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Những khởi sắc mới của kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018

Một số sự kiện nổi bật của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam…

Điện Biên: Nỗ lực khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Heneiken Việt Nam: Nỗ lực vì một tương lai phát triển bền vững

EVN đón Xuân mới với những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng

EVNNPT: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 2019

PTC1: Đảm bảo lưới điện truyền tải cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc

EVNNPC cán đích năm 2018 với nhiều kết quả ấn tượng

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương: Đảm bảo cung ứng điện ổn định…

PC Bắc Ninh: Hướng tới khách hàng với thông điệp "Chuyên nghiệp - Hiệu quả"

PC Quảng Ninh: Luôn trong tâm thế mở đường cho các ngành, lĩnh vực...

Công ty Điện lực Bắc Kạn: Góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

10 điểm sáng nổi bật của PC Bắc Giang trong năm 2018

Công ty Điện lực Lai Châu: Đưa mùa Xuân đến sớm

PCC4 xứng đáng là doanh nghiệp xây lắp điện hàng đầu ở nước ta

HBT góp phần đưa ánh sáng mùa Xuân tới mọi vùng quê, bản làng

Hứa hẹn một năm Kỷ Hợi thành công hơn ở May 10

HABECO: “Gìn giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế”

Bộ ba cùng chung sở thích tại Ngày hội bia Hà Nội 2018

Thanh Hóa: Kinh tế tăng trưởng đột phá nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp

Vinamilk: Thương hiệu quốc gia khởi nguồn từ những sự đầu tư nghiêm túc…

Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ trở thành Trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất…

THACO: Vững bước trong ngành Ô tô Việt Nam

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa: Tăng trưởng nhờ nỗ lực vượt khó…

Sở KH&ĐT Thanh Hóa: Tăng tốc và tỏa sáng

Huyện Phong Thổ: Phát huy nội lực, vượt khó vươn lên, thúc đẩy kinh tế…

Tết truyền thống

Sinh viên nước ngoài cảm nhận Tết Việt

Đặc sản Hà Nội: Những món ngon khó quên
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Tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm trong 
nước GDP cả năm 
2018 tăng 7,08%, là 

mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 
tới nay là số liệu được Tổng cục 
Thống kê công bố và đó được coi là 
sự khẳng định tính kịp thời và hiệu 
quả của các giải pháp được Chính 
phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt 
các cấp, các ngành, các địa phương 
cùng nỗ lực thực hiện. Trong đó nổi 
bật là:

1. NgàNh CôNg Nghiệp: 

Duy trì mức tăng trưởng khá với 
8,79%, đóng góp 2,85 điểm phần 
trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị 
tăng thêm của toàn nền kinh tế. 
Ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo tiếp tục khẳng định là điểm 
sáng của khu vực này và là động lực 
chính của tăng trưởng với mức tăng 
cao 12,98%, tuy thấp hơn mức tăng 
của cùng kỳ năm 2017 nhưng cao 
hơn nhiều so với mức tăng các năm 
2012-2016. 

2. NgàNh NôNg Nghiệp: 

Sản lượng lúa năm 2018 ước đạt 
43,98 triệu tấn, tăng 1,24 triệu tấn so 
với năm 2017; năng suất đạt 58,1 tạ/
ha, tăng 2,6 tạ/ha; diện tích đạt 7,57 
triệu ha, giảm 134,8 nghìn ha.

Trong sản xuất lúa, vụ đông 
xuân năm nay cả nước gieo cấy 
được 3,1 triệu ha, giảm 15 nghìn ha 
so với vụ đông xuân năm trước do 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất và mục 
đích sử dụng đất. Năng suất toàn 
vụ ước tính đạt 66,4 tạ/ha, tăng 4,1 
tạ/ha; sản lượng đạt 20,6 triệu tấn, 
tăng 1,19 triệu tấn.

3. NgàNh Lâm Nghiệp: 

Diện tích rừng trồng tập trung 
của cả nước ước tính đạt 238,6 nghìn 
ha, giảm 1,2% so với năm 2017; số 
cây lâm nghiệp trồng phân tán cả 
năm đạt 85,8 triệu cây, giảm 0,3%; 
sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 
12,8 triệu m3, tăng 9,6%; sản lượng 
củi khai thác đạt 23,7 triệu ste, giảm 
1,2%. Diện tích rừng bị thiệt hại là 
1.283,3 ha, giảm 17,8% so với năm 
2017, trong đó diện tích rừng bị 
cháy là 739,1 ha, tăng 41,7%; diện 
tích rừng bị chặt phá là 544,2 ha, 
giảm 47,6%.

