Việt Nam do Vietnam 
Report công bố… 

Thành quả ấy càng khẳng định, từ lâu, người tiêu 
dùng Việt Nam đã quen thuộc với thương hiệu Bia Hà 
Nội. Hương vị độc đáo của Bia Hà Nội là kết tinh sản 
vật của vùng đất phương Bắc trù phú và tinh thần hào 
sảng, thanh lịch của người Tràng An, trở thành một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống vui buồn hàng 
ngày. Với một số loại bia chai, bia hơi thời kỳ đầu tiếp 

Sản phẩm mới Bia lon Hanoi Premium được người tiêu dùng 
ưa chuộng, đánh giá cao
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quản Nhà máy Bia Hommel,  đến nay, Bia Hà Nội đã 
phát triển nhiều dòng sản phẩm là bia chai và bia lon 
Trúc Bạch; bia chai Hanoi Premium; bia lon Ha Noi 
Premium (mới ra mắt trung tuần tháng 11/2017); bia 
lon Hà Nội nhãn đỏ 330ml; bia chai Hà Nội 450ml; 
bia chai và bia lon Hà Nội nhãn xanh; nước tinh khiết 
Uniaqua góp mặt đầy đủ trên thương trường. Với lợi 
thế từ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” và những thế mạnh sẵn có về thương 
hiệu, mong rằng, HABECO sẽ tận dụng tốt mọi thời cơ 
để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

ĐIỂM TỰA, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG 2018

Để vượt lên chính mình, HABECO đã và đang 
phát huy mọi thành tựu và sức mạnh nội lực từ kết 
quả SXKD. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều điều kiện 
không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của 
toàn thể CBCNV-LĐ, các đơn vị thành viên HABECO 
đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt 
động SXKD, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các 
mục tiêu kế hoạch năm. Kết quả, tổng doanh thu 
(tách thuế TTĐB) đạt 7.781,7 tỷ đồng; Sản lượng bia 
các loại ước đạt 675,7 triệu lít; Sản lượng rượu các 
loại ước đạt 4,5 triệu lít; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 
952,2 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt 4.813,1 tỷ đồng.

Bước sang năm 2018, với nhiều cơ hội, thách thức, 
môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, 
phát huy vị thế, thương hiệu đã được khẳng định và 
khắc phục những tồn tại, khó khăn phía trước nhưng  

HABECO phấn đấu các chỉ tiêu đều tăng trưởng so 
với năm 2017, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 
11,6%. Riêng mặt hàng rượu gặp nhiều khó khăn nên 
chỉ phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 3,9 triệu lít. Để hoàn 
thành các chỉ tiêu này cũng như tạo được lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường, hơn lúc nào hết, mỗi CBCNV 
Bia Hà Nội phải chung sức, đồng lòng, không ngừng 
thi đua lao động, sáng tạo trong SXKD.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai 
kế hoạch 2018 vừa qua, ông Ngô Quế Lâm - Phó Tổng 
giám đốc HABECO nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp 
mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, với sức ép 
cạnh tranh từ các hãng bia ngoại có tiềm lực về tài 
chính, thời gian tới, Tổng công ty đặt mục tiêu dồn 
mọi nguồn lực, quyết tâm giữ vững thị phần và củng 
cố, phát triển Thương hiệu quốc gia Bia Hà Nội - niềm 
tự hào của người Việt Nam…”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 
2018, HABECO đã phát động phong trào thi đua lao 
động sản xuất, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như 
tiếp tục nâng cao hình ảnh, chất lượng các sản phẩm; 
Nghiên cứu, cho ra mắt sản phẩm mới đáp ứng thị 
hiếu người tiêu dùng; Đánh giá, nghiên cứu, xác định 
rõ phân khúc từng nhóm sản phẩm; Hoạch định lại hệ 
thống phân phối, mở rộng sức chứa, hiệu quả của các 
kho hàng trên toàn quốc; Cùng với tổ chức công đoàn 
làm tốt mọi công tác xã hội - từ thiện. Đặc biệt, là chú 
trọng phát triển nguồn nhân lực - yếu tố có vai trò 
quyết định trên mọi phương diện để đưa HABECO 
ngày một vươn xa 

Thương hiệu, sản phẩm Bia Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu dùng yêu thích
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Tôi và người bạn cảm thấy được thư giãn khi rảo bước trên những con phố cổ, ngắm nhìn 
quang cảnh phố phường Hà Nội về đêm.

Tối chủ nhật trung tuần tháng 01/2018, Hà 
Nội đã tạnh ráo hơn nhưng tiết trời vẫn còn 
rất lạnh. Màn đêm buông xuống cũng là lúc 
những người kinh doanh đồ uống vỉa hè (quán 

cóc) ở khu vực phố cổ Hà Nội như Tạ Hiện, Hàng 
Buồm... càng thêm tất bật. Họ bận rộn chuẩn bị những 
đồ ăn, thức uống để đón khách đêm nay. Chỉ cần mấy 
chiếc ghế nhựa nhỏ nhắn và một chiếc bàn đơn xơ là 
đủ cho một nhóm bạn trẻ có thể quây quần bên nhau 
vừa “chém gió” vừa thưởng thức bia Hà Nội.

Không biết từ bao giờ, những con phố nhỏ này lại 
mọc lên nhiều quán bán đồ uống về đêm như thế? Đây 
chính là nét văn hóa độc đáo chỉ có ở Hà Nội, Việt 
Nam. Từng tốp thanh niên nam, nữ, cả tây và ta đến 
đây thưởng thức các loại đồ uống khá đông mà bia hơi 
Hà Nội là loại đồ uống hút khách nhất ở đây. Những 
du khách nước ngoài, đặc biệt là khách bình dân hay 
còn gọi là “Tây ba lô”, khi đến Hà Nội, điểm dừng 

chân đầu tiên là phố Tạ Hiện - con phố nhỏ được tọa 
lạc trong khu phố cổ gần Hồ Hoàn Kiếm. Người ta 
thường gọi là “phố bia Tạ Hiện”, “phố không ngủ”, 
“thiên đường bia” hay là “ngã tư quốc tế” (vì đây là 
điểm giao thoa giữa các nền văn hóa của nhiều nước). 
Các du khách nước ngoài vô cùng thích thú khi vừa 
được uống bia giá rẻ, thưởng thức những món đặc sản 
giá bình dân của bản địa như lạc rang húng lìu, nem 
chua Thanh Hóa, nem Phùng... dưới ánh đèn nhiều sắc 
màu lung linh với những âm thanh sôi động và được thả 
mình ngắm nhìn phố cổ về đêm ở Hà Nội. Đặc biệt là 
được ngắm nhìn những thiếu nữ xinh đẹp, thả bộ qua 
những con phố nhỏ cổ kính này. Có lẽ đây là sức hút 
mạnh mẽ nhất đối với du khách và cũng là lý do uống 
bia trên vỉa hè, quán cóc ở Tạ Hiện, du khách cảm 
nhận ngon hơn bất cứ nơi nào.

Anh Rick và bạn gái Tamaka quốc tịch Hà Lan, lần 
đầu tiên đến Hà Nội. Thấy Rick đang uống bia Hà Nội, 

HOÀNG LAN

UỐNG BIA HÀ NỘI TRÊN PHỐ CỔ

PV Quang Nhật cùng thưởng thức bia hơi Hà Nội với ba vị khách nước ngoài tại phố Tạ Hiện HN
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chúng tôi ngỏ lời muốn trò chuyện với Rick ít phút. 
Rick đồng ý ngay nhưng đưa ra một điều kiện là trước 
khi trò chuyện chỉ cho anh chỗ mua một chiếc xe máy 
đưa bạn gái đi phượt xuyên Việt (từ Hà Nội qua các 
tỉnh của Việt Nam) để được chiêm ngưỡng cảnh đẹp và 
thưởng thức ẩm thực độc đáo các vùng miền nước ta. 

Ở Hà Lan anh thường uống bìa gì? Tôi hỏi Rick.

- Ở Hà Lan chúng tôi chỉ có bia Heineken và uống 
trong quán cà phê. Còn ở Việt Nam, chúng tôi được 
uống bia trên vỉa hè, tôi thấy rất thú vị.

Tại sao anh không chọn bia khác mà lại chọn bia 
Hà Nội.

- Đi du lịch đến đâu, chúng tôi thường thưởng thức 
những đặc sản nơi đó và đây là lý do tôi chọn bia Hà 
Nội để uống.

Uống bia Hà Nội anh thấy có ngon bằng bia sản 
xuất ở Hà Lan không?

- Bia Hà Nội có hương vị đặc trưng, chất lượng 
cũng ngang với bia Heineken ở Hà Lan nhưng ở đây 
vừa uống bia vừa được ngắm quang cảnh phố phường 
về đêm rất tuyệt, người Việt Nam rất thân thiện và tôi 
rất có cảm tình với đất nước này.

Chúng tôi cảm ơn Rick đã đến Việt Nam, thưởng 
thức hương vị Việt và có cuộc trò chuyện thú vị.

Đi một vòng qua các con phố nhỏ và chúng tôi 
dừng lại nơi có ba chàng trai trẻ nước ngoài tại phố 
Tạ Hiện. Họ đang hứng khởi với những cốc bia hơi Hà 
Nội. Đó là Gonzalo, kỹ sư công nghệ thông tin đến từ 
Argentina; Danielle, Kỹ sư công nghệ thông tin, đến 
từ Tây Ban Nha và Nicolas, kỹ sư âm thanh, đến từ 
Chile. Ba bạn đều đến Việt Nam qua các tua du lịch 
và cùng biết tiếng Tây Ban Nha nên vừa đến Hà Nội 
đã gặp nhau tại quán bia này. Chúng tôi chào các bạn 
bằng tiếng Anh nhưng Gonzalo đáp lại chúng tôi bằng 
tiếng Việt lơ lớ (cháo... các... bạn). Rồi anh tự giới thiệu 
những người bạn mình với chúng tôi. Gonzalo nói rằng, 
anh có bạn gái Việt Nam bán cà phê nên đã dạy cho 
anh một chút tiếng Việt nhưng chưa phát âm rõ. 

Gonzalolà chàng trai ít tuổi và lém lỉnh nhất trong 
nhóm. Tôi hỏi Gonzalo, ở Hà Nội bạn thích thú điều 
gì nhất. Gonzalo nói rằng, anh thích nhất là được 
uống bia hơi Hà Nội ở vỉa hè về đêm để ngắm nhìn 
những thiếu nữ xinh đẹp của Việt Nam. Gonzalo bảo, 
bia Hà Nội có hương vị đặc trưng và ngon hơn bia ở 
Argentina. Ở nước tôi thường uống bia ở quán bia, ở 
siêu thị hoặc tại nhà, không được uống ở không gian 
đường phố tuyệt vời như thế này.

Thấy các bạn nhiệt tình và thích thú uống bia Hà 
Nội, chúng tôi gọi thêm mấy cốc bia hơi Hà Nội mời 
các bạn cùng nâng cốc vì cuộc trò chuyện lý thú này.

Càng về đêm, phố bia Tạ Hiện càng trở nên nhộn 
nhịp, bởi du khách nước ngoài đổ về đây mỗi lúc một 
đông hơn và cũng là lúc chúng tôi phải nói lời chia tay 
với các bạn trẻ nước ngoài và chúc các bạn có chuyến 
du lịch thú vị tại Việt Nam, đặc biệt là ấn tượng khó 
quên tại “thiên đường bia” này.

 Lên xích lô, trải nghiệm loại hình giao thông độc đáo 
ở phố cổ Hà Nội, trong lòng mỗi chúng tôi cảm thấy vô 
cùng tự hào về nét đẹp văn hóa của đất nước mình 

Anh Rick và bạn gái Tamaka đến từ Hà Lan thưởng thức 
bia Hà Nội và đồ uống ở phố Tạ Hiện, HN.

Phố bia Tạ Hiện lúc 18 giờ ngày 15/01/2018
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Mỗi độ Tết, đến Xuân về, du ngoạn, khám phá sản vật và ẩm thực bốn phương là điều mà 
mọi người thường yêu thích. Mỗi sản vật, thức uống đặc trưng đều thể hiện những nét văn 
hóa độc đáo của mỗi vùng miền. Bia hơi Hà Nội là một trong những sản vật như thế. 

HƯƠNG VIỆT

NGÀY TẾT

Từ lâu, bia hơi Hà Nội đã trở thành một nét 
văn hóa của đất Kinh kỳ. Cái thú thưởng thức 
bia hơi nơi đây tuy bình dị, đời thường nhưng 
nó đã trở thành đồ uống thân thuộc, không 

thể thiếu của người dân. Bia hơi Hà Nội không những 
đảm bảo chất lượng, có lợi cho sức khỏe mà nó còn là 
chất xúc tác cho mọi câu chuyện. Đến Hà Nội, bạn dễ 
dàng tìm cho mình một Địa chỉ Vàng bia hơi Hà Nội để 
thưởng thức, nhất là những ngày hè nắng nóng. Bởi thế, 
những du khách thập phương thường truyền tai nhau, 
đến Hà Thành mà chưa uống bia hơi Hà Nội chẳng 
khác nào chưa đến Thủ đô. Ở Hà Nội, người ta có 
thể uống bia hơi vì bất cứ lý do gì, vui cũng như buồn, 
miễn là được ngồi cùng những người bạn hữu. Có khi, 
họ chỉ cần ở một mình với cốc bia lạnh ngập bọt trắng. 
Vì vậy, vào những buổi chiều nắng oi ả, các quán bia 
hơi vỉa hè Hà Nội rất đắt khách.

Một chiều cuối năm, khi không khí đón Tết ngập 
tràn khắp phố phường, đường Hà Nội đông như mắc 
cửi, tại một quán bia hơi Hà Nội ở khu vực phố Bát 
Đàn, bên cốc bia còn đang tràn bọt, có hai người bạn 
già ngồi nhâm nhi mấy hạt lạc và tỉ tê những chuyện 
xưa cũ. Chia sẻ với chúng tôi, ông cụ nhà gần quán bia 
vui vẻ nói: “Về hưu rồi, thích thì ngồi lúc nào cũng 
được. Có ngày chúng tôi ngồi chơi với nhau ván cờ, 
hôm thì tạt vào làm vài vại bia cho mát mẻ. Bọn trẻ vẫn 
nói đùa với chúng tôi, đây là thú vui dưỡng sinh của các 
cụ”. Ông cụ thứ hai lên tiếng, uống một cốc bia hơi coi 
như giải nhiệt, bia không nặng như rượu, không dễ bị 
say xỉn, thậm chí còn tăng cường sức khỏe, hơn nữa,  lại 
rẻ. Những quán bia vỉa hè bình dân được chúng tôi ưu 
ái hơn cả. Thích nhất là cách phục vụ. Nhiều khi, chưa 
kịp ngồi xuống ghế đã có cốc bia đặt trên bàn, nhấp 
vài ngụm rồi đứng lên đi về, thế là khoan khoái. Không 
những thế, đồ nhậu với bia cũng đa dạng, thả sức lựa 

chọn. Với tôi, đó là đĩa lạc được luộc chín tới, không 
quá nhừ, hoặc thêm đĩa đậu rán giòn chấm mắm tôm, 
hay con mực nướng thơm cả góc phố.

Tại một Địa chỉ Vàng bia hơi Hà Nội ở phố Đặng 
Tiến Đông, ông Nguyễn Hữu Thiện (Đống Đa, Hà Nội) 
đang lặng lẽ ngồi một góc ngắm phố chiều dần buông. 
Hàng ngày, không kể trời mưa, sau khi đi tập thể dục 
về, ông đều qua quán quen làm đôi ba cốc. Ngày thì 
ông ngồi cùng mấy người bạn, ngày thì ông chỉ có một 
mình. Ông tâm sự: “Uống bia hơi Hà Nội luôn tạo cho 
tôi những cảm giác khác nhau. Ngồi với bạn thì được 
sống lại với những ký ức, với những chuyện cũ mà mỗi 
lần gặp cứ kể mãi không hết. Còn khi chỉ có một mình, 
với cốc bia, tôi như được thả lỏng khi ngắm nhìn thành 
phố vội vã giờ tan tầm. Mỗi ngày là một Hà Nội thêm 

Bia hơi Hà Nội tuy thật giản dị nhưng là nét văn hóa thân 
quen của người Hà Thành

NÓI CHUYỆN
BIA HƠI HÀ NỘI
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đổi thay. Hà Nội ngày hôm nay đã khác với ngày hôm 
qua. Hà Nội của hiện tại đã khác với Hà Nội của mười 
mấy năm về trước. Dù Hà Nội có thay đổi đến cỡ nào 
thì với tôi, nó vẫn phải có bia hơi”.

Ông Thiện bảo, hương vị của bia này chẳng lẫn 
đi đâu được, thơm, béo, uống nhiều mà không bị đau 
đầu. Màu sắc óng vàng, tăm sủi đều trông thật hấp dẫn. 
Thời bao cấp, chúng tôi phải xếp hàng, nhích từng tý 
để mua được một cốc bia hơi Hà Nội. Ông kể, trong 
một chuyến đi công tác đến Việt Trì (Phú Thọ), nhìn 
thấy một quán bia đề biển “Bia hơi Hà Nội”, ông dừng 
chân. Hỏi ra mới biết, văn hóa bia hơi Hà Nội đã lan 
tỏa ra rất nhiều vùng miền trên cả nước. 

Người Hà Nội uống bia có khi cũng chỉ là cái cớ. 
Họ thích cảm giác ồn ào xung quanh khi ngồi giữa 
quán hay tràn ra cả vỉa hè. Tiếng khách gọi nhân viên, 
tiếng cốc va vào nhau lách cách, tiếng còi xe ồn ào bên 
ngoài vọng vào. Xung quanh cốc bia hơi Hà Nội, người 
ta xích lại gần nhau hơn và cùng nhau trao đổi mọi câu 
chuyện thời sự, cuộc sống... Tất cả hòa vào thành một 
không khí rất Hà Nội. 

Nếu người Sài Gòn hay gọi cả két bia và từ chai 
rót ra, thì người Hà Nội uống bia hơi do Địa chỉ Vàng 
phục vụ, cứ cốc hết lại đầy. Người ngồi san sát với 
nhau nên thỉnh thoảng những câu chuyện này tràn 

sang cả bàn bên cạnh. Cứ thế, những câu chuyện liên 
tục nối tiếp nhau, người lạ bỗng thành quen. Điều này 
cũng  là một thú uống bia mà dường như chỉ Hà Nội 
mới thường gặp.

Có thể nói, đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến 
Thăng Long xưa - Thủ đô Hà Nội hôm nay, muốn 
thêm hiểu về vùng đất địa linh nhân kiệt này, mọi người 
đừng quên ghé qua các Địa chỉ vàng bia hơi Hà Nội để 
thưởng thức những cốc bia hơi thú vị cùng người dân 
bản địa nơi đây nhé! 

Bạn bè cùng nhau vui vẻ với Bia hơi Hà Nội

Nhà sử học Dương Trung Quốc cùng bạn hữu bên cốc bia 
hơi HN tại Ngày hội Bia Hà Nội 2017
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
Từ thực tiễn khó khăn hơn 20 năm qua, Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền 
Trung tại Quy Nhơn đã được nhân lên thành phong trào hành động khơi dậy ý thức trách 
nhiệm trong từng bộ phận, cá nhân và đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 

TRẦN MINH THÙY

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

Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền 
Trung tại Quy Nhơn (Nhà máy Bia Sài Gòn - 
Quy Nhơn) tiền thân là Công ty cổ phần Bia 
Quy Nhơn được thành lập vào ngày 30/4/1994. 

Đến ngày 20/9/2008, sáp nhấp với Công ty cổ phần Bia 
Sài Gòn - Phú Yên, Sài Gòn - Đắk Lắk trở thánh Chi 
nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung tại 
Quy Nhơn. Chỉ tính trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ 
cho thấy, những gì được xem là khó khăn thách thức 
đối với một sản phẩm mới được sản xuất và đưa ra thị 
trường quả là không nhỏ. Ngày 30/11/1996, sau khi hoàn 
thành việc xây dựng Nhà máy với công suất 5 triệu lít 
bia /năm, Chi nhánh đã đi vào sản xuất và đưa ra thị 
trường những sản phẩm bia đầu tiên. Qua 2 năm với biết 
bao thăng trầm trong lĩnh vực tìm hiểu và khai thác thị 
trường, đến tháng 6/1998, sản xuất và tiêu thụ của Nhà 
máy mới chạm mốc 5 triệu lít bia. Để đáp ứng được nhu 
cầu của thị trường, Nhà máy đã 3 lần nâng công suất. 
Lần thứ I vào tháng 6/1998, nâng công suất từ 5 triệu lít/
năm lên 10 triệu lít/năm; Lần thứ II vào tháng 2/2001, 
nâng công suất từ 10 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm 
với hệ thống thiết bị hiện đại nhất của châu Âu. Sản 
phẩm của Nhà máy đã chiếm lĩnh một thị phần đáng kể, 
được người tiêu dùng tín nhiệm. Lần thứ III vào tháng 
7/2007 Nhà máy được đầu tư nâng công suất sản xuất 
bia từ 20 triệu lên 50 triệu lít bia/năm. 

Xuyên suốt những năm qua, mục tiêu sản xuất kinh 
doanh của đơn vị là “Tất cả vì khách hàng”; “Sản xuất 
gắn với môi trường”, Nhà máy đã không ngừng cải 
tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng 
phục vụ, công tác bán hàng được quan tâm đầu tư với 
phương châm linh hoạt, sáng tạo. Môi trường được đảm 
bảo xanh - sạch - đẹp. Nhà máy còn năng động xúc 
tiến hợp tác với các đối tác lớn Suntory Pepsico VN. 
Trong các nhãn hàng đang sản xuất tại đơn vị, những 
nhãn hàng truyền thống của Nhà máy đã đạt được 
nhiều danh hiệu uy tín như Giải thưởng chất lượng Việt 
Nam; Nhãn hiệu uy tín Việt Nam Top 100 sản phẩm 
hàng đầu Việt Nam. Tháng 3/2017, Nhà máy Bia Sài 
Gòn - Quy Nhơn tiếp tục vinh dự được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt 
Nam nhân sự kiện kỷ niệm Ngày môi trường thế giới tổ 
chức tại thành phố Vũng Tàu. Đặc biệt, xuyên suốt quá 
trình hình thành và phát triển, Nhà máy đã  2 lần được 
Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Ba vào năm 2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì 
vào năm 2004. Ngoài ra, Nhà máy được nhận nhiều 
giải thưởng có giá trị khác. Giá trị lớn nhất mà đơn vị 
đạt được đó chính là sự tín nhiệm của người tiêu dùng.

Hơn 20 năm qua, Nhà máy luôn hoàn thành mọi chỉ 
tiêu sản xuất - kinh doanh, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: Cổ 
đông, Nhà nước và người lao động. Năm 2017, kết quả 
sản xuất - kinh doanh của Nhà máy là rất đáng tự hào. 
Cụ thể, sản lượng đạt 57 triệu lít, tăng 14% so công suất 
thiết kế. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 
sách đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Thu nhập bình 
quân của người lao động đạt trên 9,0 triệu đồng/người/
tháng. Tham gia công tác xã hội trên 250 triệu đồng.

Có thể nói, Nhà máy Bia Sài Gòn - Quy Nhơn với 
những bước đi vững chắc trên cơ sở phát huy có hiệu quả 
từ nội lực, xây dựng được nét văn hóa riêng của doanh 
nghiệp, tạo ra diện mạo mới cho ngành Công nghiệp 
Bình Định, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

Giải thưởng Môi trường Việt Nam
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Trụ sở chính Công ty Vinamilk tại TP.HCM

Chủ động sáng tạo và đổi mới - Khẳng định vị thế dẫn đầu 

Năm 2017, Vinamilk đánh dấu 41 năm thành lập và phát triển của Công ty sữa lớn nhất 
Việt Nam với những dấu ấn đáng nhớ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cùng với các 
thương vụ mua bán, sáp nhập được đánh giá cao về tầm chiến lược, các chương trình vì cộng 
đồng đã và đang đem lại những ly sữa ngọt ngào cho trẻ em trên khắp đất nước. 

DÁM NGHĨ, DÁM LÀM - DẪN ĐẦU XU THẾ

SÁNG TẠO ĐỂ KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ 
THƯƠNG HIỆU 

Được thành lập vào năm 1976 với 3 nhà máy được 
tiếp quản lại: Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, đến nay 
Vinamilk đã có 13 nhà máy trên phạm vi cả nước và 3 
nhà máy tại Mỹ, New Zealand và Campuchia; 02 văn 
phòng tại Ba Lan và Thái Lan; 10 trang trại bò sữa qui 
mô công nghiệp đạt tiêu chuẩn GLOBAL GAP, xây 
dựng nên một thương hiệu vững mạnh tại Việt Nam và 
đặt những dấu ấn đầu tiên trên thị trường thế giới. Năm 
2017 vừa qua, Vinamilk đạt kế hoạch doanh thu 51.000 
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.200 tỷ đồng. 

Hiện nay, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn 
tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc 
với hơn 50% thị phần và sản phẩm sữa tươi Vinamilk 
100%, đứng đầu về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra 

trong phân khúc nhóm các nhãn hiệu sữa tươi từ năm 
2015 đến nay (Nielsen 08/2017). Ngoài ra, Vinamilk còn 
nắm giữ hơn 80% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa 
đặc, 40% thị phần trong ngành hàng sữa bột. Hệ thống 
bán hàng của Vinamilk tỏa rộng khắp cả nước trong cả 
3 hình thức phân phối là bán buôn, bán lẻ (240.000 điểm 
bán lẻ) và cửa hàng phân phối trực tiếp (575 cửa hàng). 
Sản phẩm của Vinamilk cũng có mặt ở gần 1.500 siêu 
thị lớn nhỏ và gần 600 cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. 
Không chỉ vậy, sản phẩm của Vinamilk còn được xuất 
khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những 
quốc gia yêu cầu rất cao về chất lượng trong sản phẩm 
dinh dưỡng như Nhật, Canada, Mỹ, Úc, Thái Lan... với 
tổng kim ngạch xuất khẩu (từ năm 1997 đến nay) đạt 
khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng).

Với thành tích kinh doanh nổi trội của mình, trong 
năm 2017, Vinamilk đã vinh dự được tạp chí Forbes đưa 

Vinamilk:
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vào danh sách 2.000 công ty niêm yết xuất sắc nhất thế 
giới (GLOBAL 2000) và là công ty duy nhất trong lĩnh 
vực thực phẩm và đồ uống của châu Á ghi tên vào 
TOP 10 của danh sách ASIA 300 của tạp chí tài chính 
Nikkei Nhật Bản. Giá trị thương hiệu của Vinamilk 
được Forbes Việt Nam định giá hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, 
đứng đầu danh sách 40 thương hiệu giá trị nhất Việt 
Nam trong hai năm liên tiếp 2016, 2017.

Bên cạnh việc thể hiện xuất sắc với những con số 
tài chính, Vinamilk còn được biết đến như là “chiếc 
nôi” của những ý tưởng sáng tạo xuất sắc bằng việc 
hàng năm tung ra rất nhiều dòng sản phẩm mới phục 
vụ cho người tiêu dùng.

MUA BÁN, SÁP NHẬP ĐỂ HOÀN THIỆN 
CHUỖI CUNG ỨNG SẢN XUẤT

Nếu những năm trước, Vinamilk đẩy mạnh đầu tư, 
tìm kiếm các cơ hội mở rộng tại nước ngoài như thương 
vụ mua lại nhà máy sữa Driftwood tại Mỹ; đầu tư vào 
nhà máy Miraka tại New Zealand; xây dựng nhà máy 
sữa Angkormilk tại Campuchia, thì năm 2017 ngành 
Sữa Việt Nam lại tiếp tục được chứng kiến những sự 
đầu tư quyết đoán của Vinamilk vào ngành đường và 
dừa trong nước. 

“Vinamilk từ mấy chục năm nay đã muốn tham gia 
vào ngành đường. Giống như nguồn nguyên liệu sữa 
tươi của bà con chăn nuôi bò sữa, đường cũng là nguyên 
liệu đầu vào có số lượng lớn của Vinamilk”, bà Mai Kiều 
Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk lý giải cho việc quyết 
định mua lại 65% cổ phần của Công ty CP Đường Khánh 
Hòa và đổi tên thành Công ty CP Đường Việt Nam 
nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình, chủ động 
được nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. 

Sự hợp tác này được đánh giá là mang lại hướng 
đi mới cho ngành mía đường Việt Nam, từng bước 
giúp cho người nông dân trồng mía nâng cao năng lực 
cạnh tranh, chủ động hội nhập vào sân chơi khu vực 
và toàn cầu.

Ngoài ra, để mở rộng sản phẩm, giúp Công ty chủ 
động cả đầu vào lẫn đầu ra và liên tục cung cấp cho người 
tiêu dùng trong, ngoài nước các sản phẩm dinh dưỡng, 
chất lượng quốc tế, Vinamilk đã đầu tư mua lại 25% Công 
ty CP Chế biến Dừa Á Châu vào tháng 12/2017.

TIẾP TỤC DẪN ĐẦU XU HƯỚNG 
ORGANIC TRONG NGÀNH SỮA

Sau khi ra mắt dòng sữa tươi Vinamilk organic 
cao cấp vào cuối năm 2016 và được đông đảo người 
tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao, vào tháng 03/2017, 
Vinamilk đã khánh thành trang trại bò sữa hữu cơ tại Đà 
Lạt, đây cũng là trang trại bò sữa hữu cơ đầu tiên tại Việt 
Nam đạt tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu do tổ chức Control 
Union (Hà Lan) khảo sát và chứng nhận. Trang trại có 
tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, với quy mô đàn ban 
đầu hơn 500 con và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Gần đây nhất, Vinamilk đã tung ra sản phẩm sữa 
chua Organic cao cấp ít đường được lên men tự nhiên 
từ chủng men Bulgaricus nổi tiếng và được sản xuất 
từ nguồn sữa tươi organic “3 không”: Không biến đổi 
gen; Không sử dụng hormone tăng trưởng; Không dư 
lượng kháng sinh. Tuy mới ra đời nhưng “em út” của 
gia đình sữa chua Vinamilk đã thu được tín hiệu tích 
cực từ người tiêu dùng khi sản phẩm luôn bị “cháy 
hàng” tại các điểm bán. 

Luôn luôn đột phá và nâng cao chất lượng sản 
phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, Vinamilk đã vượt qua 
các vòng kiểm tra chất lượng gắt gao, vinh dự là thương 
hiệu quốc gia được lựa chọn để cung cấp các sản phẩm 
sữa, sữa chua và đồ uống phục vụ cho Hội nghị cấp cao 
APEC 2017 tại Việt Nam.

BỀN BỈ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ 
CỘNG ĐỒNG

Trong 42 năm phát triển của mình, bên cạnh việc 
tập trung sản xuất, kinh doanh, Vinamilk luôn đặt 
tâm huyết vào các hoạt động phát triển cộng đồng, 

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại Nhà máy Sữa Việt Nam của 
Vinamilk - một trong những siêu nhà máy hiện đại nhất thế giới.

Trang trại organic tại Lâm Đồng, Đà Lạt - Trang trại Organic 
tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam
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Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao sữa cho trẻ 
em tỉnh Hưng Yên

Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam tổ chức 
trồng cây tại tỉnh Cao Bằng.

đóng góp cho xã hội, trong đó, chương trình Quỹ 
sữa “Vươn cao Việt Nam” được thành lập từ năm 
2008, đồng hành bởi Vinamilk là một chương trình có 
ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình luôn hướng 
đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước với 
hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết 
sức thiết thực, đó là trao tận tay các em những ly sữa 
bổ dưỡng nhằm góp phần giúp các em có được cơ 
hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ để 
có một tương lai tươi sáng hơn. Riêng năm 2017, Quỹ 
sữa Vươn cao Việt Nam đã trao cho các em nhỏ có 
hoàn cảnh khó khăn cả nước 1,4 triệu ly sữa trị giá 9 
tỷ đồng. Như vậy, sau gần 10 năm, đã có khoảng 31,5 
triệu ly sữa, tương đương gần 130 tỷ đồng được trao 
cho 400.000 trẻ em nghèo trên toàn quốc. 

Bên cạnh đó, Vinamilk còn là đơn vị tiên phong 
và thường xuyên triển khai các chương trình Sữa học 

đường tại các tỉnh với tổng số lượng học sinh được thụ 
hưởng từ chương trình là khoảng 500 ngàn học sinh, 
tương đương 100 tỷ đồng trong suốt 10 năm tính từ 
năm học 2006-2007 đến nay. Ngoài ra, còn có Quỹ 1 
triệu cây xanh dành cho Việt Nam; đặc biệt, hơn 10 
năm nay, Vinamilk còn ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo gần 5 tỷ đồng để thực hiện các ca mổ tim 
bẩm sinh cho trẻ em… 

Có thể nói, với những thành quả trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2017, cùng 
với những chương trình đầy ý nghĩa nhân văn với xã 
hội, với cộng đồng đang giúp Vinamilk bước đi từng 
bước vững chắc không chỉ giúp duy trì được vị thế của 
công ty sữa số 1 tại Việt Nam, mà trong năm 2018, với 
sự sáng tạo và sức lao động bền bỉ, tin rằng Vinamilk sẽ 
tỏa sáng hơn nữa trên bản đồ ngành sữa thế giới.

PV

NĂM 2018 MỞ RA NHIỀU VẬN HỘI MỚI...   (Tiếp theo trang 19)

xã hội, mạnh về an ninh, quốc phòng. Những bài học 
kinh nghiệm qúy báu được rút ra ở chặng đường đổi 
mới thực sự hữu ích cho chặng đường mà Việt Nam 
đang phấn đấu sớm trở thành một nước công nghiệp 
phát triển. Để đạt được mục tiêu to lớn này, mọi tầng 
lớp người dân Việt Nam nói chung phải tự vươn lên, 
vượt qua những khó khăn trước mắt để tự khẳng định 
mình, nhất là khi chúng ta đã tham gia vào sân chơi lớn 
WTO, vận hội nhiều, nhưng thách thức cũng không ít. 
Trong hành trang của mỗi người dân Việt Nam trên 
bước đường đi cần phải có niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, của Nhà nước. Hành trang đó không thể thiếu 
vắng sự đoàn kết của cả cộng đồng doanh nghiệp, của 
các tập đoàn kinh tế Việt Nam; sự liên kết chặt chẽ của 
cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước; sự nỗ 
lực vươn lên trong học tập để mỗi người dân Việt Nam 

phải là những người lao động có tri thức, có kỹ thuật và 
kỷ luật..., từ đó sẽ làm nên sức mạnh tổng thể, đưa kinh 
tế Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc, 
không để tụt hậu trước xu thế toàn cầu hóa. 

Với đà này, tới đây Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên 
đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu, rộng, 
gắn kết chặt chẽ Việt Nam với dòng chảy của thế giới. 
Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn 
bè quốc tế về một đất nước không chỉ có nền kinh tế 
năng động, mà còn là một đất nước tươi đẹp, giàu tiềm 
năng, một đất nước có nhiều di sản thiên nhiên của thế 
giới, các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... và 
nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đất nước 
Việt Nam mãi tỏa sáng, luôn là điểm đến hấp dẫn về 
đầu tư, kinh doanh và du lịch 
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CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN
Năm 2017, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn, các 
công ty cạnh tranh quyết liệt trong việc bán hàng, nên sản 
lượng tiêu thụ giảm, các hoạt động chào bán sản phẩm mới 
được triển khai khá phong phú với nhiều chiêu thức khuyến 
mãi, nhằm giành lấy thị phần tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng 
thuốc nội tiêu của công ty giảm mạnh. 

HỮU XUÂN

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa:

Cùng với hệ thống trang thiết bị công nghệ 
của Công ty tuy đã được quan tâm bảo 
dưỡng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu chất lượng và thời gian giao hàng. Sản 

lượng thuốc Vinataba được giao giảm mạnh so với năm 
2016 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Song, 
Công ty vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm của 
Công ty mẹ và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã 
tích cực tìm nhiều các biện pháp marketing để giữ thị 
phần và thị trường, đưa nhiều mác thuốc mới ra thị 
trường, đặc biệt mác thuốc do Công ty mẹ hỗ trợ đã có 
những tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng. Thị trường 
xuất khẩu, đặc biệt là thuốc super slim ổn định với sản 
lượng cao. Tổ chức sản xuất Xì gà gộc và Vinacigar đưa 
ra thị trường, bước đầu có tín hiệu tốt được người tiêu 
dùng và thị trường chấp nhận.

Mặc dù sản lượng Vinataba giảm mạnh, nhưng 
Công ty đã chủ động khai thác được nguồn khách hàng 
xuất khẩu, tích cực tìm đối tác cho thuê mượn máy, 
cùng với việc áp dụng mọi biện pháp tiết kiệm chi phí, 
bố trí hợp lý hóa sản xuất, giảm tiêu hao, nâng cao 
năng suất lao động, nên đã hoàn thành các chỉ tiêu 
mà TCT giao. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận ước đạt 13 tỷ 
đồng bằng 100,2%/cùng kỳ, nên đã đảm bảo quỹ lương 
được trích, đảm bảo đời sống của người lao động, nộp 
ngân sách nhà nước 320 tỷ đồng, tham gia đầy đủ các 
mặt hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phong trào xã 
hội khác khi địa phương phát động. 

Trong điều kiện kinh doanh vẫn còn khó khăn, giá 
các vật tư giấy tăng, Công ty đã thực hiện tiết kiệm 
trên mọi lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, 
thiết bị và hiệu quả trong tổ chức sản xuất, khai thác 
các nguồn hàng gia công, xuất khẩu, giá bán các sản 
phẩm, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu đều có lãi, 
nên mặc dù sản lượng Vinataba giảm mạnh, chỉ đạt 
48,2% cùng kỳ nhưng lợi nhuận cả năm vẫn đạt 13 tỷ 
đồng, bằng 100,2% cùng kỳ và 152,9% KH, đảm bảo 
được thu nhập cho người lao động. Đạt được điều đó 
là do sự đoàn kết của tập thể CBCNVC-NLĐ trong 
Công ty đã đồng tâm, hợp sức quyết tâm nỗ lực vượt 
khó, với những giải pháp hiệu quả, khoa học mà Ban 
Lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm kiếm và điều hành 

 Ông NGUYỄN DUY PHAN  
 Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Ban Lãnh đạo Công ty tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 của ngành công nghiệp tiêu dùng xứ Thanh
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một cách năng động, sáng tạo nên đã giành được kết 
quả rất đáng ghi nhận. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thành các thủ 
tục chuẩn bị cho cổ phần hóa, xác định giá trị doanh 
nghiệp, thường xuyên tuyên truyền về chủ trương cổ 
phần hóa cho người lao động. Đối với công tác thị 
trường nội tiêu, Công ty đã rà soát và loại bỏ một số 
sản phẩm sản lượng thấp. Đầu tư một số sản phẩm 
mới super slim, demi slim, nhờ Công ty mẹ phối chế 
một mác thuốc, cải tiến lại sản phẩm Bông sen truyền 
thống, mở rộng thêm các thị trường mới ở miền 
Trung, miền Nam.

Xác định con người là nhân tố quyết định thành 
công trong công việc, Công ty đã tiến hành định biên 
lao động các tổ máy, giảm bớt những lao động thủ 
công, thực hiện công tác đào tạo lao động kỹ thuật tại 
chỗ, nhằm nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn 
cho người lao động.

Trong năm qua, tuy tình hình sản xuất kinh doanh 
gặp nhiều trở ngại nhưng vốn chủ sở hữu vẫn được 
bảo toàn, định mức dự trữ được xây dựng và thực hiện 
tốt. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được 
quan tâm và triển khai đến từng bộ phận các đơn vị. 
Công ty cũng đã tổ chức vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường sử dụng các 
vật tư nguyên liệu sản xuất trong nước và của các đơn 
vị trong Tổng công ty. 

Bước vào năm 2018, Công ty xác định tình hình 
cạnh tranh trên thị trường thuốc lá nội địa vẫn rất khốc 
liệt, các công ty lớn tung ra thị trường nhiều chủng loại 
thuốc với các tiêu chuẩn, chất lượng mới, ảnh hưởng 
lớn đến tiêu thụ thuốc của Công ty cũng như của các 
công ty nhỏ khác. Giá bán các sản phẩm nội tiêu phải 
tăng do chuẩn bị cho tăng thuế TTĐB từ 1/10/2019 nên 
càng khó giữ và phát triển thị trường. Kế hoạch tiêu 
thụ của JTI ở mức thấp, chưa có khả năng tăng trưởng. 
Máy móc thiết bị của Công ty vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu của tiêu thụ cả về sản lượng và chất lượng. Từ 
nhận định đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra những 
giải pháp cụ thể cho năm 2018 như: 

Đưa ra thị trường một số mác thuốc mới, thuốc 
Bông Sen nâng cấp có khả năng nâng cao sản lượng 
nội địa; Duy trì nguồn khách hàng xuất khẩu ổn định 
và có xu hướng nâng cao sản lượng; Tích cực phát 
triển thêm thị trường mới, khách hàng mới, nhất là 
các thị trường đang có xu hướng chấp nhận sản phẩm 
và đặt hàng; Triển khai dự án sản xuất, phát triển sản 

phẩm thuốc lá xì gà đưa ra thị trường sẽ đem lại lợi 
nhuận và uy tín thương hiệu cho Công ty; Đưa vào sử 
dụng dây chuyền thuốc tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ tăng 
khả năng cạnh tranh và cơ hội xuất khẩu; Tăng cường 
công tác thị trường để nâng cao sản lượng thuốc tiêu 
thụ nội địa, phấn đấu tăng so với năm 2017; Tiếp tục 
nghiên cứu điều chỉnh các loại thuốc trung, cao cấp 
phù hợp với thị trường; Triệt để tiết kiệm trên mọi 
lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu giảm 5% chi phí quản 
lý; Tiếp cận các nguồn vốn lãi suất hợp lý; Tính toán 
lượng tồn kho hợp lý, đặc biệt đối với nguyên liệu, 
xem xét xử lý hàng hoá chậm luân chuyển, đảm bảo 
an toàn hàng hoá trong kho; Nâng cao hiệu quả sử 
dụng vật tư phụ tùng, hiệu suất sử dụng máy móc 
thiết bị, năng suất lao động; Đẩy nhanh tiến độ các 
dự án thuê mượn máy xuất khẩu, nhanh chóng đưa 
vào sử dụng để nâng cao sản lượng thuốc xuất khẩu; 
Thực hiện tốt dự án sản xuất và phát triển sản phẩm 
xì gà để nhanh chóng mang lại lợi nhuận cho Công 
ty; Luân chuyển cán bộ, tái cơ cấu tổ chức hiệu quả 
hơn, rà soát các quy chế, quy định, thang bảng lương, 
nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động trong 
toàn Công ty; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi 
trường, phòng chống cháy nổ... 