4. CáC LĩNh vựC SXCN: 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công 
nghiệp cả năm 2018 tăng 10,2% so 
với năm trước (quý I tăng 12,7%, 
quý II tăng 8,2%, quý III tăng 10,7% 
và quý IV tăng 9,4%), thấp hơn mức 
tăng 11,3% của năm 2017. Trong các 
ngành công nghiệp, ngành chế biến, 
chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ 
chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung 
của toàn ngành với mức tăng 12,3% 
(mặc dù thấp hơn mức tăng 14,7% 
của năm 2017 nhưng vẫn cao hơn 
mức tăng của các năm 2012-2016), 
đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào 
mức tăng chung.

5. ĐăNg ký doaNh Nghiệp: 

Năm 2018, cả nước có 131.275 
doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới với tổng vốn đăng ký là 1.478,1 
nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số 
doanh nghiệp và tăng 14,1% về số 
vốn đăng ký so với năm 2017; vốn 
đăng ký bình quân một doanh 
nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ 
đồng, tăng 10,2%. Nếu tính cả 
2.408,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký 
tăng thêm của các doanh nghiệp 
thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn 
đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh 
tế trong năm 2018 là 3.886,9 nghìn 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34.010 

NhữNg khởi sắc mới của 
kiNH Tế - Xã Hội ViệT Nam Năm 2018

NguyễN VăN
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doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động, tăng 28,6% so với năm trước, 
nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới và doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động trong năm nay lên 
gần 165,3 nghìn doanh nghiệp. 

 6. hoạt ĐộNg dịCh vụ: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 
2018 ước tính đạt 4.395,7 nghìn tỷ 
đồng, tăng 11,7% so với năm trước, 
nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% 
(năm 2017 tăng 9,3%), trong đó 
quý IV/2018 đạt 1.161,5 nghìn tỷ 
đồng, tăng 4,4% so với quý trước 
và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 
trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 
năm 2018 ước tính đạt 3.306,1 nghìn 
tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và 
tăng 12,4% so với năm trước; doanh 
thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước 
tính đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 
12,3% và tăng 9,1%; doanh thu du 
lịch lữ hành ước tính đạt 41 nghìn 
tỷ đồng, chiếm 0,9% và tăng 14,1% 
so với năm trước; doanh thu dịch 
vụ khác ước tính đạt 509,1 nghìn tỷ 
đồng, chiếm 11,6% và tăng 9,8%.

7. Đầu tư phát triểN: 

Vốn đầu tư toàn xã hội thực 
hiện theo giá hiện hành năm 2018 
ước tính đạt 1.856,6 nghìn tỷ đồng, 
tăng 11,2% so với năm trước (quý 
IV đạt 606,9 nghìn tỷ đồng, tăng 

12,5%), bằng 33,5% GDP, bao gồm: 
Vốn khu vực Nhà nước đạt 619,1 
nghìn tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng 
vốn và tăng 3,9% so với năm trước; 
khu vực ngoài Nhà nước đạt 803,3 
nghìn tỷ đồng, chiếm 43,3% và tăng 
18,5%; khu vực có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt 434,2 nghìn tỷ 
đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,6%.

8. Xuất, Nhập khẩu hàNg 
hóa: 

Năm 2018, kim ngạch hàng hóa 
xuất khẩu ước tính đạt 244,72 tỷ 
USD, tăng 13,8% so với năm 2017, 
trong đó khu vực kinh tế trong nước 
đạt 69,20 tỷ USD, tăng 15,9%, chiếm 
28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(kể cả dầu thô) đạt 175,52 tỷ USD, 
tăng 12,9%, chiếm 71,7% (giảm 0,6 
điểm phần trăm so với năm 2017). 
Loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng 
hóa xuất khẩu năm 2018 tăng 12,7% 
so với năm 2017. Bên cạnh đó, kim 
ngạch hàng hoá nhập khẩu cả năm 
2018 ước tính đạt 237,51 tỷ USD, 
tăng 11,5% so với năm trước (quý 
IV đạt 64,37 tỷ USD, tăng 11,2%), 
trong đó khu vực kinh tế trong 
nước đạt 94,80 tỷ USD, tăng 11,3%; 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
đạt 142,71 tỷ USD, tăng 11,6%. 