Mùa Xuân đang đến, không khí xuân năm mới 
đang tràn về trên khắp các nẻo đường, từ làng quê 
đến phố thị. Mọi người đang hồ hởi, nô nức đón chào 
năm mới. Trong khí thế thi đua ngay từ đầu năm của 
tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty bằng việc quyết 
tâm thực hiện các giải pháp cụ thể, khoa học, sáng 
tạo, phù hợp của Ban Lãnh đạo Công ty, chúng tôi 
tin rằng bước sang năm mới, Công ty sẽ gặt hái được 
nhiều thành công mới, xứng đáng là cánh chim đầu 
đàn của ngành công nghiệp chế biến tiêu dùng của 
tỉnh Thanh, vùng đất địa linh nhân kiệt đang bừng lên 
trong mùa Xuân mới 

Dây chuyền sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH MTV 
Thuốc lá Thanh Hóa
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Năm 2017, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã hoàn thành 
xuất sắc kế hoạch SXKD, duy trì và nâng cao đời sống người lao động, đóng góp tích cực vào 
các hoạt động vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, được các cấp, các ngành trung ương và địa 
phương khen thưởng. Trong đó, 05 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 15 
tập thể và 38 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

MAI HƯƠNG

Công ty Supe Lâm Thao:

Có thể nói, cũng như các doanh nghiệp sản 
xuất phân bón trong nước, năm 2017 Công ty 
Supe Lâm Thao gặp rất nhiều khó khăn: Các 
sản phẩm phân bón phục vụ sản xuất nông 

nghiệp không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT); Phần 
thuế GTGT đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản 
xuất và sửa chữa máy móc thiết bị không được khấu trừ 
mà phải đưa vào chi phí sản xuất, làm cho giá thành sản 
phẩm phân bón tăng tới 3%. Bên cạnh đó, phân bón 
nhập khẩu không chịu thuế GTGT có lợi thế về giá 
cạnh tranh gay gắt với sản phẩm trong nước sản xuất, 
nhất là các thị trường nhập khẩu từ các nước láng giềng 
như: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia,… khiến cho sản 
lượng tiêu thụ phân bón của các doanh nghiệp trong 
nước giảm rõ rệt, thậm chí một số doanh nghiệp phải 
giảm tải, dẫn đến nguy cơ phải đóng cửa. Năm 2017, 
tình hình thời tiết cũng diễn biến bất lợi, nắng nóng 
thì kéo dài, mưa bão, lũ quét liên tục xảy ra, phá hoại 

nhiều hoa màu, phát sinh sâu bệnh cho cây trồng, làm 
cho nhu cầu sử dụng phân bón giảm đáng kể. Đặc biệt, 
trên thị trường cả nước cũng xuất hiện nhiều loại phân 
bón giả, kém chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới uy tín, thương hiệu của các doanh nghiệp, trong đó 
có Supe Lâm Thao.

  Đứng trước những thách thức đó, Lãnh đạo Supe 
Lâm Thao đã xác định, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao 
chất lượng sản phẩm truyền thống, giữ vững thương 
hiệu phân bón Lâm Thao, Công ty phải tập trung mở 
rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm mới 
theo xu hướng phát triển nền nông nghiệp sạch, phù 
hợp với đặc điểm thổ nhưỡng từng vùng, đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng đẩy mạnh liên doanh, liên kết, đầu 
tư các dự án theo chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ 
gắn với mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, thân 
thiện môi trường; Tổ chức tốt việc nghiên cứu, tìm 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Ngô Mạnh Hoài - Phó TGĐ Tập đoàn Hóa chất và bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ 
tịch Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân.

THẮNG LỢI NHỜ ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG TÂM, 
TRỌNG ĐIỂM
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kiếm thị trường để có chiến lược phát triển, nhằm giữ 
vững và mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu; 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý hiện đại, 
thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng 
cao chất lượng hệ thống đại lý và dịch vụ bán hàng; 
Nghiên cứu triển khai các hình thức liên kết sản xuất, 
tiêu thụ với các ngành sản xuất, dịch vụ trên địa bàn 
tỉnh nhằm tăng hiệu quả sản xuất của Công ty. 

Điểm nhấn trong năm 2017 chính là Công ty đã 
tích cực đầu tư, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tập 
trung đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, vệ 
sinh công nghiệp. Hầu hết các dự án và các đề tài 
KHKT đều nhằm giải quyết vấn đề môi trường của 
Công ty và luôn được quan tâm đặc biệt. Để quản lý 
hiệu quả, toàn diện về môi trường, Supe Lâm Thao đã 
phân loại và không ngừng nâng cao công nghệ xử lý 
đối với chất thải rắn và công nghiệp thông thường, chất 
thải xỉ pyrit, chất thải nguy hại,… Hiện nay, tất cả các 
dây chuyền sản xuất của Supe Lâm Thao đều đáp ứng 
được các tiêu chí xả thải, trong đó, từ tháng 5/2016, 
Công ty đã thành lập “Ban Đề tài triển khai nghiên cứu 
và áp dụng giải pháp xử lý nước thải sản xuất Supe lân 
tại hai dây chuyền sản xuất Supe phốt phát”. Nổi bật 
là Giải pháp nghiên cứu, lắp đặt hệ thống công nghệ xử 
lý nước thải để đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất, được 
chạy thử trong quý I và quý II/2017, sau đó đã hoàn 
chỉnh để đưa vào vận hành ổn định. Việc đưa hệ thống 
công nghệ xử lý nước thải vào sử dụng, có thể khẳng 
định, đây là một bước tiến mới hết sức quan trọng và 
là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, 
Supe Lâm Thao đã hoàn toàn làm chủ được công tác 
bảo vệ môi trường, nước thải Supe lân sẽ được tuần 
hoàn 100% trong qui trình sản xuất, qua đó, đẩy mạnh 
việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO:14001…

Nhờ tăng cường các giải pháp căn cơ, đồng bộ, 
trong đó chú trọng công tác nghiên cứu khoa học công 
nghệ, thực hiện Đề án xử lý nước thải, bảo vệ môi 
trường, năm 2017, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu SXKD: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá 
trị thực tế ước đạt 3.544 tỷ đồng; Tổng phân bón sản 
xuất là 1.256,973 tấn, trong đó, Supe lân đạt 606.693 
tấn; Lân nung chảy đạt 81.318 tấn; NPK-S: 568.962 tấn; 
Axit Sunfuric: 206.306 tấn; Tổng doanh thu đạt khoảng 
4.230 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt 83 tỷ đồng; Lợi 
nhuận khoảng 207 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2016)… 

Bằng tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết của 
tập thể CNCNV-LĐ, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành 
hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Ban 
Lãnh đạo Công ty, 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, được Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh là một 
trong 30 DN quản trị tốt nhất nhất HNX 2016 - 2017.

Nhân dịp mừng năm mới và đón Xuân Mậu Tuất 
2018, xin chúc Supe Lâm Thao luôn giữ được hình ảnh 
thương hiệu “ba nhành cọ xanh”, 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 

Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng và 
trao thưởng cho Ban điều hành Công ty

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, tặng hoa chúc mừng Công ty
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KHÔNG CHỈ LÀ TỐP 7 DOANH NGHIỆP 
LỚN NHẤT VIỆT NAM

Là doanh nghiệp quản lý nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, Công ty Lọc Hóa dầu Bình 
Sơn (BSR) đã vươn lên khẳng định được thương hiệu bằng sản phẩm xăng dầu chất lượng, uy 
tín. Điều gì đã giúp BSR vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn thứ 7 của Việt Nam?

BSR:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ngày 19/01/2017, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh 

giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Bảng xếp 
hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam 
năm 2017, trong đó BSR là doanh nghiệp đứng thứ 7 
trong tốp 500 doanh nghiệp được công bố. Trong tốp 

500 DN hàng đầu Việt Nam, BSR chỉ đứng sau các Tập 
đoàn như Sam Sung Việt Nam, EVN; PVN; Viettel; 
Petrolimex; Agribank… 

Sau gần 9 năm đi vào hoạt động (từ tháng 2/2009), 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất và bán được 
gần 50 triệu tấn sản phẩm các loại ra thị trường, Công 
ty đạt doanh thu 862,5 ngàn tỉ đồng (~38 tỉ USD), nộp 
ngân sách nhà nước hơn 143,1 nghìn tỉ đồng (gần 7 tỉ 
USD), gấp đôi tổng mức đầu tư. Điều đó cho thấy quy 
mô và sự phát triển vượt bậc của BSR những năm qua.

Năm 2017, BSR đã hoàn thành vượt mức so với kế 
hoạch đề ra các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính. Sản 
lượng sản xuất 6,1 triệu tấn; Sản lượng tiêu thụ gần 
6,1 triệu tấn; Doanh thu ước đạt 80.517 tỷ đồng; Nộp 
ngân sách nhà nước 10.392 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 
khoảng 8.035 tỷ đồng. 

Cùng đó, Nhà máy vận hành liên tục, ổn định ở 
công suất trung bình 105 - 107% công suất thiết kế. 
Công tác bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 3 vượt tiến 
độ hơn 01 ngày so với kế hoạch đề ra (tương đương 
kế hoạch chế biến dầu thô thêm 10 ngày) càng khẳng 
định “sức khỏe tốt” của NMLD Dung Quất sau khi 
được BDTT.

Không chỉ vậy, lao động sáng tạo cũng giúp cho 
Nhà máy (NM) tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, nâng sức 
cạnh tranh của NM. Trong năm 2017, BSR đã lên kế 
hoạch thực hiện 19 giải pháp tối ưu hóa năng lượng. 
Tính đến nay, việc triển khai thành công 9/20 giải 
pháp, trong đó có 6 giải pháp đã được ước tính hiệu 
quả kinh tế, tiết giảm chi phí cho Công ty khoảng 1,45 
triệu USD/năm và một số lợi ích vô hình khác không 
tính được bằng tiền; 03 giải pháp đang trong giai đoạn 
thu thập số liệu và báo cáo hiệu quả kinh tế… Ngoài 
ra, BSR tiết kiệm chi phí trong năm 2017 so với KH 

ĐỨC CHÍNH

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hội - đại diện Công ty BSR 
nhận chứng nhận tốp 7 DN lớn nhất Việt Nam 2017
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ước đạt giá trị 932,82 tỷ đồng (vượt kế hoạch tiết kiệm 
cả năm là 97,2%).

Đặc biệt, đến nay, Công ty BSR đạt được 15 triệu giờ 
công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công 
- một con số mà ít NMLD lớn trên thế giới đạt được.

ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ
Năm 2017, Công ty BSR đạt một số chứng chỉ, 

danh hiệu quan trọng, tầm quốc gia, quốc tế như: 
Công trình “Điều khiển tự động và tối ưu năng lượng 
cho lò gia nhiệt phân xưởng chưng cất dầu thô Nhà 
máy Lọc dầu Dung Quất” (của nhóm kỹ sư Ban Vận 
hành Sản xuất của BSR) đã đạt Giải Vàng do Ban 
tổ chức Hội chợ Triển lãm Quốc tế tại Seoul (Hàn 
Quốc) trao tặng và Giải thưởng đặc biệt của Hiệp hội 
các nhà nghiên cứu khoa học Malaysia (Malaysian As-
sociation of Research Scientists - MARS). Công trình 
này cũng được ghi vào Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 
2017 và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tặng Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 
2017. Bên cạnh đó, BSR cũng đã áp dụng nhiều giải 
pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khác góp phần tiết 
kiệm cho BSR gần 200 tỷ đồng/năm. 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp phép 
cho BSR đủ điều kiện để tự huấn luyện ATVSLĐ tại 
đơn vị. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 
cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ cho Công ty BSR ở sản phẩm nhiên liệu JET A-1K 
và DO L-62 trang bị trong quân sự.

Trong năm 2017, Xưởng Cơ khí của BSR được Tổ 
chức ASME và NB của Mỹ đánh giá thành công và 
nhận được bộ chứng chỉ U, S và R, xác nhận chính thức 
năng lực của Xưởng trong việc chế tạo và sửa chữa 
thiết bị áp lực theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài 
ra, Xưởng bảo dưỡng cũng đã được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận trở thành Trung tâm hiệu chuẩn theo 
tiêu chuẩn ISO-17025.

SỨC HÚT VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 
Với thương hiệu được khẳng định, quá trình cổ 

phần hóa BSR thu hút nhiều nhà đầu tư. Trong lần 
IPO vào ngày 17/01, toàn bộ gần 242 triệu cổ phần 
trong IPO được bán hết. Mức trúng đấu giá thấp nhất 
là 20.800 đồng. Với mức giá trung bình 23.043 đồng, dự 
kiến, Nhà nước thu về hơn 5.566 tỷ đồng.

Trước đó, có hàng nghìn lượt cổ đông lẻ và tập thể 
đăng ký mua cổ phần BSR tại các điểm đăng ký đấu giá 
tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,… 
Có tổng số 4.079 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 
cổ phần của Công ty BSR, trong đó có 3.957 nhà đầu tư 
cá nhân trong nước, 07 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 
48 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 67 nhà đầu tư tổ 
chức nước ngoài.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký đợt IPO này là 
651.789.522 cổ phần, gấp 2,7 lần lượng chào bán. Sau đợt 
đấu giá này, BSR sẽ bán tiếp cho nhà đầu tư chiến lược 
49% cổ phần (bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài 
nước). Nhà nước sẽ chỉ nắm giữ 43% cổ phần tại BSR 
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ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với chức năng là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tham mưu cho lãnh đạo 
đơn vị thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất và các phong trào thiện nguyện, Công 
đoàn Công ty Phân Lân nung chảy Văn Điển đã không ngừng nỗ lực trên mọi bình diện, 
hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là điểm tựa vững chắc cho người lao động.

Công đoàn Công ty Phân Lân nung chảy Văn Điển:

Trong năm 2017, đứng trước những khó khăn 
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn 
hán, mưa bão, lũ lụt, giá một số nguyên, 
nhiên liệu đầu vào tăng, giá phân bón giảm 

mạnh, có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường phân 
bón ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ phân bón 
trong nước và xuất khẩu, Công đoàn Công ty đã tích 
cực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, 
tiết kiệm… nhằm sát cánh với chuyên môn vượt khó, 
phát triển sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Công đoàn Công ty đã triển khai sâu rộng 
phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo. Đã có 27 ý 
tưởng sáng tạo của CNVLĐ được Công đoàn khen 
thưởng, nhiều ý tưởng được áp dụng vào thực tế sản 
xuất, trong đó có 17 sáng kiến của năm 2015 - 2016 
tiếp tục phát huy hiệu quả, tiết kiệm được trên 10 tỷ 
đồng và 08 sáng kiến năm 2017 có giá trị làm lợi trên 
1,78 tỷ đồng, đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, 
cải thiện môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như các sáng kiến: Chế tạo và lắp đặt dây 
chuyền sàng than hoạt động ổn định, đảm bảo năng 
suất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, tiết 
kiệm chi phí và 23 lao động thủ công trong sản xuất 
làm lợi cho Công ty 530 triệu đồng; áp dụng sáng chế 
thay đổi công nghệ lò cao, tận dụng khí nóng sau lò để 
sấy nghiền lân tiết kiệm chi phí cho sản xuất, dự kiến 
nếu được áp dụng cho sản xuất của lò cao với các hệ 
sấy nghiền lân, Công ty sẽ tiết kiệm hàng tỷ đồng/năm.

Thông qua các phong trào thi đua lao động sản 
xuất, năm 2017 đã có 08 cá nhân đạt danh hiệu lao 
động giỏi, lao động sáng kiến, sáng tạo, được các cấp 
khen thưởng, trong đó có 02 cá nhân lao động giỏi 
(LĐG) cấp huyện Thanh Trì, 01 cá nhân LĐG Thủ đô; 
03 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao 
động sáng tạo (LĐST); 02 cá nhân LĐG - LĐST Công 
đoàn Công Thương Việt Nam, ngoài ra còn nhiều tập 

thể, cá nhân được khen thưởng các danh hiệu thi đua 
khác của ngành và địa phương. 

Trong năm 2017 vừa qua, Công ty đã sản xuất trên 
306.000 tấn phân bón và tiêu thụ được hơn 296.000 tấn 
phân bón các loại, trong đó xuất khẩu trên 2.100 tấn, 
đạt 103% KH. Không chỉ thế, Công ty đã thực hành 
tiết kiệm trong SXKD ước đạt trên 10 tỷ đồng và tiếp 
tục triển khai giai đoạn I của Dự án xây dựng nhà máy 
sản xuất phân bón mới tại khu Công nghiệp Bỉm Sơn 
- Thanh Hóa.  

Để khích lệ người lao động hăng hái tham gia các 
phong trào thi đua, ngoài việc tổ chức phát động 
phong trào, đề ra các nội dung, tiêu chí thi đua, Công 
đoàn Công ty còn thường xuyên tổ chức các chương 
trình văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần, tạo cảm 
hứng và tình yêu Công ty cho người lao động. Theo 
đó, Ban VHVN-TDTT Công đoàn Công ty đã phối hợp 
Đoàn Thanh niên thành lập đội văn nghệ quần chúng 
CNVLĐ, tổ chức luyện tập theo kế hoạch, đội văn 

NGUYỄN LONG TRỌNG

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất VN (HCVN), Công đoàn ngành 
Công nghiệp HCVN, LĐLĐ huyện Thanh Trì, Lãnh đạo Công 
ty cắt băng gắn biển công trình nghiên cứu triển khai tuần 
hoàn nước thải tại Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển 
nhân dịp chào mừng 45 năm truyền thống ngành HCVN.
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nghệ đã có nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ Hội nghị 
NLĐ; kỷ niệm các ngày Lễ; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 
ngày PNVN 20/10; ngày thành lập Đoàn thanh niên, 
chuẩn bị tốt các tiết mục để tham gia hội diễn nghệ 
thuật quần chúng do Công đoàn Công nghiệp Hóa 
chất Việt Nam, địa phương tổ chức, tham gia chương 
trình giao lưu văn hóa với các đơn vị bạn.

Ngoài ra, phong trào thể thao cũng được Công 
đoàn tham gia rất sôi nổi, đã đạt nhiều giải thưởng 
như: Giải Nhất môn cầu lông đơn nam và giải Nhì cầu 
lông đôi nam, giải Ba môn bóng bàn đơn nữ tại Chung 
kết Hội thao CNVC-LĐ do Tập đoàn Hóa chất Việt 
Nam tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng năm 2017 ; đoạt 
01 giải Nhì, giải Ba cá nhân nam và Giải Nhì toàn đoàn 
tại giải chạy việt dã vì hòa bình huyện Thanh Trì lần 
thứ 44 năm 2017 do Báo Hà Nội Mới phối hợp tổ chức; 
đoạt 01 giải Nhất quân khí, giải Nhì chạy vũ trang cá 
nhân và Giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao Lực lượng dân 
quân tự vệ huyện Thanh Trì năm 2017.  Ngoài ra Công 
đoàn còn tổ chức Giải bóng chuyền nam CNVLĐ 
truyền thống hàng năm để chào mừng kỷ niệm ngày 
giải phóng Thủ đô 10/10 và ngày thành lập Công ty.

Cùng với các công tác khác, Công đoàn cũng đã 
phối hợp với ban chuyên môn phát động thi đua, vận 
động 100% CBCNV-LĐ  tham gia đóng góp ngày công 
lao động để ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện, An sinh xã 
hội của ngành và địa phương. Năm 2017, CBCNV-LĐ 
Công ty đã ủng hộ Quỹ từ thiện xã hội, Quỹ An sinh 
xã hội với số tiền 210 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Tấn - Chủ 
tịch Công đoàn Công ty cho hay: “Trong năm qua, 

Công đoàn và Công ty đã tổ chức đối thoại định kỳ 
theo quy định 3 tháng/lần, không kể đối thoại lồng 
ghép trong hội nghị sản xuất của Công ty 01 lần/tháng; 
giải quyết 100% kiến nghị của người lao động, hạn chế 
thấp nhất việc khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, tổ chức 
hội nghị đại biểu NLĐ Công ty năm 2017, thông qua 
Thỏa ước lao động tập thể có 8 điểm có lợi hơn cho 
NLĐ theo quy định của Luật: NLĐ được hưởng 02 
bữa cơm/ca làm việc (24.000 đồng/bữa, không phải 
trả tiền); Bồi dưỡng độc hại trực tiếp bằng hiện vật 
cho các vị trí làm việc có yếu tố độc hại; Theo yêu 
cầu, nhiệm vụ, CBCNV-LĐ được cử đi học các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác, chuyên 
môn bằng kinh phí của Công ty; được khám bệnh định 
kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, chuyên khoa phụ nữ; được 
tham quan, giao lưu học tập, điều dưỡng sức khỏe, 
nghỉ mát hàng năm. Đồng thời, hỗ trợ trên 300 triệu 
đồng cho CBCNV-LĐ  gia đình chính sách, có công với 
cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, 
TNLĐ, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi động 
viên nhân ngày hiếu, hỷ, sinh nhật, con NLĐ bị tật 
nguyền và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán”.

Có thể khẳng định, Công đoàn Công ty Phân Lân 
nung chảy Văn Điển thật sự là chỗ dựa vững chắc 
và niềm tin cho người lao động bằng những việc làm 
ý nghĩa thiết thực. Không chỉ vậy, Công đoàn còn 
luôn luôn sát cánh cùng người lao động, kịp thời chia 
sẻ, động viên giúp đỡ mọi người vượt khó, hăng say 
lao động, đẩy mạnh năng suất lao động, giành nhiều 
thành quả rất đáng trân trọng, góp phần thúc đẩy sự 
tăng trưởng và phát triển của Công ty theo hướng 
bền vững 

Thao tác sản xuất lò cao công suất đạt 10 vạn tấn/năm.
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ĐỘNG LỰC MỚI CỦA NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU VIỆT NAM

Tháng 12/2017, tại  khu công nghiệp Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Công ty 
TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp và Công ty Seyoung – Hàn Quốc đã chính thức làm lễ động thổ 
khởi công nhà máy Liên doanh Seyoung - Hòa Hiệp. Sự kiện quan trọng này đã tạo ra động 
lực mới cho ngành sản xuất phụ kiện cơ khí phục vụ nền công nghiệp đóng tàu của Việt Nam.

LIÊN DOANH SEYOUNG - HÒA HIỆP:

TỪ ƯỚC MƠ CHÁY BỎNG CỦA MỘT KỸ 
SƯ CƠ KHÍ

Tôi gặp Kỹ sư Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp trong lễ kỷ niệm 10 
năm thành lập Công ty. Trong tâm thế tự hào về chặng 
đường 10 năm xây dựng và phát triển ngành cơ khí, 
xây lắp của mình, anh tâm sự chân tình về con đường 
phía trước của Hòa Hiệp: “Việt Nam là một quốc gia 
có ưu thế mạnh về kinh tế biển, có chính trị, kinh tế ổn 
định và đang phát triển mạnh trong tiến trình đổi mới. 
Hòa Hiệp hoàn toàn có đủ điều kiện về năng lực kỹ 
thuật, nhân lực và tài chính đáp ứng hình thành một liên 
doanh với Tập đoàn nước ngoài nào đó, hình thành một 
nhà máy sản xuất phụ kiện cơ khí phục vụ cho công 
nghiệp đóng tàu trong nước và khu vực”. Đó là ước mơ 
cháy bỏng của người kỹ sư cơ khí trẻ với tầm nhìn từ 
cơ ngơi đang phát triển của mình cách đây hơn 3 năm.

Ý chí ấy đã nung nấu bằng nghị lực và quyết tâm 
trong Nguyễn Văn Hùng cho đến một cơ duyên đem 
thời cơ đến!

Anh trăn trở một nhận định rằng, Nhà máy đóng 
tàu Hyundai tại Việt Nam mặc dù có quy mô lớn và 
sản lượng không ngừng tăng lên qua các năm nhưng 
phải nhập khẩu đến 70% vật tư phục vụ sản xuất và 
đặt hàng chế tạo phụ kiện từ các công ty nước ngoài. 
Trong nước, các nhà máy đóng tàu của Việt Nam 
cũng rơi vào tình trạng khó khăn vì quá phụ thuộc vào 
nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Vì vậy, xu hướng 
nội địa hóa sản phẩm là nhu cầu cấp bách hiện nay để 
giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh là có thật. 
Với con mắt của nghề kỹ thuật, Nguyễn Văn Hùng 
nhìn ra được tiềm năng vô cùng to lớn của thị trường 
và tự tin người Hòa Hiệp có thể sản xuất ra vật tư kỹ 
thuật phục vụ ngành công nghiệp này. 

Cơ duyên đến, anh được một người bạn giới thiệu 
với một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Đó chính là 
Công ty Seyoung. Seyoung nổi lên như là nhà cung 
cấp số một về phụ kiện cơ khí có uy tín và chất lượng 
trong ngành công nghiệp đóng tàu của Tập đoàn 
Hyundai tại Hàn Quốc. Sau 2 năm xây dựng mối 
quan hệ trên nền tảng có cùng quan điểm, mục tiêu, 
sự đam mê, niềm tin, Seyoung và Hòa Hiệp quyết 
định cùng hợp tác đầu tư.

 Nguyễn Văn Hùng đã say mê bắt tay viết dự án 
chi tiết, đưa ra mục tiêu cụ thể: Ngắn hạn, dài hạn, đâu 
là rủi ro, phân tích khó khăn, thách thức và cả cơ hội 
thành công. Anh phải đợi mất tới 2 năm để có được 
cái gật đầu của đối tác và cả của Tập đoàn đóng tàu 
Hyundai Hàn Quốc. 

ĐẾN HIỆN THỰC ĐÃ TRONG TẦM TAY
Được sự thống nhất cao và tạo điều kiện thiết thực 

của UBND tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy Liên doanh Sey-
oung - Hòa Hiệp trong Khu Công nghiệp Ninh Thủy có 
vị trí đắc địa với tổng diện tích 3 hecta. Giai đoạn 1, nhà 
máy có mức đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó liên doanh 

VĂN THUẬN

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG 
Tổng Giám đốc Liên doanh Seyoung - Hòa Hiệp
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Hàn Quốc và Việt Nam là 50% - 50%. Nhà máy vận 
hành cần 200 lao động, trong đó có 30 lao động là kỹ sư 
lành nghề được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc. 

 Với tiêu chí hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, 
nhà máy được áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp 
ERP do chính đối tác Hàn Quốc chuyển giao. Hệ thống 
này không chỉ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp bao 
quát được hoạt động sản xuất và đưa ra những quyết 
sách chính xác mà còn tạo niềm tin cho chính khách 
hàng nắm bắt được tiến độ, chất lượng của sản phẩm 
mà họ đặt mua.

TRIỂN VỌNG SEYOUNG - HÒA HIỆP 
ĐANG CHỜ PHÍA TRƯỚC

Tin vui đến! Trong thời gian khởi công xây dựng 
Nhà máy với mục tiêu hình thành hoàn chỉnh dây 
chuyền sản suất vào tháng 6/ 2018, Liên doanh Sey-
oung - Hòa Hiệp đã có được đơn đặt hàng của Tập 
đoàn đóng tàu Hyundai Hàn Quốc.

Việc chấp nhận ký kết mua sản phẩm mặc dù nhà 
máy mới chỉ khởi động xây dựng. Điều đó dựa trên 
các yếu tố, thứ nhất là chính sách nội địa hóa của Tập 
đoàn Hyundai; Thứ hai, uy tín của đối tác Seyoung 
Hàn Quốc và Hòa Hiệp đủ lớn để tạo sự tin tưởng vào 
chất lượng sản phẩm, trong đó vấn đề chất lượng và 
tiến độ giao hàng được đặt lên hàng đầu; Thứ ba, sức 
thuyết phục từ Dự án khi Hòa Hiệp trực tiếp thuyết 
trình tại trụ sở của Tập đoàn được đánh giá là khả thi.

Liên doanh đã đầu tư gần 100% công nghệ và thiết 
bị đến từ Hàn Quốc cùng với phần mềm quản lý doanh 

nghiệp ERP. Có thể nói, đây là nhà máy đầu tiên ở Việt 
Nam áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại và tiết kiệm 
chi phí nhất cho ngành công nghiệp phụ trợ tàu thủy ở 
Việt Nam và khu vực. Đây chính là một bước tiến quan 
trọng, tạo ra đột phá giúp sản phẩm của Liên doanh có 
thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Từ 
đây, ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam có thêm 
động lực mới 
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Năm 2001, để đáp ứng nhu cầu phát triển 
thị trường xuất khẩu cũng như quy mô sản 
xuất, Công ty đã thành lập nhà máy sản 
xuất với quy mô 7,6 ha tại quận 7, TPHCM 

với tên gọi là Công ty TNHH SX Vận tải Thương mại 
Dịch vụ Khải Vy. Trên cơ sở hội nhập xuất khẩu với thị 
trường Mỹ và châu Âu, nhằm đáp ứng được thị trường, 
năm 2005, Công ty tiếp tục phát triển thêm một nhà 
máy sản xuất đồ gỗ và kim loại tại khu công nghiệp 
Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn với tên gọi là: Nhà 
máy Khải Vy Quy Nhơn.

Từ năm 1995 đến nay, thương hiệu Khải Vy 
Furniture đã và đang phát triển hội nhập với tất cả 
thị trường lớn trên toàn cầu. Từng sản phẩm của Khải 
Vy đã đi vào các siêu thị lớn ở các nước châu Âu 
và Mỹ, thông qua các tập đoàn nhập khẩu hàng đầu 
như HOME DEPOT; IKEA; LOWE; CARREFOURE; 
METRO; TARGET… 

Với hệ thống các nhà máy chế biến gỗ đã triển 
khai, có công suất 1.200 cont 40”/năm, Khải Vy 

Group hiện đang được xếp trong top 10 doanh nghiệp 
hàng đầu Việt Nam trong lãnh vực sản xuất chế biến 
đồ gỗ xuất khẩu ra thị trường thế giới. Hiện sản phẩm 
của Công ty đã được xuất khẩu vào hơn 120 quốc gia 
và vùng lãnh thổ. Trong đó, các thị trường chủ lực vẫn 
là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản (chiếm tỷ trọng 70% tổng 
kim ngạch xuất khẩu).

Nguồn nguyên liệu gỗ đưa vào sản xuất đều có 
xuất xứ rõ ràng theo tiêu chuẩn FSC (chứng chỉ công 
nhận rừng trồng có quy hoạch, giúp khách hàng có 
thể kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ của từng sản 
phẩm). Ngoài ra, Công ty còn sử dụng các nguồn 
nguyên liệu phụ trợ khác như: MDF, Okal, Nhôm, 
Sắt, Tetyline… cho các sản phẩm nội thất với yêu cầu 
đa dạng hoá sản phẩm theo xu thế tiêu dùng của thị 
trường xuất khẩu, với tiêu chí hàng đầu là sự thân 
thiện với môi trường sống tự nhiên.

Nhằm phát triển và đa dạng hóa ngành nghề kinh 
doanh để trở thành một công ty cổ phần tập đoàn, năm 

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy (Khải Vy Group) xuất thân từ một doanh nghiệp tư 
nhân chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ trang trí nội, ngoại thất, phục vụ cho nhu cầu 
xuất khẩu, được thành lập năm 1995 tại thành phố Quy Nhơn với tiền thân là Nhà máy 
Chế biến Gỗ Duyên Hải, nay là Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Duyên Hải.

Dự án khu phức hợp Grand Nest của Tập đoàn 
Khải Vy tại Tp Hồ Chí MinhKHẢI VY GROUP 

HUY BĂNG
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2006, Công ty đã thành công trong việc đấu giá và mua 
lại cổ phần của Công ty Cung ứng Tàu biển Nha Trang.

Tháng 12/2006, Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển 
Nha Trang ra đời, trong đó Công ty Khải Vy chiếm 
82% cổ phần của Hòn Tằm Biển Nha Trang. Khải Vy 
cùng với Công ty cổ phần Biển Nha Trang phát triển 
từ một hòn đảo hoang sơ thành khu du lịch nghỉ dưỡng 
hàng đầu tại thành phố Nha Trang với tên gọi Mer-
Perle Hon Tam Resort, khu vui chơi MerPerle Sparkling 
Waves, tạo thành một sức hút du lịch cho du khách đến 
tham quan tại đảo Hòn Tằm.

Năm 2013, chuỗi thương hiệu MerPerle được hình 
thành và phát triển tại Nha Trang và thành phố Hồ Chí 
Minh, với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao, 
nhằm phát triển một thương hiệu du lịch bền vững. 
Bổ sung thêm thành viên MerPerle Seasun hotel, đạt 
chuẩn 4 sao trên giao lộ Trần Quang Khải - Trần Phú 
một khu vực trọng điểm về du lịch của thành phố biển 
Nha Trang.

Với tốc độ phát triển như vậy, doanh thu tăng 
trưởng trung bình tăng trưởng 40%/năm và tháng 
7/2017, ký hợp đồng với Tập đoàn Marriott - Tập đoàn 
khách sạn hàng đầu thế giới phát triển thương hiệu 
khách sạn 5 sao tại Hòn Tằm với tên gọi Courtyard by 
Marriott Nha Trang Hòn Tằm Resort.

Năm 2012, KVG khởi công xây dựng Trung tâm 
Hội nghị & Tiệc cưới MerPerle Crystal Palace trên trục 
đường trung tâm Nguyễn Lương Bằng của Khu đô thị 
Phú Mỹ Hưng - Q7 với tổng vốn đầu tư lên đến 600 tỷ 
VND, bổ sung thêm một thành viên cho thương hiệu 
MerPerle trong lãnh vực du lịch & khách sạn tại khu 
vực TP HCM , đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 
10/2015 và hy vọng sẽ là một mũi nhọn đột phá về 
doanh thu của Tập đoàn trong tương lai.

Đặc biệt , ngày 12/7/2017, với sự kiện ký kết hợp 
đồng hợp tác trong lãnh vực quản lý khách sạn với 
Tập đoàn Marriott (Hoa Kỳ)… trong quá trình chuẩn 
bị xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng với 350 phòng 
theo chuẩn 5 sao ngay trên đảo Hòn Tằm - Vịnh Nhà 
Trang với tên gọi Courtyard by Marriott Nha Trang 
Hòn Tằm Resort… thể hiện một bước tiến dài về mặt 
đẳng cấp trong lãnh vực kinh doanh du lịch & khách 
sạn và dự kiến, trong năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai xây 
dựng thêm một khách sạn chuẩn 4 sao với quy mô 124 
phòng tại địa chỉ 88A Trần Phú, thành phố Nha Trang 
mang tên MerPerle Beach Hotel.

Từ năm 2009, xuất phát từ việc sở hữu một khu 
đất vàng cặp theo sông Sài Gòn với diện tích gần 8 ha 

trên địa bàn Quận 7, thuộc khu đô thị Nam Sài Gòn, 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Vy đã hình thành ý 
tưởng tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản với 
những bước đi thăm dò ban đầu, dự kiến trong quý 4/ 
2017 sẽ chính thức giới thiệu với thị trường BĐS Khu 
Nam TP HCM một dự án khu dân cư cao cấp - Một 
tổ ấm xanh giữa lòng đô thị với tầm nhìn ra sông Sài 
Gòn xanh mát. 

22 năm một chặng đường dài trong quá trình phát 
triển, Khải Vy Group đã từng bước định hình các lãnh 
vực hoạt động chủ yếu, trên cơ sở tiếp cận với xu 
hướng phát triển chung của toàn xã hội. Với các định 
hướng mang tính bền vững, hỗ trợ và tương tác lẫn 
nhau. Mặc dù, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, 
nhưng với những nền tảng đã xây dựng ban đầu cùng 
với những kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát 
triển, một tương lai hứa hẹn, không phải là một điều 
không thể! 

Phối cảnh khu nhà phố dự án Grand Nest

Hòn Tằm rộng 110 ha, nằm trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU CAO SU VIỆT NAM
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh là thương hiệu Việt uy 
tín, được biết đến nhiều trên thị trường từ năm 2006 đến nay. Đây là một trong những đơn 
vị mạnh trong lĩnh vực trồng – sơ chế – kinh doanh – xuất khẩu cao su thiên nhiên không chỉ 
tại Việt Nam mà cả thị trường quốc tế, đang ngày càng được đông đảo khách hàng, đối tác 
trong và ngoài nước tin cậy…

Hoàng Thịnh:

Sau hơn 10 năm kể từ ngày chị Nguyễn Thị Thu 
Trang - Giám đốc Công ty quyết định khởi 
nghiệp, đến nay, Hoàng Thịnh đã có diện tích 
trồng, sản xuất cao su rộng lớn: 532,25 ha tại Đạ 

Tẻh (Lâm Đồng), với sản lượng lớn hàng năm, tạo việc 
làm thường xuyên cho hàng trăm lao động và sản phẩm 
đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại hiệu 
quả sản xuất kinh doanh cao.

Có thể nói, trong bối cảnh ngành công nghiệp chế 
biến, kinh doanh và xuất khẩu cao su gặp rất nhiều khó 
khăn, nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản, 
song Hoàng Thịnh đã tìm được cho mình hướng đi 
riêng, đứng vững và ngày càng khẳng định vị thế vững 
chắc trên thị trường. Các sản phẩm của Hoàng Thịnh 
được sản xuất trên nền công nghệ hiện đại, tiên tiến thế 
giới, với tinh thần không ngừng sáng tạo, nhờ đó, sản 
phẩm luôn đảm bảo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hàng 
năm, Hoàng Thịnh luôn thực hiện nhiều giải pháp đồng 
bộ như: Tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ khách hàng; Chú trọng công tác thâm 
canh, chăm sóc rừng cao su; Phát huy thành quả, tận 
dụng cơ sở vật chất, tiềm lực cũng như thế mạnh của 
địa phương; Không ngừng tìm tòi, đầu tư công nghệ mới 
trong sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, sản phẩm kinh 
doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu; Đẩy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội 
ngũ cán bộ quản lý, lao động; Áp dụng các chính sách 
đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có trình độ, nỗ lực 
trong việc tạo ra các giá trị tốt nhất cho khách hàng, 
xứng đáng là đối tác tin cậy của khách hàng.

Đặc biệt, với phương châm không ngừng đổi mới, 
sáng tạo nhằm ngày càng chiếm lĩnh, nâng tầm ảnh 
hưởng trên thị trường, thời gian qua, Hoàng Thịnh 
không những chăm sóc tốt khách hàng trong nước mà 

còn xây dựng mối quan hệ chiến lược với các đối tác 
tiềm năng trên trường quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty 
cho biết: “Năm 2018 cũng như thời gian tới, với mục 
tiêu không ngừng tiến bộ, phát triển và tinh thần đoàn 
kết, cố gắng, nỗ lực miệt mài của toàn thể CBCNV-LĐ, 
Công ty sẽ chủ động nắm bắt thời cơ, tăng cường áp 
dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật tân tiến, linh hoạt 
trong chỉ đạo, điều hành nhằm đưa thương hiệu Hoàng 
Thịnh ngày một bay cao, vươn xa. Từ đó, góp phần xây 
dựng và tạo ấn tượng tốt đẹp về thương hiệu Việt trên 
trường quốc tế”.

Có thể nói, bằng chính những thành quả và nỗ lực 
vượt bậc, thời gian qua, nữ Giám đốc Nguyễn Thị Thu 
Trang và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Xuất 
nhập khẩu Hoàng Thịnh đã vinh dự đón nhận nhiều 
phần thưởng giá trị, cao quý của các Bộ, ban, ngành, tổ 
chức kinh tế - xã hội, địa phương như: Doanh nghiệp 
Việt Nam tiêu biểu; Doanh nghiệp hội nhập và phát 
triển; Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững; 
Doanh nhân ASEAN tiêu biểu; Nhà Công Thương xuất 
sắc nhất; Nông dân xuất sắc;…  

NAM HÀ 

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Trang (người đứng ngoài bên phải) 
- Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Hoàng Thịnh 
dự Hội nghị CEO APEC
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Năm 2017 đánh dấu hành trình hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển của Công ty 
CP VinaHan (VinaHan). Dưới sự chèo lái của doanh nhân trẻ năng động Thân Đức Thế, 
Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn. Từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn điều lệ ít ỏi, 
đến nay, VinaHan đã có những bứt phá mạnh mẽ và trở thành doanh nghiệp uy tín trong 
ngành May mặc

Chàng trai tuổi Giáp Dần (1974) Thân Đức 
Thế sinh ra và lớn lên trên vùng đất có 
truyền thống khoa bảng (TP Bắc Giang). 
Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà 

Nội, anh đã quyết định đến Hàn Quốc làm việc với 
mong muốn trau dồi thêm cho mình những kiến thức 
về quản lý. Với hoài bão “làm điều gì đó” cho riêng 
mình và quê hương, năm 2004, anh về nước khởi 
nghiệp bằng việc mở xưởng may nhỏ với vài chục 
lao động. Tuy nhiên, nếu duy trì quy mô nhỏ lẻ thì 
sẽ rất khó tồn tại, bởi vậy, anh đã dần tăng cường 
đầu tư, mở rộng sản xuất và Dự án Nhà máy may 
VinaHan rộng gần 1ha tại xã Song Mai, TP Bắc Giang 
có quy mô 20 tỷ đồng, với 800 công nhân đã nhanh 
chóng được xây dựng và chính thức hoạt động vào 
năm 2010. 

Với chiến lược kinh doanh đặt chất lượng sản phẩm 
lên hàng đầu, VinaHan đã đi tiên phong trong việc đầu 
tư, áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý 
điều hành và tổ chức sản xuất. Hiện nay, Công ty đang 
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 9001, ISO 14001, SA 8000… 

Được sản xuất từ các nguyên vật liệu nhập khẩu 
cao cấp với những chi tiết, đường nét không quá cầu 
kỳ nhưng sang trọng và riêng biệt, các sản phẩm áo 
thun, áo gió, áo khoác, quần vải kaki đánh golf do 
VinaHan sản xuất đang là sản phẩm thịnh hành cho 
người chơi golf. Không chỉ có nét đặc trưng riêng ở 
cổ áo, thân áo, tạo nên sự khác biệt so với các mẫu 
thời trang cùng loại, các sản phẩm còn được tối ưu 
hóa theo nhu cầu của khách hàng để tạo nên những 
bộ trang phục vừa vặn. Đó là những nhãn hiệu nổi 
tiếng trong ngành thời trang đánh golf thế giới như: 

Callaway, Zishen, Volvilk, Jdx, Kyj, Benjefe, Beanpole, 
Hazzys. Những sản phẩm này được Giám đốc Thân 
Đức Thế không ngừng đầu tư, nghiên cứu, cải tiến và 
sáng tạo.

Chính chất lượng vượt trội đã giúp VinaHan vượt 
lên những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành may 
mặc thế giới và nhanh chóng chinh phục được nhiều 
thị trường lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Hiện nay, hơn 90% sản lượng hàng may mặc của Công 
ty phục vụ cho xuất khẩu với kim ngạch đạt trên 300 
tỷ đồng mỗi năm.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, những 
năm qua, Giám đốc Thân Đức Thế luôn xác định con 
người là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, trong toàn bộ quá trình phát 
triển, VinaHan luôn chăm lo, cải thiện điều kiện làm 
việc cho người lao động. Theo đó, bên cạnh việc 

TUẤN ANH

DOANH NHÂN THÂN ĐỨC THẾ:
HẾT MÌNH VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông THÂN ĐỨC THẾ  
Giám đốc Công ty CP VinaHan
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thực hiện tốt các chế độ đóng BHXH, BHYT, bảo 
đảm các chế độ chính sách cho người lao động, chi 
trả lương, xét nâng lương…, Công ty còn thường 
xuyên mở nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao 
tay nghề cho người lao động nhằm nâng cao trình 
độ về mọi mặt, góp phần tích cực hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng năm, Công ty phát 
động các phong trào thi đua lao động giỏi để đội ngũ 
CBCNV phấn đấu tăng năng suất, sản lượng, doanh 
số, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Công ty có 
những cơ chế khen thưởng kịp thời, góp phần động 
viên, khuyến khích người lao động thêm gắn bó với 
doanh nghiệp.