9. Chỉ Số giá tiêu dùNg: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 
12/2018 giảm 0,25% so với tháng 
trước, trong đó nhóm giao thông 
giảm nhiều nhất với 4,88% do ảnh 
hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá 
xăng, dầu vào thời điểm 6/12/2018 
và 21/12/2018 làm giá xăng, dầu 
giảm 10,77% (tác động CPI chung 
giảm 0,45%); nhóm nhà ở và vật 
liệu xây dựng giảm 0,89% do giá gas 
trong tháng giảm 9,64%. 

10. Đời SốNg dâN Cư và bảo 
Đảm aN SiNh Xã hội: 

Thu nhập bình quân một người 
một tháng năm 2018 ước tính đạt 
3,76 triệu đồng (tăng 660 nghìn 
đồng so với năm 2016), bình quân 
giai đoạn 2016-2018 tăng 10,2%/
năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận 
đa chiều năm 2018 ước tính 6,8%, 
giảm 1,1 điểm phần trăm so với 
năm 2017. Thiếu đói trong nông 
dân giảm mạnh so với năm 2017, 
năm 2018 cả nước có 105 nghìn lượt 
hộ thiếu đói, giảm 42,1% tương ứng 
với 420 nghìn lượt nhân khẩu thiếu 
đói, giảm 43,7% 
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môi TrườNg kiNH doaNH bềN VữNg?
Làm thế Nào để cải cách 

Tính tới năm 2018, tròn 5 năm Nghị quyết 
19/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp và 2 năm Nghị quyết 35/NQ-CP 
về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh được thực hiện. Trên chặng 
đường đã qua, hiệu quả của việc thực hiện các nghị 
quyết (NQ) đã được ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đạt 
được kì vọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cải cách bền 
vững và thực chất vẫn còn là dấu hỏi lớn, đòi hỏi sự 
vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn từ nhiều bộ, ngành.

Số 19 đã được sử dụng trong 5 năm liên tiếp để đặt 
tên cho các NQ về cải thiện môi trường kinh doanh 
hàng năm của Chính phủ với mục tiêu nhất quán là 
Việt Nam phải lọt vào nhóm 4 quốc gia có môi trường 
kinh doanh tốt nhất Đông Nam Á. Bên cạnh nhiệm vụ 
tạo lập môi trường kinh doanh ổn định và khuyến khích 

khởi nghiệp thì Nhà nước kiến tạo phát triển còn có 
vai trò quan trọng là hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn 
trong quá trình kinh doanh. Để thực hiện chức năng 
này, Chính phủ đã ban hành NQ 35 năm 2016 về hỗ 
trợ DN, đây là NQ cho cả nhiệm kì với các mục tiêu cụ 
thể về phát triển DN. Theo đó, đến năm 2020, VN có 
được ít nhất 01 triệu DN hoạt động, khu vực tư nhân 
phải đóng góp khoảng từ 48-49% GDP, khoảng 49% 
tổng đầu tư toàn xã hội.

môi trườNg kiNh doaNh Đã ĐượC Cải thiệN

Tính đến hết tháng 10/2018, đã có 15 Nghị định về 
cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành 
thuộc các lĩnh vực Công Thương; Xây dựng; Lao động, 
Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao và Du lịch; 
Tài nguyên Môi trường; Giáo dục- Đào tạo; Giao thông 
vận tải; Nông nghiệp...

TrườNg AN

Trong những năm qua, EVN đã nỗ lực không mệt mỏi, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam
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Sau 5 năm thực hiện NQ 19, hầu hết các chỉ số của 
môi trường kinh doanh đều cải thiện. Môi trường kinh 
doanh liên tục tăng về điểm số và thậm chí tăng rất 
nhanh trong năm 2017. Năm 2018, tuy môi trường kinh 
doanh giảm 01 bậc, nhưng có tới 08/10 chỉ số cải thiện 
về điểm số như khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng. 