Đặc biệt, để nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho người lao động, VinaHan luôn duy trì tốt các 
hoạt động thăm hỏi công nhân khi đau ốm, thai sản…; 
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao, du lịch, nghỉ mát hàng năm cho người lao động; 
Xây dựng bếp ăn tập thể với bữa ăn ca miễn phí; Hỗ 
trợ và giúp đỡ những công nhân có gia cảnh khó khăn, 
hoạn nạn. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm, nâng cao 
chất lượng đời sống cho người lao động thông qua tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ; Quan tâm đến các chính 
sách, quyền lợi của lao động nữ; Tạo điều kiện thuận 
lợi để người lao động được tham gia thảo luận, xây 
dựng thỏa ước lao động tập thể, tham gia vào công tác 
quản lý sản xuất và các hoạt động khác của Công ty.

Là người dân ở xã Song Mai (TP Bắc Giang), làm 
việc tại Công ty từ năm 2010 đến nay, chị Lê Thu Hiền 

chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ công nhân may đầu tiên 
của Công ty, nếu VinaHan không được xây dựng tại 
đây thì chúng tôi chẳng biết gắn bó với nghề gì ngoài 
nông nghiệp và đời sống sẽ còn nhiều vất vả. Chúng tôi 
vô cùng biết ơn Công ty CP VinaHan đã cho chúng tôi 
có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay…”

Thời gian tới, để tiếp tục đáp ứng các đơn hàng 
ngày càng lớn của thị trường quốc tế, dự kiến cuối 
năm 2018, VinaHan sẽ đưa thêm một nhà máy mới 
vào hoạt động tại Hưng Yên với diện tích 10.000m2, 
giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động, góp phần 
xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, 
phồn vinh 

Khu vực sản xuất của Công ty CP VinaHan.

Ông Thân Đức Thế - Giám đốc Công ty CP VinaHan làm 
việc với đối tác Hàn Quốc
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Ông già Sôcôla
Kimmy’s chocolate là một thương hiệu còn khá mới về dòng Sôcôla cổ điển được làm thủ 
công ở Việt Nam nhưng lại khiến tất cả mọi người trong và ngoài nước tò mò và tự hỏi rằng: 
Vì sao Việt Nam có thể làm ra được loại Sôcôla ngon thượng hạng như thế? Hiện tại các sản 
phẩm thương hiệu Kimmy’s Chocolate đang được người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị 
cổ điển không kém gì so với các nước phương Tây và đằng sau đấy là cả một  một câu chuyện 
thú vị về ông Bùi Darassamy – Ông già Sôcôla Việt Nam, bởi khi ở độ tuổi “thất thập cổ lai 
hi”, hiếm ai nghĩ rằng ông Bùi lại có ý định khởi nghiệp một lần nữa với ý chí và nghị lực 
như thời trai trẻ nơi đất đất khách cách đây 42 năm về trước. 

Ông Bùi Durassamy là Việt kiều Canada 
mang trong mình 2 dòng máu Việt - Ấn, 
ông được người Việt “ưu ái” gọi bằng 
cái tên thân thương là: Ông già Sôcôla. 

Khởi nghiệp ở độ tuổi đáng ra cần phải được nghỉ 
ngơi nhưng ông lại dấn thân một lần nữa vào khởi sự 
doanh nghiệp với muôn vàn gian truân, khó nhọc. Có 
một điều thú vị nữa ở ông, tuy có kinh nghiệm trên 
40 năm lăn lộn ở nước ngoài với sự nghiệp thành công 
trong chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy nhưng cơ 

duyên đến với sự nghiệp lần này tại quê nhà ở tuổi 
tầm 70 lại gắn liền với kiến thức chuyên ngành thực 
phẩm - làm Sôcôla mà ông đã chọn theo học trong 
những năm 1980 khi vừa sang Canada định cư.  

Vào năm 2015, khi ông quyết định về nghỉ dưỡng 
tại mảnh vườn đã mua cách đây hơn 10 năm ở Tiền 
Giang thì chứng kiến cảnh bà con nông dân trồng ca 
cao nơi đây chặt rồi trồng cây ca cao. Ông xót xa và 
rơi nước mắt khi thấy đầu ra bấp bênh cho nhà nông 
tại đất Mẹ Việt Nam cứ mãi loay hoay trong điệp 

THÙY CHI

“Ông già Sôcôla” Bùi Durassamy
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khúc CHẶT - TRỒNG. Như chúng ta đã biết, cây ca 
cao là loại cây mang giá trị kinh tế rất lớn, được mệnh 
danh là “vàng đen” của thế giới. Cây ca cao Việt 
Nam được các nhà chế biến thế giới xếp vào nhóm 
có chất lượng cao tương tự như Ghana, Bờ Biển Ngà, 
Brazil. Tại Tiền Giang, Hợp tác xã Ca cao Chợ Gạo 
từng là niềm hy vọng lớn của người nông dân về tiêu 
thụ đầu ra. Thế nhưng, nghề trồng ca cao của bà con 
nông dân nơi đây vẫn đang rơi vào thế bế tắc. Trước 
tình cảnh ấy, ông Bùi Durassamy đã cùng với chiếc xe 
máy cũ kỹ rong ruổi khắp các con đường ngỏ hẻm ở 
Tiền Giang để tìm hiểu tại sao lại diễn ra tình trạng 
này. Lọ mọ vào ngóc ngách của những vườn cây ca 
cao, ông thăm hỏi, buồn vui với những người nông 
dân nơi đây. Qua đó, ông mới hiểu được nỗi khổ của 
họ, nỗi khổ chẳng biết kêu ai. Điều ấy khiến ông suy 
nghĩ rất nhiều và đau đáu tìm cách cùng những người 
nông dân vượt qua khó khăn này. Quả thật là điều 
không dễ! Ông Bùi Durassamy tâm sự, “Chính người 
trồng cũng chưa bao giờ được ăn thử Sôcôla làm từ 
trái ca cao xem thế nào khiến tôi càng quyết tâm 
dùng kiến thức của mình để làm ra loại Sôcôla thương 
hiệu Việt cho người Việt thưởng thức”. 

Từ đó, bằng nhiều kiến thức sẵn có về ngành cơ 
khí, thực phẩm, ông đã bắt tay vào làm Sôcôla với số 
vốn gần 10 tỷ đồng. Sau gần 2 năm rưỡi nghiên cứu 
về cây ca cao và thử nghiệm làm Sôcôla, một nhà 
xưởng quy chuẩn với trang thiết bị, máy móc đã được 
dựng nên. 

Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, cuối cùng ông 
Bùi Durassamy cũng đã thành công với những thanh 
sôcôla chất lượng thượng hạng theo hương vị cổ điển 
phương Tây. Ông mừng rơi nước mắt và đã chia sẻ 
niềm vui này đến những người nông dân trồng cây 
ca cao tại địa phương và ông đã mang đến cho họ 
thưởng thức. "Người nông dân họ chưa nhận biết 
được giá trị của cây mà họ từng chặt bỏ. Tôi đem 
Sôcôla cho họ thưởng thức cũng là cách để họ hiểu 
được thành phẩm làm từ cây ca cao như thế nào. Tôi 
muốn họ hiểu cây ca cao họ trồng có thể được tinh 
chế thành loại Sôcôla tuyệt hảo như thế", ông nói.

Hiện tại, Kimmy đã mở rộng thị trường trong nước 
và quốc tế. Mới đây, Kimmy’s đã liên hệ đầu ra tại 
các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đan Mạch. 
Trong tương lai, Kimmy đang hứa hẹn tiến xa hơn với 
thị trường thế giới. Để khẳng định điều đó, vào ngày 
10/01/2017, Công ty TNHH MTV Kimmy chính thức 
mở rộng cơ sở sản xuất bằng việc khai trương Xưởng 

sản xuất Sôcôla thủ công và các sản phẩm từ trái ca 
cao với công suất hơn 100kg/ngày tại 265A, tổ 12, ấp 
Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang. Xưởng đã và đang tạo điều kiện giúp tiêu thụ 
đầu ra trái ca cao cho bà con nông dân HTX Chợ Gạo. 

Kimmy có 4 loại sản phẩm Sôcôla với tỷ lệ 85%, 
75%, 65%, 55% tương ứng với các sản phẩm Sôcôla 
đen đắng, Sôcôla sữa và Sôcôla có nhân,… Ngoài ra, 
Công ty còn sản xuất Cashewla được biết đến như 
một dạng Sôcôla dùng để phết lên bánh mì, hay như 
nhân hạt ca cao đã rang cũng là sản phẩm rất giàu 
chất chống oxy hoá, các chất khoáng như canxi, mag-
ie, sắt, chất xơ, vitamin và axit oleic cần thiết cho sức 
khỏe. Đặc biệt hơn, Công ty còn sản xuất bơ ca cao 
nguyên chất tự nhiên 100% dùng rất tốt cho da. Trong 
tương lai, ông Bùi Durassamy còn có dự định cho ra 
thị trường nhiều sản phẩm phù hợp với tiêu chí của 
người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Nhìn những thanh Sôcôla tiêu chuẩn châu Âu 
được in dòng chữ "Proudly made in Vietnam" khiến 
người Việt Nam cầm trên tay không khỏi tự hào. 
Sôcôla Kimmy được rất nhiều người nước ngoài nếm 
thử và tán thưởng. Ông Bùi chia sẻ: “Từ lâu rồi, chỉ 
toàn người Việt đi nước ngoài mang Sôcôla về Việt 
Nam. Nay tôi muốn khách nước ngoài sẽ mua Sôcôla 
Việt Nam mang về nước họ, để Sôcôla Việt Nam nổi 
tiếng toàn thế giới. Đó là cách tôi muốn trả ơn cho 
quê mẹ, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên” 

Các sản phẩm Sôcôla của Kimmy chocolate
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Đưa mùa xuân đến sớm
Điện Biên: 

Không như đồng bằng, rét ở miền biên cương Tây Bắc lạnh giá hơn, 
cái rét như cứa vào da thịt con người, làm tê tái cả chân tay. Trên 
những triền đồi, người dân đi làm nương rẫy, họ đốt lửa để xua tan 
giá lạnh. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt đến thế, nhưng không khí 
làm việc ở đây không hề ảm đạm mà trái lại càng nhộn nhịp, khẩn 
trương, rộn ràng, hối hả. Toàn cảnh thành phố Điện Biên đang gấp 
rút, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trong chương 
trình chỉnh trang đô thị. Không kể ngày đêm xe, người cứ nối nhau 
tấp nập, lu lèn đường, lát vỉa hè, đổ bê tông cống rãnh… Tất cả như 
chạy đua cùng thời gian để đưa mùa xuân đến sớm. 

Năm 2017, Tỉnh ủy Điện Biên lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH có nhiều 
khó khăn, thách thức. Tình hình thiên tai, 
lũ lụt diễn biến phức tạp, bất thường làm 

ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của 
một bộ phận dân cư; Nguồn lực đầu tư phát triển, 
nhất là nguồn lực đầu tư từ ngân sách chưa đáp ứng 
được yêu cầu; Tình hình dân di cư tự do, tuyên truyền 
đạo trái pháp luật, mua bán và sử dụng trái phép chất 
ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS còn phức tạp, ảnh 
hưởng bất lợi đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị của Đảng bộ tỉnh. 

Trong điều kiện đó, Tỉnh ủy luôn nhận được sự 
quan tâm của Nhà nước, các Bộ, ngành của Trung 
ương, cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các 
ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên 
các lĩnh vực. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước 
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 9.719 tỷ 
119 triệu đồng, tăng 7,09% so với thực hiện năm 2016. 
Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 
4,75%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,69%; dịch vụ tăng 
7,05%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 
20,76%, giảm 1,9%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 
22,34%, giảm 0,46%; Dịch vụ chiếm 54,39% tăng 2,48% 
(so với năm 2016). GRDP bình quân đầu người ước đạt 
24,15 triệu đồng, tăng 9,96% so với năm 2016. 

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được 
tập trung chỉ đạo. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 
257.971 tấn, tăng 1,59% so với năm 2016 và đạt 101,26% 
kế hoạch. Đã đưa vào khai thác được 630,81/5.172 ha cao 
su, năng suất mủ quy khô đạt khoảng 7 tạ/ha; các địa 
phương tập trung chăm sóc diện tích cây công nghiệp 
dài ngày hiện có, khuyến khích phát triển cây công 
nghiệp ngắn ngày. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy 
trì và phát triển, nuôi trồng thủy sản tăng khá. Công 
tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm chỉ 
đạo, các chỉ tiêu chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh 
và trồng rừng mới, đạt mục tiêu kế hoạch, tiếp tục vận 
động, khuyến khích các thành phần kinh tế, người dân 
tham gia chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

XUÂN TRƯỜNG

Ông TRẦN VĂN SƠN
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

tỉnh Điện Biên

Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, trao quà cho gia đình 
chính sách
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Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản 
xuất công nghiệp ước đạt 2.464,53 tỷ đồng, tăng 10,68% 
so với năm 2016. Một số sản phẩm chủ yếu như: Khai 
thác đá xây dựng, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, sản 
xuất điện, sản xuất xi măng, gạch xây dựng có tốc độ 
tăng trưởng khá. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 
đạt 9.791,16 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016. Chỉ 
số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,91%. Tổng lượng 
khách du lịch ước đạt 600 ngàn lượt người, trong đó 
khách quốc tế 120 ngàn lượt người. 

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan 
tâm, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Hệ thống 
trường, lớp tiếp tục được mở rộng và kiên cố hóa. Quy 
mô học sinh phát triển tương đối ổn định ở các cấp học 
phổ thông và phát triển nhanh ở cấp học mầm non. Tỷ 
lệ huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường, đặc biệt 
ở cấp THPT tăng, chất lượng giáo dục toàn diện được 
nâng lên. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Tích cực triển 
khai công tác tuyển sinh và hoạt động liên kết đào tạo 
tại các trường cao đẳng trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu 
học tập của xã hội. 

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống 
bệnh dịch được quan tâm đầu tư và thu được nhiều kết 
quả. Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở y 
tế, công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt 125%, 
tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả chương trình 
mục tiêu y tế. Truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia 
đình tiếp tục được duy trì thường xuyên, tập trung ở địa 
bàn vùng cao, biên giới, khu vực có tỷ lệ sinh cao. 

Chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp tục 
được 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 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện sát sao, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,18% 
(từ 44,82% năm 2016 xuống 41,64% năm 2017), riêng 5 
huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,85%. 

Tích cực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 
người lao động đã có chuyển biến tích cực, từng bước 
đảm bảo yêu cầu đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã 
hội. Năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới 
cho 9.046 lao động. Tuyển mới và đào tạo nghề cho 
7,894 người, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn 5.751 lao động nông thôn, đạt 98,67% kế hoạch. 

Năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, 
song các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, 
tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm và đạt được kết quả khá toàn diện trên các 
lĩnh vực. Các chỉ tiêu về phát triển KT-XH năm 2017 
cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế tăng 7,09% (vượt mục tiêu NQ), cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội tiếp tục được đầu tư.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thu được kết quả 
bước đầu. Các tiềm năng, lợi thế của tỉnh tiếp tục được 
các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất và triển khai thực 
hiện, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng 
thủy điện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, các 
mặt văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. 
Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, quan 
hệ đối ngoại mở rộng, hệ thống chính trị và xây dựng 
Đảng đạt kết quả cao. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 
có nhiều chuyển biến tích cực. 

Những thành quả của năm qua đã tạo đà để Điện 
Biên bước vào năm mới tiếp tục nỗ lực triển khai thực 
hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với tư 
thế chủ động, tự tin, vững chắc và gặt hái được nhiều 
thành công mới 

Một góc TP. Điện Biên Phủ
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Là một địa phương có nền kinh tế phát triển và tăng trưởng 
chậm so với nhiều tỉnh miền núi khác, bởi điểm xuất phát và 
điều kiện địa hình giao thông xa xôi, cách trở, trình độ canh tác 
của đồng bào còn rất hạn chế, nhiều phong tục tập quán cũ đã 
ảnh hưởng đến nhận thức của người dân… Từ thực trạng đó, 
ngành Công Thương đã quyết tâm nỗ lực tìm nhiều giải pháp 
thiết thực, hiệu quả, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt nên trong năm 
2017 đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

Trong lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước về 
công nghiệp, ngành đã công bố và triển khai 
quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2016-2025, định hướng đến 2030 làm phù hợp với 
quy hoạch đã duyệt. Hoàn thành công tác trình, thẩm 
định quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai 
đoạn 2016-2025, định hướng đến 2030. 

Tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu, khảo sát, 
lập dự án đầu tư, gia hạn, bổ sung quy hoạch đối với 
18 dự án thủy điện. Thực hiện thẩm định 3 dự án thủy 
điện, tham gia ý kiến thẩm định cho chủ trương đầu 
tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án thủy điện. 

Cùng với hoạt động quản lý công nghiệp, hoạt 
động quản lý nhà nước về thương mại cũng được 
ngành quan tâm triển khai các giải pháp đảm bảo cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường, tăng cường công tác 
dự báo cung cầu, diễn biến giá cả thị trường hàng hóa 
trong các dịp lễ tết như: Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Lễ 
hội Hoa Ban, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5… 

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quản lý ngành tập 
trung triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
trong hoạt động thương mại, đảm bảo an toàn thực 
phẩm trước, trong và sau Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 
IV. Quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho 
trẻ em dưới 6 tuổi. Hoạt động sản xuất, kinh doanh 
rượu, phân bón, thuốc trừ sâu, khuyến mại trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố được thường xuyên 
tăng cường quản lý.

Hướng dẫn Phòng Kinh tế, Kinh tế & Hạ tầng các 
huyện, thị xã, thành phố những nội dung cấp phép 
đối với mặt hàng hạn chế kinh doanh. Tổ chức Ngày 
quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 
tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm (2015, 2016) thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”. Triển khai các bước thực hiện dự án “Thúc đẩy 
tiêu thụ hàng hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh Điện 
Biên”, đề án phát triển kinh tế tập thể năm 2017 theo 
kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. 

LÊ XUÂN

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

Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên

THÀNH CÔNG BỞI THỰC HIỆN NHÓM GIẢI PHÁP 
ĐỒNG BỘ THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ

Ngành Công Thương Điện Biên:

Ký kết hợp tác phát triển công thương giữa lãnh đạo Sở 
Công Thương tỉnh Điện Biên với lãnh đạo Sở Công Thương 
các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2017-2019
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Với chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 
389 của  tỉnh, trong năm, ngành đã quán triệt, triển khai 
đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban 
chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, UBND tỉnh về 
công tác chống buôn lâu, gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng vi phạm an toàn thực phẩm, xây dựng và triển khai 
tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo 
đúng nội dung các kế hoạch thanh tra và kiểm tra được 
phê duyệt; tham mưu và tổ chức phối hợp tốt giữa các 
ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm. 

Trong năm qua, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã tổ 
chức kiểm tra 2669 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 
999 vụ (700 triệu đồng). Trong đó phạt VPHC 696 triệu 
đồng, so với cùng kỳ năm trước số vụ kiểm tra tăng 
21,6%, số vụ vi phạm giảm 15,1%. Các hành vi vi phạm 
chủ yếu gồm: Buôn lậu 01 vụ, hàng cấm 08 vụ, GLTM 
01 vụ, hàng giả 03 vụ, vi phạm về ATTP 321 vụ, vi phạm 
trong lĩnh vực giá 233 vụ, vi phạm trong kinh doanh 22 
vụ, vi phạm khác 410 vụ. Buộc tiêu hủy tại chỗ tang vật 
là hàng hóa kinh doanh 22 vụ, gồm bánh kẹo, nước giải 
khát các loại, trị giá 40 triệu đồng. 

Dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, song 
trong năm 2017, ngành Công Thương đã tập trung chỉ 
đạo quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra và triển khai thực 
hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đảm 
bảo các nhiệm vụ được thực thi theo chương trình kế 
hoạch của UBND tỉnh và giải pháp của Sở đã ban hành.

Các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại 
được tiến hành một cách hiệu quả với các chương trình 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa 
hàng Việt Nam về nông thôn, hỗ trợ máy móc tiên tiến 
tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Hoạt động phát triển thị trường 
và tổ chức kết nối giao thương trong nước và ngoài nước 
được tiến hành thường xuyên nhằm xác định sản phẩm 
thế mạnh và định hướng sản xuất của doanh nghiệp.

Nhận định những thuận lợi, khó khăn trong triển 
khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2018. Ngành Công 
Thương tỉnh Điện Biên xác định, mục tiêu, nhiệm vụ 
và những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 
2018 như sau:

Tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế gắn 
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển công 
nghiệp, thương mại tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp nhằm từng bước phát 
triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thực 
hiện các chương trình đề án khuyến công từ nguồn 

kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương theo kế 
hoạch năm đã đề ra. 

Phát huy tối đa nguồn lực lồng ghép các chương 
trình nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện nông 
thôn, lưới điện 110 kV theo quy hoạch đã được phê 
duyệt. Tổ chức quản lý vận hành đảm bảo an toàn 
cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nhất là các xã 
vùng sâu, vùng xa. 

Thu hút mọi hình thức đầu tư, khuyến khích, tạo 
điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu 
tư xây dựng hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp. Tăng 
cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể phát triển 
thương mại, thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới 
chợ, quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu, khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia hệ thống phân 
phối bán lẻ tới các khu vực vùng sâu, vùng xa. 

Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức tốt các 
chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa. Chú trọng xã hội hóa đầu tư phát triển hạ 
tầng thương mại chợ, kho hàng, siêu thị các cửa hàng 
kinh doanh thực phẩm an toàn, tuyến phố thương mại 
theo hướng văn minh, hiện đại, đẩy mạnh phát triển thị 
trường nông thôn. 

Tăng cường hoạt động liên kết vùng giữa ngành 
Công Thương với các tỉnh, thành phố. Triển khai các 
chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc 
đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường, các hoạt động 
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Bằng nhóm giải pháp hiệu quả, với quyết tâm vượt 
khó, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của 
Ban lãnh đạo ngành Công Thương Điện Biên, chắc 
chắn rằng bước sang năm mới, ngành sẽ thu được nhiều 
thành quả mới, xứng đáng là ngành kinh tế chủ lực của 
tỉnh trong thời kỳ hội nhập 

Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên Nguyễn Văn Tưởng đi 
kiểm tra nhà máy thủy điện Nậm Mức
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Do nhận định 
tình hình từ đầu 
năm về những 
khó khăn, trở 

ngại nên năm 2017, ngành 
Công Thương Thanh Hóa 
bước vào thực hiện nhiệm 
vụ phát triển KT-XH với 
tâm thế vững vàng, chủ 
động, linh hoạt và sáng 
tạo cùng với sự lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm 
của cấp ủy, chính quyền 
các cấp, của nhân dân và 

cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh cuối 
năm đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 
với 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ 
tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,08%, là mức tăng 
cao trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong thành 
tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành 
Công Thương với những kết quả cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) đạt 78.245 
tỷ đồng, tăng trưởng 23,1%, trong đó lọc hóa dầu đã 
chiếm tới 15,6% với giá trị tuyệt đối 9.900 tỷ đồng. Kết 
quả cả năm, chỉ số SXCN toàn tỉnh ước tăng 9.1%, gần 
bằng bình quân cả nước (cả nước tăng 9,4%), GTSXCN 
ước đạt 70.833 tỷ đồng, đạt 90,5% KH, tăng 11,4% so 
với cùng kỳ (kế hoạch đầu năm loại trừ lọc hóa dầu, 
dự kiến các sản phẩm truyền thống tăng 7,5%, kết quả 
đạt được cao hơn 3,9% dự kiến). SXCN Thanh Hóa xếp 
thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng đầu các tỉnh 
Bắc Trung Bộ. 

Trong số 32 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có 14 
sản phẩm có đóng góp lớn và hoàn thành kế hoạch 
ở mức cao gồm: Xi măng ước đạt 12,04 triệu tấn/KH 
10,5 triệu tấn, vượt 14,7% KH, tăng trưởng 33,7% cùng 
kỳ. Thuốc lá ước đạt 144,7 triệu bao/KH 135 triệu bao, 
vượt 7,2% KH, tăng trưởng 6,6% cùng kỳ. May mặc 
ước đạt 184,6 triệu sản phẩm/KH 150 triệu sản phẩm, 
vượt 23,1% KH, tăng trưởng 28,9% cùng kỳ. Giày ước 

đạt 72,7 triệu đôi/KH 70 triệu đôi, vượt 3,8% KH, tăng 
trưởng 10,6% cùng kỳ. 

Xuất khẩu của Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng cao, 
giữ ổn định vị trí 18/63 tỉnh, thành phố cả nước. Giá trị 
xuất khẩu năm 2017 ước đạt 1.874 triệu USD vượt 1,3% 
kế hoạch, tăng 10.7% cùng kỳ. Thu ngân sách từ hoạt 
động xuất nhập khẩu ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, gấp 
2,35 lần cùng kỳ, góp phần tích cực để thu ngân sách 
tỉnh cả năm tăng so với cùng kỳ (bằng 101% cùng kỳ). 

Thị trường nội tỉnh thông suốt, sức mua dân cư 
tăng nhanh, cân đối cung - cầu trên toàn thị trường 
được đảm bảo. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 82.944 tỷ, bằng 
101,2% KH, tăng 15,3% cùng kỳ, cao hơn bình quân cả 
nước (cả nước tăng 10,86%). 

Hàng hóa và dịch vụ trên thị trường dồi dào, phong 
phú, lưu thông thuận tiện, giá cả bình ổn. Hàng Việt 
Nam ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đa dạng mẫu mã, 
chất lượng nâng cao. Hàng nhập ngoại có tem phụ 
ngày càng được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ đầu tư đột 
phá của Tập đoàn FLC tại thành phố Sầm Sơn, lượng 
khách nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển đã tăng 
trưởng mạnh, tác động tích cực đến tăng trưởng dịch 
vụ thương mại của tỉnh. 

Văn minh thương mại có chuyển biến tích cực. 
Việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết ngày 
càng phổ biến. Người tiêu dùng được tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để tự lựa chọn hàng hoá. Dịch vụ, 
thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, giao nhận 
và thanh toán thuận tiện. Hệ thống cửa hàng vệ sinh 
an toàn thực phẩm đã được hình thành với 7 cửa hàng. 

Mạng lưới cơ sở kinh doanh thương mại ngày càng 
phát triển, hạt nhân là các trung tâm thương mại, đại 
siêu thị, chờ đầu mối, chợ trung tâm, kho và các cửa 
hàng xăng dầu quy mô lớn, được đầu tư khang trang, 
hiện đại, kết nối với các tổng đại lý, các siêu thị, chợ 
truyền thống, cửa hàng tiện ích và cơ sở thương mại 
dân doanh khác, hình thành các kênh phân phối, lưu 
thông ổn định ở hầu hết các ngành hàng như: Nhiên 
liệu (xăng dầu, gas), vật tư y tế, vật tư nông nghiệp, vật 
liệu xây dựng, rau quả, thực phẩm, hàng điện tử, điện 

XUÂN TRƯỜNG

TOẢ SÁNG KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG
Ngành Công Thương Thanh Hóa:

Ông LÊ TIẾN LAM
Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở Công Thương 
Thanh Hóa
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lạnh, ô tô, xe máy… phủ rộng đến mọi vùng, miền 
trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 34 trung tâm thương 
mại, siêu thị và 396 chợ đang hoạt động. Mạng lưới 
kinh doanh xăng dầu với 6 kho, sức chứa 238.350 m3 
và 540 cửa hàng bán lẻ, đảm bảo cung ứng gần 450.000 
m3 xăng, dầu cho sản xuất và phương tiện vận tải. 

Bên cạnh việc triển khai các nghị quyết và kế hoạch 
hành động, Sở Công Thương đã bám sát chỉ đạo của 
Bộ Công Thương và UBND tỉnh, triển khai trong toàn 
ngành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tăng cường 
quản lý thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tăng 
cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, 
khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
và nhiều chỉ đạo khác tại thông báo kết luận các kỳ 
họp hàng tháng của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh. 

Trong năm, 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 của 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 sát thị trường có trọng tâm, trọng điểm các 
mặt hàng như: Hàng cấm (pháo nổ, đèn trời, đồ chơi 
kích động bạo lực, ngà voi), rượu ngoại, vật tư nông 
nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc tân dược, xăng dầu, 
khí dầu mỏ hoá lỏng, thuốc lá ngoại, đường nhập lậu, 

sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, kiểm tra về VSATTP, 
dịch vụ tại lễ hội xuân, du lịch biển, hoạt động kinh 
doanh tại hội chợ… Năm 2017, lực lượng QLTT kiểm 
tra 5674 vụ, xử lý 4842 vụ, thu ngân sách 20 tỷ đồng, trị 
giá hàng tịch thu chờ xử lý 1 tỷ đồng. 

Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư các dự án SXCN, mạng lưới điện và hạ tầng 
CCN và hạ tầng thương mại cũng được ngành quan 
tâm. Trên địa bàn tỉnh có 229 dự án ngành Công 
Thương đang trong giai đoạn đầu tư, với tổng số vốn 
đăng ký hơn 326.000 tỷ đồng. Năm 2017, có 60 dự án 
SXCN triển khai xây dựng, 13 dự án đi vào sản xuất. 
Tổng giá trị thực hiện đầu tư các dự án SXCN, ước 
đạt 41.000 tỷ đồng/KH 43.822 tỷ đồng. Tỉnh đã thu hút 
được doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng 5 cụm 
công nghiệp. Các đơn vị kinh doanh điện đã đầu tư 804 
tỷ đồng, cải tạo lưới điện nông thôn. 

Năm 2017, ngành Công Thương đã đạt kết quả khá 
toàn diện trên các mặt công tác, cả 3 chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước đều có mức tăng trưởng cao, đóng góp quan 
trọng cho tăng trưởng GRDP toàn tỉnh, chính sách 
khuyến khích phát triển công nghiệp, TTCN và thương 
mại được triển khai, hiệu lực công tác quản lý nhà nước 
tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tác tham 
mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ngày càng nâng cao, 
công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 
doanh ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả hơn. 
Đây là những tiền đề thuận lợi để toàn ngành phấn đấu 
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, năm 
bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 
những năm tiếp theo 

Chi cục QLTT Thanh Hóa (Sở Công Thương) tăng cường 
công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn

Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa
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Năm 2017, Văn Lâm bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 
gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh giá cả gia súc 
biến động theo chiều hướng rớt giá, làm cho nhiều hộ chăn nuôi 
phải chịu thua lỗ, kéo theo hàng loạt mặt hàng giảm mạnh đã 
ảnh hưởng chung đến kinh tế toàn huyện. Kiên trì với mục tiêu 
ổn định phát triển KT-XH, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 
đã lãnh đạo điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu 
của các cấp, các ngành, các tổ chức và các thành phần kinh tế 
trong huyện nên kinh tế - xã hội năm 2017 đã đạt được nhiều 
thành quả đáng trân trọng. 

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.512,8 tỷ 
đồng (đạt 89,32% so với KH tỉnh, HĐND 
huyện giao). Trong đó: Thu ngân sách trên 
địa bàn ước thực hiện 300,7 tỷ đồng, đạt 

112,16% KH, tỷ lệ phát triển dân số 0,94%, tỷ lệ hộ 
nghèo 2,29% (theo chuẩn nghèo đa chiều), 11 xã, thị 
trấn thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông, 
tỷ lệ làng văn hóa đạt 84,7%, có 28.309 gia đình đạt gia 
đình văn hóa, tạo việc làm mới cho trên 2.500 lao động. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã 
chỉ đạo sát sao, kịp thời, có nhiều giải pháp hiệu quả, 
đồng bộ, phù hợp với thực tế. Tính đến nay, bình quân 
các xã đạt 17,7 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 
0,1 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016). Chỉ đạo các 
phòng, ngành, UBND các xã tích cực tuyên truyền, 
vận động, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng 
NTM. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình nông 
thôn mới trên địa bàn đạt 113,446 tỷ đồng, trong đó, 
vốn ngân sách nhà nước là 108,89 tỷ đồng, huy động từ 
cộng đồng nhân dân đóng góp khoảng 1,013 tỷ đồng, 
từ nguồn khác là 3.543 tỷ đồng. Toàn huyện có 6 xã đã 
đạt chuẩn NTM. Quyết tâm phấn đấu đến hết năm 
2018 đạt huyện nông thôn mới. 

Là huyện có tiềm năng thế mạnh, gần cửa ngõ 
thủ đô Hà Nội, giao thông thuận tiện đã tạo đà cho 
phát triển công nghiệp không ngừng tăng trưởng. Toàn 
huyện có 459 doanh nghiệp công nghiệp và 2.067 hộ 

sản xuất cá thể đang hoạt động (86 doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài). Doanh thu ước đạt 59.827 
tỷ đồng tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh 
nghiệp đạt 57.508 tỷ đồng, hộ cá thể đạt 2.319 tỷ đồng. 
Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế của 
huyện ngày càng phát triển và tăng trưởng. 

Nhận rõ mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp 
cần phải có hệ thống hạ tầng, kỹ thuật hoàn chỉnh, nên 
trong năm qua huyện đã tập trung đầu tư cho hệ thống 
giao thông vận tải thường xuyên được cải tạo, nâng cấp, 
sửa chữa và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống 
nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. 

MINH PHƯƠNG

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
 VÀ AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Huyện ủy Văn Lâm:

Ông TRỊNH VĂN DIỄN
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

huyện Văn Lâm

Nông thôn mới tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm
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Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn 
huyện phát triển mạnh. Đến nay, toàn huyện có 313 
doanh nghiệp và 6.277 hộ kinh doanh dịch vụ đang 
hoạt động (có 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài). Thương mại dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng 
khá, hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, 
phục vụ nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người 
dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,11%, trong đó 
nhóm ngành tăng cao như: dịch vụ tăng 10,5%, hàng 
tiêu dùng tăng 12,28%. Ban chỉ đạo 389 của huyện tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên địa 
bàn, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
nhất là vào thời điểm mùa vụ, các dịp lễ, tết. 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác 
giáo dục, y tế cũng được huyện chú trọng quan tâm. 
Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, học sinh 
hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp 
THCS đạt 98,46% (tăng 0,07% so với năm học trước), 
có 178 học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 học sinh giỏi cấp quốc 
gia, có 437 em đỗ đại học, trong đó có 99 em đạt 24 
điểm trở lên. Toàn ngành có 1257 cán bộ quản lý, giáo 
viên và nhân viên, trong đó cán bộ quản lý 90, giáo 
tiên 1070, nhân viên 97. Về trình độ chuyên môn đạt 
chuẩn 100%, trên chuẩn 85%, có 66 giáo viên dạy giỏi 
cấp huyện, 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy học, trường chuẩn quốc gia được 
tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước 
chuẩn hóa ở từng cấp học. 

Công tác Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: 
Thường xuyên giám sát chặt chẽ và tổ chức thực hiện 
tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm, có 47 trường hợp mắc 
bệnh dịch sốt xuất huyết đã được điều trị kịp thời, tổ 
chức phun hóa chất diệt muỗi, khoanh vùng dập dịch, 
tuyên truyền những biện pháp phòng, chống dịch 
không để dịch lan rộng trên địa bàn, không có trường 
hợp nào tử vong. 

Xác định văn hóa là nền tảng để nâng cao nhận 
thức của người dân, năm qua huyện đã tổ chức tốt các 
hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất 
nước, của tỉnh và huyện. Tổ chức thành công 4 cuộc 
giao lưu văn hóa, văn nghệ cấp huyện. Công tác quản 
lý nhà nước về văn hóa và các dịch vụ văn hóa được 
tăng cường, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời 
sống tinh thần cho nhân dân. Việc triển khai, thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” được gắn với phong trào “Chung tay xây dựng 

nông thôn mới”. Năm 2017, toàn huyện có 72/85 làng 
được công nhận làng văn hóa, trong đó có 22 làng được 
công nhận lại, có 19/22 “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 
“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2013-2017 (cấp 
tỉnh là 18 đơn vị và cấp huyện là 1 đơn vị), có 28.309 gia 
đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

Quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, 
chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn là 
nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo huyện thường xuyên 
chỉ đạo. Trong năm qua đã tổ chức tốt các hoạt động 
nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, tuyên 
truyền giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ 
nguồn với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức 
đoàn người có công của huyện thăm viếng Nghĩa trang 
liệt sỹ quốc gia, tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân 
các anh hùng liệt sỹ, tu sửa một số hạng mục công trình 
Nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Tổ chức chi trả trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội 
cho trên 60.000 lượt đối tượng với số tiền 47,985 triệu 
đồng, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và 
kỷ niệm 70 năm ngày TBLS cho 7.319 người có công và 
454 BTXH với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. 

Từ kết quả đạt được trong năm 2017, huyện đã 
vạch ra những mục tiêu năm 2018 là: Duy trì tốc độ 
tăng trưởng hợp lý, gắn tăng trưởng kinh tế với phát 
triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập 
trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành 
chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng 
KT-XH. Thực hiện tốt các chính sách xã hội. Giữ vững 
ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân 
dân trong huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn 
thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch đề ra  

Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng 
(xã Đại Đồng - Văn Lâm)
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HƯƠNG LAN

ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG 
Huyện Phong Thổ: 

Năm 2017, huyện Phong Thổ thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát 
triển KT-XH trong điều kiện vô cùng khó khăn, bất lợi. Thời tiết, 
dịch bệnh, mưa lũ sạt lở giao thông, giá cả giảm sút… Những trở 
ngại đó đã không làm nản lòng những cán bộ CNVC và người lao 
động trên địa bàn huyện. Họ đã đoàn kết cùng nhau khắc phục 
mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực không ngừng, phấn đấu hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu KT-XH, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều 
thành quả đáng khích lệ và tự hào.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2344 tỷ đồng, đạt 
100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh 
vực năm 2017: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
chiếm 29,8%, công nghiệp - xây dựng chiếm 

25,7%; dịch vụ chiếm 34,5%, đạt 100% kế hoạch. Thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 20 triệu đồng, đạt 
100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trong năm ước đạt trên 126 tỷ đồng, đạt 
100% so với kế hoạch. Các sản phẩm chủ yếu là sản xuất 
vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, sản xuất điện. 

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 nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 
không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, với các mặt 
hàng chủ yếu như xăng dầu 8.000 tấn, muối I ốt 30 tấn 
và các mặt hàng tiêu dùng… 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá cả 
thị trường. Trong năm đã tổ chức kiểm tra 2 đợt với 
35 cơ sở kinh doanh, phát hiện 4 cơ sở vi phạm về kinh 
doanh, xử phạt hành chính 5,4 triệu đồng. 

Lĩnh vực phát triển du lịch cũng đạt kết quả khả 
quan, tổng lượt khách du lịch 12.000 lượt khách, đạt 
100% kế hoạch và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, 
khách du lịch chủ yếu là khách nội địa 10.400 lượt 
khách, khách quốc tế 1.600 lượt khách, tổng doanh thu 
16 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Phát huy thế mạnh của huyện có cửa khẩu Ma Lù 
Thàng sang Trung Quốc, trong năm tổng giá trị xuất 
khẩu hàng địa phương 6,1 triệu USD đạt 122% kế hoạch 
với các mặt hàng chủ yếu là hàng nông sản như: Ngô 
12.000 tấn, chuối 23.000 tấn và một số mặt hàng khác 
600 tấn. Giá trị nhập khẩu đạt 2 triệu USD, đạt 18,2% 
kế hoạch, với các mặt hàng tiêu dùng hàng hóa khác. 

Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục 
cũng được huyện quan tâm. Trong năm qua, huyện 
đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao 
chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Việc 
huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp tăng, nhất là 
học sinh đi học chuyên cần ở các xã biên giới đều đạt 

Ông TRẦN VĂN QUẾ
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ

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

và phương pháp điều hành năng động, sáng tạo của 
chính quyền các cấp, nền tảng của thành công
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kết quả tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có sự 
chuyển biến tích cực. Đội ngũ giáo viên cơ bản được 
chuẩn hóa. Tỷ lệ huy động số trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo 
trên 99,8%, đạt 100,2% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh hoàn 
thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 trên 
99,3%, đạt 104,1% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở đạt 100% kế hoạch. 

Tổ chức thực 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. Từng bước nâng cao chất lượng 
điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân ở cả 2 
tuyến. Tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động 
phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh được kiểm 
soát tốt, không có dịch xảy ra. Tổng số lượt khám chữa 
bệnh 159.235 lượt người, điều trị cho 71.927 lượt bệnh 
nhân. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày 
thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2017. 

Triển khai tiêm chủng các loại vắc xin tới các thôn 
của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Số trẻ được 
tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin là 1924 trẻ, đạt 94%. 
Phụ nữ tiêm phòng UV2+ là 1944 người đạt 88%. Tăng 
cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trước và trong dịp 
Tết Nguyên đán. 

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 185 suất quà của Chủ 
tịch nước, của tỉnh, huyện trị giá 153,8 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, người có công. Hỗ trợ 1.218 hộ 
nghèo không có khả năng ăn Tết với kinh phí 781 triệu 
đồng. Hỗ trợ bệnh nhân nằm viện không có khả năng 
về nhà ăn Tết với tổng kinh phí là 16 triệu đồng. Hưởng 
ứng phong trào Tết vì người nghèo, các tổ chức chính 
trị xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh 
thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, các đối tượng khác trên địa bàn trị 
giá trên 1,7 tỷ đồng. Thực hiện tặng 212 suất quà cho 
gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương 
binh - liệt sỹ với kinh phí 387,6 triệu đồng. 

Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách 
thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp 
của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh, sự giúp 
đỡ tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành tỉnh, cùng với 
sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức, lực 
lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện, 
tình hình KT-XH của huyện tiếp tục được duy trì và 
phát triển. Trong số 37 tiêu chí của 12 chỉ tiêu chính có 
29 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch như: Thu ngân sách trên 
địa bàn đạt 147,4% kế hoạch, giá trị xuất khẩu hàng địa 
phương đạt 122% kế hoạch, tỷ lệ bản có đường ô tô đến 
bản đạt 102,9% kế hoạch, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở 
lên đạt 107% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 102% kế 
hoạch, số hộ được sử dụng điện đạt 100,5% kế hoạch. 
Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 100% kế hoạch. 

Bước vào năm 2018 với khí thế thi đua sôi nổi, 
mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ chính quyền và nhân 
dân huyện Phong Thổ xác định mục tiêu và nhiệm vụ 
chủ yếu: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh 
tế, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh  doanh, 
quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ; 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, 
giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phúc 
lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Quản lý và sử 
dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường 
sinh thái, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí 
hậu; Tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các phòng, ban, 
đơn vị, các xã, thị trấn; Đẩy mạnh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí; Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới 
quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. 

Đường lối đúng và phương pháp điều hành năng 
động, tính chủ động sáng tạo của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền huyện Phong Thổ thì thành quả thu được 
trong thời gian tới trong tầm tay là điều tất yếu. Điều đó 
càng minh chứng cho năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, 
chính quyền cùng với nghị quyết hợp lòng dân là nền 
tảng cho sự thành công và thắng lợi mọi nhiệm vụ 

Diện mạo mới huyện Phong Thổ
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Huyện Thọ Xuân bước vào thực hiện kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2017 trong điều kiện gặp 
nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thời tiết 
diễn biến phức tạp, thiên tai lũ lụt và sâu bệnh 

gây hại cây trồng vụ mùa xảy ra trên diện rộng… đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển KT-XH của huyện. Song được sự quan tâm 
chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của 
cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân 
dân trong huyện, nền kinh tế tiếp tục có bước phát triển 
khá, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo chiều hướng tích 
cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh 
được giữ vững, 29/29 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện 
quyết nghị đều đạt và vượt kế hoạch. 

GTSX đạt 15,85%, tăng 0,05% so với kế hoạch, cơ 
cấu GTSX có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, 
trong đó tỷ trọng nông lâm nghiệp 15,6%, công nghiệp 
- xây dựng 51,6% và dịch vụ - thương mại 32,8% tăng 
dần. Giá trị sản phẩm đạt 96,52 triệu đồng/ha (bằng 
100% KH), thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2 triệu 
đồng (bằng 103,8% KH). Tổng diện tích gieo trồng 
29.792 ha (bằng 99,3%KH). Tổng sản lượng lương thực 
có hạt 121.507 tấn (bằng 110,5% KH).

Huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng diện tích 6.500 
ha, vùng sản xuất giống lúa diện tích 912 ha, xây dựng các 
mô hình sản xuất có giá trị, hiệu quả kinh tế cao để từng 
bước nhân rộng trên địa bàn như: Bưởi, cam (Bắc Lương, 
Xuân Thành, Thọ Nguyên, Hạnh Phúc); Bưởi Luận Văn 
xã Thọ Xương, rau an toàn (Thọ Hải, Xuân Lai). 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - 
thương mại được huyện đặc biệt quan tâm. Giá trị sản 
xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 7484,7 tỷ đồng, 
vượt 9,1% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Bên 

cạnh các sản phẩm truyền thống như đường kết tinh, 
giấy, hàng may mặc, giày da, bánh gai… có thêm những 
sản phẩm mới đó là: gạch không nung, gạch tuynel. 

Dịch vụ, thương mại tăng trưởng khá, giá trị sản 
xuất ước đạt 4349,6 tỷ đồng (bằng 102,9% KH). Các 
dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng về sản 
phẩm và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày 
một tốt hơn nhu cầu nhân dân. Hoạt động xuất khẩu 
tiếp tục có bước phát triển khá, giá trị xuất khẩu ước 
đạt 4,3 triệu USD, tăng lên 32,3% so với cùng kỳ. Triển 
khai chuyển đổi mô hình quản lý 4 chợ gồm: Chợ Sánh 
xã Thọ Lập; chợ Mới xã Xuân Lập; chợ Rạng xã Xuân 
Giang; chợ Chủ Nhật xã Quảng Phú, nâng tổng số chợ 
được chuyển đổi lên thành 13.

Chương trình phát triển doanh nghiệp được quan 
tâm. Trong năm đã hoàn thành xây dựng và triển khai 
Đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020. 
Toàn huyện thành lập mới được 125 doanh nghiệp, 
vượt 4,2% so với kế hoạch, tăng 119,6% về số lượng và 
tăng số vốn đăng ký lên 106,2% so với cùng kỳ. 

Xuân

TRƯỜNG XUÂN

KHỞI SẮC VƯƠN XAKHỞI SẮC VƯƠN XAHuyện Thọ Xuân: 

Huyện Thọ Xuân được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều lợi thế mà 
các nơi khác không có được, đó là cảng hàng không quốc gia Thọ Xuân, 
khu di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của vương triều nhà Lê đã làm rạng 
danh cho non sông đất nước và dân tộc từ ngàn xưa, rồi KCN mía đường 
Lam Sơn… Tất cả những thế mạnh đó đã tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ để 
Thọ Xuân phát triển một nền kinh tế tổng hợp: Công nghiệp, du lịch tâm 
linh, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, làm 
cho bức tranh KT-XH của huyện ngày càng khởi sắc vươn xa.

Ông LÊ ĐÌNH HẢI
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Đường vào Khu di tích Quốc gia Lam Kinh
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Cảng hàng không quốc gia Thọ Xuân - vận hội mới để huyện Thọ Xuân và tỉnh Thanh Hóa nâng tầm vươn xa

Công tác quản lý giáo dục và đào tạo tiếp tục được 
đổi mới, chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục đại trà 
và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Hiện có 277 học 
sinh giỏi cấp tỉnh, 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh, tham gia 
thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 7/27 huyện thị, 
tăng 1 bậc so với năm 2016, thi học sinh giỏi THPT cấp 
tỉnh tăng 49 bậc so với năm 2016. Tổ chức thành công 
kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, thi tuyển vào lớp 10 
THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám chữa bệnh, 
phòng, chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia, y tế dự phòng được thực hiện tốt. Hoàn thành 
xây dựng 6 xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực 
hiện, chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp 
thời, đã thực hiện cấp phát 214 tỷ đồng cho các đối 
tượng chính sách, cấp quà Tết cho gia đình chính sách 
13.231 suất, số tiền hơn 4 tỷ đồng. Cấp gạo hỗ trợ cho 
đồng bào thủy cơ, hộ gia đình khó khăn trong dịp Tết 
và kỳ giáp hạt tổng số 14,6 tấn. Phối hợp triển khai kêu 
gọi ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm đối với nhân dân 
trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ 
ước đạt 5,3 tỷ đồng. 

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm 
được tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong năm đã giải 
quyết việc làm mới cho 4.287 người, trong đó xuất khẩu 
465 lao động. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,35% (1.496 hộ) so với đầu năm. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, 
huyện vẫn đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 
trong 29 chỉ tiêu phát triển KT-XH có 23 chỉ tiêu vượt 
kế hoạch và 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Nổi bật là sản lượng 

lương thực vượt KH 10%, một số vùng sản xuất hình 
thành bước đầu mang lại hiệu quả cao. Môi trường đầu 
tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút vốn đầu 
tư đạt kết quả tích cực. Trong năm có 20 dự án đầu tư 
với tổng số vốn đăng ký gần 4.690 tỷ đồng, có 125 doanh 
nghiệp mới được thành lập. Thu ngân sách cơ bản đáp 
ứng yêu cầu đề ra, hoạt động tín dụng ngày một đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu cho cá nhân, doanh nghiệp. 

Bước vào năm 2018, những dự báo khó khăn của 
nền kinh tế tiếp tục được tháo gỡ, kinh tế vĩ mô lấy 
lại đà tăng trưởng và từng bước đi vào ổn định. Một 
số chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang 
triển khai đầu tư trên địa bàn sẽ có tác động tích cực 
đến sự phát triển KT-XH của huyện. Tuy nhiên, năm 
2018 vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn như: Nguồn vốn 
đầu tư phát triển còn hạn chế so với nhu cầu phát triển 
KT-XH của huyện, kết cấu hạ tầng KT-XH chưa tương 
xứng với yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế. Thu 
nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng 
chung của tình và cả nước. Biến đổi khí hậu, thiên tai, 
dịch bệnh luôn diễn biến khó lường là những yếu tố tác 
động đến thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2018. 

Từ tình hình thực tế đó, Huyện đã xác định các 
mục tiêu trong năm mới là tập trung tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh đẩy nhanh 
quá trình tái cơ cấu kinh tế. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ 
môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu 
hút vốn đầu tư, khởi công các dự án, từng bước phát 
huy sức lan tỏa của càng hàng không Thọ Xuân, khu 
công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, nhằm tạo đà tăng 
trưởng để Thọ Xuân ngày càng khởi sắc vươn xa trong 
tiến trình CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế 
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Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh (Khuyến 
công Bắc Ninh) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển công nghiệp của Chính phủ tới các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nông thôn. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế lao động, phát triển đời sống văn hóa – xã hội cho người dân.

Với nguồn kinh phí khuyến công được Bộ 
Công Thương và Hội đồng nhân dân tỉnh 
phê duyệt hơn 4 tỷ đồng, Khuyến công 
Bắc Ninh đã có điều kiện thuận lợi triển 

khai nhiều đề án hỗ trợ DN. Trong đó, tập trung vào 
các nội dung: Hỗ trợ 15 cơ sở sản xuất công nghiệp 
nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị vào sản 
xuất; Xây dựng mô hình, trình diễn kỹ thuật sản xuất 
sản phẩm mới; Hỗ trợ các cơ sở sản xuất CNNT, 
tham gia hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu 
vực phía Bắc tại Hà Nội, Huế; Tổ chức đào tạo, tập 
huấn về khởi sự quản trị doanh nghiệp cho các cơ sở 
CNNT; Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh 
nghiệm về SXKD, hoạt động khuyến công; Ưu tiên 
giành kinh phí cho công tác đào tạo nghề, truyền 
nghề, dạy nghề và nâng cao tay nghề, tạo việc làm 
cho người lao động nông thôn.

Nhìn chung, hoạt động khuyến công thông qua các 
hình thức hỗ trợ đã giúp các cơ sở, doanh nghiệp tiếp 
cận và thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, từ đó 
khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất. 
Nhiều đơn vị sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các đề án 
khuyến công đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất 
mới, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, từ đó năng 
lực SXKD, sức cạnh tranh của sản phẩm được nâng 
lên rõ rệt, mở rộng thị trường và trên hết là giải quyết 
được việc làm cho lao động địa phương. 

Là một trong những doanh nghiệp được Khuyến 
công Bắc Ninh hỗ trợ trong năm 2017, ông Tạ Minh 
Châu - Giám đốc Công ty TNHH In và Bao bì Châu 
Thái Sơn cho biết, được sự quan tâm và hỗ trợ thiết 
thực của Trung tâm Khuyến công Bắc Ninh, Công ty đã 
mạnh dạn chi hàng trăm tỷ đồng để đầu tư dây chuyền 
sản xuất hiện đại với các bộ phận: Thiết kế, chế bản, in 
và ra thành phẩm. Việc đầu tư máy in thế hệ mới đã 
giúp chất lượng in sản phẩm đạt tiêu chuẩn đồng bộ, 

nhất quán về màu sắc, độ sắc nét, giảm tỉ lệ hao hụt. Đặc 
biệt, giúp hạn chế tiêu hao nhiên liệu, dung môi, hóa 
chất và thân thiện với môi trường. Hiện nay, với công 
suất 9.600 tấn sản phẩm bao bì carton cao cấp một năm, 
đã đem lại doanh thu cho Công ty trên 388 tỷ đồng và 
tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương với mức 
lương bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả, năm 
2018, Khuyến công Bắc Ninh sẽ tập trung hỗ trợ cho 
các chương trình như: Đào tạo nghề, truyền nghề và 
phát triển nghề; Nâng cao năng lực quản lý, quản trị 
doanh nghiệp; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; 
Phát triển sản phẩm nông thôn tiêu biểu; Phát triển 
hoạt động tư vấn cung cấp thông tin; Hỗ trợ các cơ sở 
CNNT tham quan khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tìm 
kiếm đối tác phát triển sản xuất; Đưa các sản phẩm 
của các cơ sở CNNT tiêu biểu trên địa bàn tham gia 
các hội chợ triển lãm các tỉnh; Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ 

ANH MINH

Khuyến công Bắc Ninh:

Lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công Bắc 
Ninh thăm quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH In 
và Bao bì Châu Thái Sơn

QUAN TÂM, HỖ TRỢ THIẾT THỰC DOANH NGHIỆP
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Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Bắc 
Giang (Khuyến công Bắc Giang) đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, 
triển khai xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp (DN) phát triển. Tính riêng trong năm 2017, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia và địa phương, Khuyến công Bắc Giang đã tổ chức triển khai thực hiện 30 đề án hỗ 
trợ, với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều đề án đã và đang phát huy hiệu 
quả, giúp các DN đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh như: Hỗ trợ Công ty CP VinaHan đầu 
tư hoàn chỉnh 01 máy nhồi lông vũ tự động; Hỗ 

trợ HTX Quốc Tuấn 01 máy nghiền cát; Hỗ trợ Công ty 
TNHH An Quang Hưng đầu tư 01 máy cắt liên hoàn với 
tổng kinh phí cho ba đề án là 600 triệu đồng. Ngoài ra, 
Trung tâm còn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc tiên tiến cho 10 đề án. Cụ thể: Đầu tư hệ 
thống máy tráng bánh trong sản xuất mỳ gạo cho HTX 
Mỳ Chũ Xuân Trường; Ứng dụng lò ấp trứng trong sản 
xuất gà giống cho HTX Chăn nuôi Minh Thịnh Vượng; 
Ứng dụng dây chuyền nghiền quặng barit của Công ty 
CP Khoáng sản Bắc Giang; Đầu tư ứng dụng hệ thống 
kho cấp đông trong giết mổ gia súc tập trung cho Công 
ty TNHH MTV Mai Chữ; Ứng dụng máy tạo sóng đơn 
trong sản xuất bao bì Carton của Công ty CP Giấy xuất 
khẩu Bắc Giang; Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất đồ 
mộc mỹ nghệ cho cơ sở Nguyễn Mạnh Tiến; Đầu tư ứng 
dụng máy tiện vi tính trong sản xuất mộc dân dụng cho 
HTX Mộc Bãi Ổi; Đầu tư ứng dụng máy hạ thủy phần sản 
xuất mật ong rừng cho HTX Ong mật hữu cơ Sơn Động; 
Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến giò gà 
cho HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế.

Đặc biệt, trong năm 2017, Khuyến công Bắc Giang 
đã ký kết và thực hiện 10 hợp đồng tư vấn với tổng giá 
trị trên 777,7 triệu đồng, tăng 14,6% so với năm 2016. 
Theo đó, Trung tâm đã tư vấn thiết kế mẫu mã, bao 
bì đóng gói sản phẩm cho 15 cơ sở công nghiệp nông 
thôn. Đồng thời, tiếp tục thẩm tra dự án khu du lịch 
tâm linh - sinh thái Yên Tử và hạng mục đường dây 
35 kV và các TBA tái định cư; Tư vấn tiết kiệm năng 
lượng cho Tổng công ty may Bắc Giang; Công ty CP 
gạch Cẩm Lý; Công ty CP Hồng Thái; Công ty TNHH 
Italisa; Công ty CP Hòa Sơn; Công ty CP Phân đạm và 
Hóa chất Hà Bắc; Công ty TNHH Abrasives Việt Nam.

Theo ông Ngụy Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công Bắc Giang, để có được những kết quả 
trên là do Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công 
Thương), HĐND, UBND và Sở Công Thương tỉnh Bắc 
Giang. Qua đó, các phòng, ban của Trung tâm đã tập 
trung triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bước sang triển khai nhiệm vụ năm 2018, Khuyến 
công Bắc Giang sẽ ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản 
xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho các DN, cơ 
sở SXKD trên địa bàn các xã xây dựng NTM, các xã 
có điều kiện kinh tế khó khăn; Hỗ trợ các cơ sở công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất các sản phẩm 
cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất chế biến các sản 
phẩm nông, lâm; Sản phẩm vật liệu xây dựng; Các sản 
phẩm tiềm năng phục vụ người tiêu dùng, du lịch và 
xuất khẩu; Hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề truyền 
thống; Xây dựng thương hiệu hàng hóa; Tham gia hội 
chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh…

Trong không khí vui tươi đón chào Xuân mới, trước 
những thành quả đạt được và sự nhiệt huyết của các cán 
bộ làm công tác khuyến công, tin tưởng rằng, Khuyến 
công Bắc Giang sẽ tiếp tục làm thay đổi diện mạo 
CNNT, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà 

TUẤN ANH

Bắc Giang:

Ông Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công Bắc Giang (số 1 bên phải) nghiệm thu đề án tại Công 
ty CP VINAHAN

THÀNH QUẢ KHUYẾN CÔNG NĂM QUA VÀ MỤC TIÊU 2018
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Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều thành công trong hoạt động hỗ trợ kinh phí cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hoạt động đào tạo các ngành nghề của Trung tâm 
Khuyến công & Xúc tiến Thương mại tỉnh Hà Nam (TTKC&XTTM). Đây chính là cơ sở 
để Trung tâm Khuyến công tỉnh có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Cụ thể, năm qua, TTKC&XTTM tỉnh Hà Nam 
đã thực hiện hỗ trợ 05 cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) nâng cấp, ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với kinh 

phí 950.000.000 đồng; Tổ chức  thực hiện 03 đề án, hỗ 
trợ 03 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ 600 triệu 
đồng; Hỗ trợ cho 50 lượt doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
trong tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài 
tỉnh với tổng kinh phí 358 triệu đồng; Tổ chức khóa 
đào tạo tập huấn về kỹ năng kinh doanh và tổ chức 
mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công tỉnh còn tích cực 
tham gia triển lãm, hội chợ tại Lễ hội Tịch Điền (Đọi Sơn, 
Hà Nam); Hội chợ Hùng Vương 2017; Hội chợ Thương 
mại đồng bằng sông Hồng - Ninh Bình 2017; Hội chợ tôn 
vinh nhãn lồng Hưng Yên 2017; Hội chợ Công Thương 
tại Phú Thọ…; Tham gia triển lãm “Việt Nam - Đối tác 
kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng” trong khuôn khổ 
APEC CEO Summit 2017 tại Đà Nẵng. Qua đó, Trung 
tâm đã quảng bá được những sản phẩm công nghiệp xuất 
khẩu đặc trưng, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nông 
nghiệp và sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của 
tỉnh Hà Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, TTKC&XTTM đã phối hợp với Công ty 
CP Tập đoàn Thương mại và Truyền thông Bắc Hà tổ 
chức thành công Hội chợ Công nghiệp - Thương mại 
đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2017 với tổng kinh phí 
900 triệu đồng. Theo đó, đã có gần 200 doanh nghiệp 
trong, ngoài tỉnh tới tham gia và trưng bày sản phẩm 
với trên 300 gian hàng, thu hút hơn 25 nghìn lượt người 
tham quan, mua hàng. Qua đó, các doanh nghiệp có 
cơ hội mở rộng đối tác, phát triển thêm chi nhánh, đại 
lý và các điểm kinh doanh mới.

Trong quá trình thực hiện các chương trình nói 
trên, TTKC&XTTM Hà Nam vẫn còn gặp một số 

khó khăn, do nguồn kinh phí được Bộ Công Thương, 
UBND tỉnh hỗ trợ còn ít so với nhu cầu của các cơ sở 
CNNT. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị gặp trở ngại qua 
các hoạt động ở vùng sâu, vùng xa; Khó khăn trong 
SXKD, nhất là về vốn đầu tư, trình độ, năng lực sản 
xuất, đầu ra cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm, …  

Ông Nguyễn Liên Hồng - Giám đốc TTKC&XTTM 
Hà Nam cho biết: “Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng 
trong năm 2018 sắp tới, TTKC&XTTM vẫn sẽ tiếp tục 
tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động nhằm tích cực tích 
cực khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, 
nhất là đồng hành với doanh nghiệp. Theo đó, ngay 
từ đầu năm, Trung tâm đã và đang đẩy mạnh việc hỗ 
trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, làng nghề tham 
gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài 
tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm CNNT tiêu 
biểu. Đồng thời, tổ chức các chương trình như: "Đưa 
hàng Việt về nông thôn, miền núi”; Mở các lớp tập 
huấn về ứng dụng thương mại điện tử, kỹ năng xúc tiến 
thương mại, XNK hàng hóa và kỹ năng kinh doanh bán 
lẻ; Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về hoạt động 
xúc tiến thương mại,...” 

NGUYỄN TRỌNG

Khuyến công Hà Nam:

TTKC&XTTM Hà Nam đã tạo điều kiện cho các mặt hàng 
CNNT, tiểu thủ công nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ - 
triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 2017.

Thực hiện tốt nhiệm vụ 2017, tạo đà 
phát triển cho 2018
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ANH HOÀNG

Tết đến - Mùa làm ăn
Theo phong tục, năm mới mọi thứ đều phải mới để đón lộc vào nhà, như vậy tất cả thành 
viên trong gia đình mới gặp được nhiều điều may mắn trong suốt năm. Vì thế tết đến, ngoài 
phong tục lì xì mừng tuổi đầu năm thì từ trẻ em đến người già trong gia đình đều phải mặc 
đẹp, hòa khí trong nhà, ngoài ngõ đều vui vẻ, ăn uống không chỉ no mà còn được thưởng thức 
nhiều món đặc biệt hơn, hoặc dẫu cho công việc có bận bịu, cũng phải gác lại để nghỉ ngơi, đi 
chơi, thăm nom họ hàng, bạn bè chòm xóm.

LÀM CẢ NĂM CHỈ LO BA NGÀY TẾT
Tết đến, trẻ con vui bao nhiêu thì lại là nỗi lo lắng 

của người lớn bấy nhiêu. Để gia đình có một mùa 
xuân yên vui, đầm ấm, mọi người đều nỗ lực làm việc 
và tích cóp suốt năm dài vì không ai muốn gia đình có 
một cái tết đạm bạc. Ngày đầu năm mới, người làm 
cha mẹ ai cũng muốn con cái mình được mặc tấm 
áo mới, chân mang đôi dép mới, để chúng không tủi 
thân, mặc cảm trước bạn bè cùng trang lứa. Với người 
phụ nữ - người đóng vai trò “giữ lửa” trong gia đình 
cũng muốn trên bàn nước trong nhà có thêm khay 
bánh, mứt, đặt cạnh bên ấm trà nóng để mời khách, 
rồi mâm cơm ngày tết cũng phải tươm tất hơn hẳn 
ngày thường với những món ăn đặc biệt, được chế 
biến cầu kỳ hơn để trước là cúng tổ tiên, sau là để con 
cháu trong nhà xa gần tụ họp về ăn uống trong tiếng 
cười đùa hân hoan cho cửa, nhà thêm vui. 

Vào những ngày cuối năm, ngoài việc chuẩn bị 
những bữa ăn tươm tất cho gia đình, mọi người còn 
xem tết đến là dịp để bày tỏ tấm lòng hiếu khách, chủ 
nhà sẽ bày tiệc thết đãi họ hàng, bạn bè gần xa khi 
ghé chơi nhà. Do đó, lượng lớn thực phẩm sẽ được 
các bà, các mẹ mua trữ trong nhà đủ để ăn uống 
trong cả ba ngày tết. Với lối suy nghĩ ấy, vô hình 
chung mọi người đều phải nỗ lực để có tiền trang trải, 
sắm sửa tết. Áp lực tiền nong đè nặng lên vai người 
trụ cột gia đình. Người làm công ăn lương thì quanh 
năm chăm chỉ làm việc, để mong được thu nhập kha 
khá vào cuối năm, vì ngoài lương sẽ còn có thêm 
khoản tiền thưởng tết. Với người làm nông thì ngay 
từ giữa năm, ai nấy đều ra sức đầu tư thêm cho công 
việc của mình, chỉ mong có nhiều sản phẩm để bán 
mùa chợ tết vốn sẽ được giá hơn. Ngay những phụ 
nữ quanh năm chỉ lo chuyện tề gia nội trợ cũng tranh 
thủ tăng gia sản xuất với đàn gà, con lợn để gia đình 
dùng trong những ngày tết đến và làm quà đi tết cha 

mẹ, ông bà, cúng tổ tiên ngày cuối năm, hoặc nuôi 
được nhiều thì có thể bán đi kiếm thêm được món 
tiền sắm sửa phụ cho chi tiêu của gia đình.

CHỢ TẾT AI CŨNG CÓ THỂ ĐI BUÔN
Nhu cầu mua sắm cho ngày tết rất nhiều nên chợ 

tết đông như hội và không khí tết bao trùm rõ nhất là 
ở các khu chợ tết nông thôn: Nhộn nhịp, người bán 
kẻ mua tấp nập, quầy hàng nào cũng đầy ắp hàng hóa. 
Tận dụng cơ hội này, với người sản xuất, chăn nuôi, 
trồng trọt, đều hy vọng vào mùa buôn bán cuối năm, 
hòng gỡ gạc bớt những tổn thất trong năm. Mấy ngày 
giáp tết, mọi người có thể mang ra chợ tất cả những gì 
vườn nhà sẵn có để bán. Bởi vậy, chợ tết còn là nơi có 

Giỏ quả ngày tết
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những mặt hàng chỉ thấy được một lần duy nhất trong 
năm. Những mặt hàng ấy đều do những bà buôn tay 
ngang góp phần mang đến cho chợ. Hàng hóa của họ 
mang ra chợ rất đa dạng, từ vài quầy chuối sứ, rổ quả 
sung xanh, mấy quả đu đủ non, sọt lá chuối tươi, lá 
dong, vài chục ống lồ ô, vài con gà tơ... chỉ mới nhìn 
đã thấy thích.

Đi buôn chợ tết thường là những dân tay ngang 
kiếm thêm thu nhập. Còn những người làm ăn chuyên 
nghiệp, tết lại là dịp tăng doanh thu và là thời điểm làm 
ăn chính trong năm. Thông thường, tháng cuối năm là 
mùa bán hàng đắt khách nhất. Tất cả các mặt hàng từ 
quần áo, giày dép, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ trang trí 
nhà cửa... đều đắt khách. Cuối năm là dịp để người kinh 
doanh thu hồi vốn liếng, tích vốn cho năm mới làm ăn. 
Vì thế, dân buôn chuyên nghiệp luôn tính toán và bỏ 
vốn, nhanh tay dự trữ hàng hóa từ vài tháng trước tết 
và thiết kế những chương trình bán hàng hấp dẫn để 
thu hút thật nhiều khách đến mua...

TẤP NẬP SẢN XUẤT ĐỂ ĐÁP ỨNG MỌI 
NHU CẦU

Kể từ sau tết Trung thu, các cơ sở chế biến hàng 
hóa đã bắt tay vào mùa vụ sản xuất chính của năm. 
Tùy theo từng mặt hàng mà thời gian tất bật công 
việc sẽ theo từng thời điểm khác nhau. Những cơ sở 
sản xuất hàng tiêu dùng từ giữa năm đã tiến hành 
thu gom nguyên liệu để phục vụ sản xuất; những cơ 
sở chế biến mặt hàng đặc sản tết như mứt, hoa quả 
truyền thống, bánh trái tết... thì tháng giáp tết là thời 
điểm vào mùa vụ.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng ngày tết, 
nhiều ngành nghề đã phát triển thành nghề sản xuất 
truyền thống của địa phương nổi tiếng gần xa như: 
Vương quốc hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng); Làng củ 
kiệu ở Phù Mỹ (Bình Định), Sơn Mỹ (Hàm Tân, Bình 
Thuận), Trung Giang (Gio Linh, Quảng trị); Làng rau 
củ tươi sống là Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Dương, Tây 
Ninh; Trái cây thì không đâu “qua mặt” được Đồng 
bằng sông Cửu Long; Hoa kiểng (Sa Đéc), hoa cắt cành 
(Đà Lạt)… Nhu cầu tiêu dùng càng cao thì các làng 
nghề ấy càng mang lại nhiều việc làm, tạo thu nhập cho 
người dân địa phương.

DỊCH VỤ ĂN THEO TẾT
Những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới còn là dịp 

để mọi người thể hiện tấm lòng với người thân. Người 
Việt Nam luôn trọng lễ nghĩa nên khi đến nhà nhau 
không nhiều thì ít cũng có chút quà “làm đầu câu 

chuyện” ngày xuân. Ở nông thôn, đời sống người dân 
giản dị, chân chất nên những món quà mọi người tết 
nhau có thể là con gà trống thiến, cân thịt heo, vài cân 
gạo nếp thơm, túi gạo hay cặp bánh chưng, đòn bánh 
tét, tất cả đều là “cây nhà lá vườn” để thắt chặt thêm 
tình thân. Còn tại các đô thị phát triển, lễ tết là những 
dịp để mọi người nói lời cảm ơn nhau trước những sự 
giúp đỡ chân thành trong một năm sắp qua. Quà tết 
của dân cư thành thị đều là hàng chế biến sẵn, từ các 
loại bánh, mứt, nước giải khát... đến các sản phẩm chế 
biến từ hải sản. 

Nhiều năm trở lại đây, dịch vụ cung ứng quà tết 
ra đời để phục vụ nhu cầu quà tết. Lúc đầu là chính 
những người bán hàng gói những món hàng trong 
những chiếc giỏ mây rồi bày bán cho khách. Dần dà 
thấy giỏ quà biếu tết được ưa chuộng nên nghề kinh 
doanh cung cấp quà tết đã hình thành. Với dịch vụ 
cung cấp giỏ quà tết phát triển càng mang lại nhiều sự 
lựa chọn cho người mua (về hàng hóa, chất lượng dịch 
vụ, chủng loại quà...).

Đến nay, ngoài các loại bánh mứt, quà tết còn có 
những sản phẩm đặc sản của các địa phương, vùng 
miền và để tận dụng khai thác tiềm năng này, người 
trực tiếp sản xuất ở các địa phương đã phát minh 
và đưa những ý tưởng mới áp dụng vào việc canh 
tác, cho ra những sản phẩm độc đáo như bưởi hồ lô, 
dưa hấu vuông, dưa hấu hình thỏi vàng... Sau đó áp 
dụng kỹ thuật để “ép” các loại trái cây ra nghịch mùa, 
nhằm khai thác thị trường mua sắm tết có giá trị tốt 
hơn. Không chỉ vậy, nhiều năm qua đã có không ít 
dịch vụ mới được hình thành để phục vụ nhu cầu dọn 
dẹp nhà cửa của người dân thành thị, đã có dịch vụ 
trang trí nhà cửa; Những người thích chơi hoa nhưng 
không có thời gian chăm sóc thì có dịch vụ chăm sóc 
hoa và cho thuê hoa; Các đơn vị cung ứng thực phẩm 
còn nghĩ ra chiêu cung ứng các món ăn tết truyền 
thống đặc trưng của vùng miền như giò thủ, nem Huế, 
thịt kho đông, chả bò, bánh ít lá gai... phục vụ những 
người không có nhiều thời gian đi chợ, nấu nướng. 
Ngoài nhu cầu ăn uống, nhu cầu đi chơi xa cũng được 
các công ty du lịch khai thác với các tour không chỉ 
đến khắp mọi miền đất nước, mà đến với cả các nước 
trên thế giới. Có thể nói, “nhất cử nhất động” của 
“thượng đế” đều được người có đầu óc kinh doanh 
khai thác biến thành sản phẩm để kiếm tiền. 

“Làm cả năm, chơi ba ngày tết” là câu mà ông bà 
xưa nói về không khí sinh hoạt ngày tết của người dân 
Việt Nam. Bởi vậy, tết đến, dù nhà nghèo hay giàu thì 
cũng đều tất bật sắm sửa đủ lễ nghĩa cần thiết để gia 
đình được đón tết trong tươm tất, vui vẻ  
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Thăm nhà lưu niệm 
Kim LânSức trẻ

Ra trường đi làm ngay

Lại đúng nghề đào tạo

Đôi trẻ tay cầm tay

Ríu rít như chim sáo

Đường còn rộng còn dài

Tự tin cùng sáng tạo

Sức trẻ, nào, vươn vai

Mùa xuân nhiều dự báo

Mua quà tháng lương đầu

Biếu đôi bên nội ngoại

Ai cũng chúc một câu

Mong công thành danh toại.

Xuân Mậu Tuất - 2018
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Xuân Mậu Tuất - 2018
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Hành hương về Phù Lưu

Đường đá xanh rộng phẳng

Hỏi thăm nhà Kim Lân

Ông như vừa đi vắng

Tượng bán thân mộc mạc

Nheo mắt đầy nội tâm

Nhân vật ông sáng tạo

Vẫn cùng ông thì thầm

Cái bàn viết “Vợ Nhặt”

Đơn sơ và cũ càng

Bữa đầu nồi cháo cám

Lệ văn nhòe từng trang

Từ người thợ sơn guốc

Làng văn ông bước vào

Ông nhập vai “Lão Hạc”

Tri kỷ cùng Nam Cao

Quê ông miền văn hiến

Nhiều danh sĩ lẫy lừng

Làng có ông hiện diện

Truyện “Làng” đọc rưng rưng.

 Nhà văn Kim Lân và con trai - Họa sĩ Thành Chương Nhà văn Kim Lân
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PHẠM THUẬN THÀNH

Món bánh ngày xuân
Từ thuở Lang Liêu dân ta đã biết làm bánh chưng, bánh dày. Chỉ từ sản phẩm lúa gạo thôi 
mà dân ta chế ra thêm bao nhiêu loại bánh nữa. Dường như càng đứt bữa thì “tài” chế biến 
của dân ta càng phong phú hơn. 

Nhớ thời bao cấp nhà tôi đông con, cái đói 
là nỗi lo thường trực. U tôi chế món “bánh 
nướng” ngon đến mức bây giờ nhắc đến là 
tôi vẫn cảm thấy cái ngon giắt ở kẽ răng, 

đầu lưỡi. Bấy giờ hiếm gạo, thầy tôi lặn lội miền ngược 
mang về mấy cân sắn khô hơi ố mốc. Mấy đứa lớn 
xúm vào giã để u giần lấy bột. Bột ấy trộn với nước 
pha muối, rồi lót lá chuối cho vào chảo “rán” không 
mỡ. Lá chuối cháy sém là bánh chín. Chỗ giữa cái bánh 
áp chảo nhiều lửa khi đen khi vàng. Bánh nóng hổi vừa 
thổi vừa ăn, với tôi không có món bánh nào ngon hơn.

Ngày xuân cũng là ngày giáp hạt. Ra Giêng ngày 
rộng tháng dài, bụng cao, dạ dốc càng nóng đói hơn. 
Vậy mà u tôi vẫn “lăn vào bếp” làm nhiều món bánh, 
nhất là vào ngày rằm, tuần tiết. Từ gạo tẻ chế ra bánh 
cuốn, bánh giò (bánh tẻ), bánh hòn, bánh đúc. Bánh 
hòn là loại ít gặp ở nơi khác. Bột lọc nắm chặt bằng 
nắm tay (hòn), không nhân, cho vào hấp cách thủy. 
Đói ăn ngói cũng ngon. Từ gạo nếp chế ra nhiều loại 
bánh hơn. Thông dụng nhất là bánh dợm, chông chênh, 
bánh âm. Bánh âm cũng ít gặp ở nơi khác. Dùng than 
hạt xoan giã nhỏ rồi ngâm vào nước. Lấy nước trong 
xay bột. Dùng bột lọc này làm bánh như bánh giò. Khi 
ăn chấm với đường. Đây là loại bánh giã rượu, giải say 
rất kiến hiệu. 

Còn một loại bánh kể ra “hơi bị ngại”, chỉ xuất 
hiện ở thời đói kém, đó là bánh cám. Cám tốt là cám 
gạo nếp, giần lấy bột mịn, đem rang chín thơm lên, 
vàng đều như thính làm nem. Rồi trộn đều với mật, 
hoặc nước đường cô sền sệt. Lưu ý, quê tôi đã dùng 
đường là phải có gia vị gừng giã nhỏ. Sau đó ép thành 
viên, hoặc thành khuôn to rồi cắt thành viên. Bánh 
cám ăn gần giống bánh khảo, lại gần giống chè lam.

U tôi, các bà các chị quê tôi khéo tay là vậy là bởi 
có truyền thống từ trước. Thời Lang Liêu chả dám 
nhắc tới, nhưng vào thời Lê mới lắm loại bánh chứ. Nói 
có sách hẳn hoi. Bia “Thọ Phúc thần” dựng năm Giáp 
Dần, niên hiệu Long Đức thứ 3 đời vua Lê Dụ Tông 
(1734)  thờ Cơ quận công Đỗ Nguyễn Thụy, người có 

công đầu trong việc dựng ra và định lệ ca hát hội Lim 
ghi rõ: “Hằng năm xuân thu nhị kì, thôn Đình Cả mỗi 
kì sắm một bàn cỗ chay như sau: 2 loại chè, mỗi loại 3 
bát, 1 thếp bánh mật, 1 thếp bánh tráng, 1 thếp bánh 
lam, 1 thếp bánh chưng, 1 thếp bánh ít, 1 thếp bánh bì, 
1 thếp bánh tròn lỗ, 1 thếp bánh vuông lỗ, 1 thếp bánh 
lẫm, 1 thếp bánh quẩy, 1 thếp bánh khảo, 1 đĩa cam 
(tiết xuân), 1 đĩa quýt (tiết thu). Đến đền thờ cúng như 
lệ”. Đấy, trong số các món bánh văn bia ghi lại thì có 
nhiều món đã thất truyền, như bánh mật, bánh ít, bánh 
bì, bánh lẫm. Kể cả những cụ bà khéo tay nhất cũng 
không nhớ, không biết cách làm nữa rồi.

Trong các loại bánh kể sơ sơ ở trên, bây giờ chỉ 
có bánh tẻ là lên ngôi. Cỗ bàn, tiệc tùng không bao 
giờ thiếu món này. Bánh tẻ quê tôi có thị trường khá 
rộng. Dường như khi đã “no xôi, chán chè”, thịt cá 
thành bệnh gút thì người ta mới thấy mến mộ món 
bánh tẻ hơn 

Bánh tẻ - món ăn hấp dẫn ngày Xuân
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NGUYỄN HOA

Kim chi
MÓN NGON NGÀY XUÂN

Ngày Tết là dịp để cả gia đình tụ tập và quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và thưởng 
thức những món ăn ngon. Bên cạnh những món ăn như bánh chưng xanh, gà luộc, nem 
rán, canh mọc, dưa muối, hành muối – đều là những món ăn truyền thống quen thuộc thì 
gần đây, kim chi là món gia vị được ưa chuộng và “góp mặt” trong mâm cơm của nhiều 
gia đình Việt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nguồn gốc của phương pháp chế biến kim 
chi ban đầu chỉ là một cách mà người 
Hàn Quốc và Triều Tiên bảo quản rau 
của họ trong mùa đông. Qua thời gian, 

món ăn này giờ đã phát triển và được “biến tấu” 
thành hàng trăm loại khác nhau, nhưng hầu hết chúng 
đều có vị cay, từ ít cay cho đến cay nồng và trở thành 

một phần quan trọng trong mỗi bữa ăn của người 
dân. Do đặc điểm về khí hậu và văn hóa, nên kim 
chi của Hàn Quốc thường có vị mặn hơn kim chi 
của Triều Tiên nhưng nhìn chung chúng đều được 
chế biến từ cải thảo, củ cải thái lát cùng các gia vị 
như ớt, tỏi… Trước khi những thứ này được trộn với 
nhau, lá cải cần được ngâm nước muối trong 24 tiếng 

Kim chi là món ăn hiện đang được nhiều người ưa chuộng
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để làm mềm. Sau khi trộn, kim chi sẽ được cho vào 
thùng nhựa để lên men. Ở một số vùng nông thôn, 
các thùng kim chi còn được chôn dưới đất. Sau một 
tuần, kim chi bắt đầu có thể ăn được và nó sẽ có 
hương vị ngon nhất sau một tháng.

Kim chi là một trong những món ăn truyền thống 
của đất nước Hàn Quốc và Triều Tiên, có mặt trong 
hầu hết các bữa ăn và là thành phần không thể thiếu 
của nhiều món ăn khác. Tại Việt Nam cũng có rất 
nhiều người ưa chuộng món ăn này tuy nhiên không 
phải ai cũng có thể ăn được vị cay của Kim chi Hàn 
Quốc, cùng với sự giao lưu và hội nhập của các nền văn 
hóa trên thế giới, dần dần món ăn này đã được “Việt 
hóa”, thay đổi một số gia vị để phù hợp với khẩu vị 
của người Việt Nam. Màu sắc bắt mắt, cùng vị chua 
chua, cay cay của kim chi tạo cảm giác "kích thích" bữa 
ăn ngon miệng hơn. Kim chi được dùng như món ăn 
kèm trong bữa ăn hằng ngày, ăn cùng đồ nướng hoặc 
mỳ tôm, bún miến đều rất ngon, hoặc cũng có thể chế 
biến thành nhiều món khác nhau như lẩu kim chi, canh 
kim chi, cơm chiên kim chi…

Tạp chí Health Magazine của Mỹ đã từng gọi kim 
chi là “1 trong 5 thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhất” 
của thế giới, với khẳng định rằng, món ăn này giàu 
vitamin, giúp tiêu hóa tốt.

Không chỉ đơn thuần là món ăn mang lại cảm giác 
ngon miệng mà kim chi còn là một món ăn chứa ít 
calo, giàu chất xơ. Vì thế nó giúp cho quá trình tiêu 
hóa trong cơ thể diễn ra dễ dàng và nhanh hơn. Với 
nguyên liệu là củ cải trộn bắp cải và dưa chuột muối, 
kim chi là món ăn chứa nhiều vitamin nên nó cũng góp 
phần chữa rất nhiều bệnh thông thường của cơ thể. 
Bên cạnh đó, kim chi cũng có thể được sử dụng để 
giảm cân, nếu ăn hàng ngày thậm chí nó có thể giúp 
giảm huyết áp…

Chính vì lợi ích, cũng như sự hấp dẫn của món 
kim chi mà thời gian gần đây, kim chi trở thành món 
ăn được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Cách làm 
kim chi cũng rất đơn giản, nên nhiều người có thể tự 
mua nguyên liệu về sau đó chế biến tại nhà, trong 
khi đó, nhiều gia đình bận rộn có thể chọn những địa 
chỉ uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để 
mua về thưởng thức. Đặc biệt mâm cơm trong ngày 
Tết thường nhiều thịt, bánh và những món ăn nhiều 
dầu mỡ, dễ ngán, vì thế một số món muối như dưa 
muối, hành muối hay kim chi… lại trở thành “đặc sản” 

chống ngán hiệu quả. Bởi vậy, lượng người đặt mua 
kim chi ngày Tết thường đông gấp đôi, gấp ba lần 
ngày thường.

Bà Phạm Thị Dược (Tân Mai, Hà Nội) - đầu bếp 
có nhiều năm kinh nghiệm làm kim chi trong bếp ăn 
của một công ty du lịch cho hay: “Bình thường nhà 
tôi vẫn làm kim chi bán cho khách qua mạng. Năm 
nay, gần Tết, số lượng khách đặt hàng kim chi tăng 
đột biến nên tôi phải huy động thêm người làm mới 
phục vụ xuể”. Bà Dược cho biết, bình thường, gia 
đình bà bán được khoảng 40kg kim chi mỗi ngày. Thế 
nhưng những ngày gần Tết, chỉ trong 2 tuần, bà đã 
nhận đến hơn 800 kg kim chi do khách hàng đặt với 
giá 80.000 đồng/kg. 

Hiện nay, món kim chi truyền thống đã có 
tên trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể 
của UNESCO. Riêng tại đất nước Hàn Quốc, các lễ 
hội kim chi khổng lồ thường xuyên được tổ chức. Đây 
được xem như một cách để quảng bá món ăn truyền 
thống này ra thế giới. Hãy cứ thử tưởng tượng xem, 
nếu có đĩa kim chi đặt cạnh những món ăn “sơn hào 
hải vị” trong mâm cơm ngày Tết, chắc hẳn niềm vui sẽ 
tròn đầy và thú vị hơn nhiều. Cái cảm giác cắn miếng 
kim chi giòn dai, cay nồng với vị thơm đặc trưng sẽ làm 
cho con người ta có cảm giác quên đi không khí rét 
buốt trong những ngày đầu xuân 

Cải thảo là nguyên liệu chính làm nên món kim chi
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