Trong đó có thể kể đến chỉ số tiếp cận điện năng 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thăng hạng vượt 
bậc, đạt được mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay 
với 87,94 điểm - đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc 
gia/nền kinh tế - tăng 37 bậc so với xếp hạng năm 2017 
và là nền kinh tế có chỉ số Tiếp cận điện năng cải thiện 
vị trí nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

tuy NhiêN Chưa ĐồNg Đều 

Không thể phủ nhận những nỗ lực của cải cách 
trong thời gian qua đã có kết quả đáng khích lệ, tuy 
nhiên mức độ và tốc độ cải cách của VN đang chậm 
hơn so với các nước trong khu vực. Kết quả đạt được 
còn có khoảng cách so với mục tiêu của chính phủ đề 
ra, cũng như mong muốn của cộng đồng DN, người 
dân. Các DN được khảo sát về môi trường đầu tư kinh 
doanh nhìn chung đều có sự cải thiện, tuy nhiên lại 
chưa đồng đều.

Theo ghi nhận của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), cải cách tư pháp ở nhiều 
địa phương đang diễn ra rất chậm. Tình trạng nhũng 
nhiễu, chạy án được cho là nguyên nhân khiến DN ngại 
khởi kiện. Báo cáo xếp hạng Doing Business 2019 của 
Ngân hàng thế giới cho thấy môi trường kinh doanh 
năm 2018 của Việt Nam xếp hạng thứ 69/190 nền kinh 
tế, với 66,77/100 điểm. Như vậy, bảng xếp hạng môi 
trường kinh doanh của VN năm nay đã bị tụt 1 bậc so 
với năm trước.

Bên cạnh những kết quả quan trọng của cải cách 
môi trường kinh doanh, vẫn còn tồn tại sự không đồng 
bộ, thiếu phối hợp, nhất quán giữa các cấp, các bộ, 
ngành, địa phương, vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới 
lạnh”. Chính vì thế, vai trò của người đứng đầu bộ, 
ngành địa phương rất quan trọng. Địa phương nào mà 
người đứng đầu quyết liệt, tích cực, có chỉ đạo, kiểm 
tra, thì ở đó có kết quả cải cách tích cực, thực chất.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng 
ban Môi trường Kinh doanh và Cạnh tranh (Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW) cho biết: “Chúng 
ta đã làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều và đã có kết quả, 
nhưng chúng ta vẫn giảm bậc trong bảng xếp hạng của 
thế giới. Điều đó cho thấy nỗ lực của VN nhưng chưa 

đủ mạnh, chưa đủ tốt để có thể cải thiện được môi 
trường kinh doanh. Chính vì vậy rất cần sự vào cuộc 
rộng rãi, mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành”.

vẫN tồN tại thủ tụC rườm rà, “hàNh” 
doaNh Nghiệp

Theo khảo sát của VCCI, từ góc độ của các DN, 
việc phải xin các giấy phép con còn diễn ra phổ biến 
và gặp nhiều khó khăn, vẫn có trên 50% DN phản hồi 
phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện, trong đó, 
có 42% DN cho biết có gặp khó khăn khi xin những 
giấy phép loại này. 

Trong minh bạch công tác thanh, kiểm tra, khá 
nhiều DN vẫn phàn nàn tình trạng bị thanh, kiểm tra 
quá nhiều lần và có nội dung trùng lặp. Theo PCI năm 
2017, tỷ lệ DN bị thanh, kiểm tra 2 lần trở lên/năm vẫn 
lên đến gần 40%, trong đó có 13% DN cho biết có sự 
trùng lặp về nội dung giữa các đoàn kiểm tra.

Có đến 43% số DN bị thanh tra về thuế, 30% về 
an toàn phòng cháy chữa cháy và 20% về quản lý thị 
trường khi được hỏi, cho biết họ chưa bao giờ tiếp 
một đoàn kiểm tra liên ngành mà các cơ quan chức 
năng vẫn đi riêng, kiểm tra riêng, khiến DN mất nhiều 
thời gian. 

Theo TS. Nguyễn Đình Cung  - Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế TW “Chỉ khi nào chúng 
ta có phương thức quản lý mới thay thế được phương 
thức quản lý cũ, thì lúc đó giấy phép con, điều kiện 
kinh doanh, thủ tục hành chính sẽ không “mọc” lại, 
còn nếu không thì nó sẽ tiếp tục mọc lại như mười 
mấy năm qua”. Theo TS Cung, về dài hạn cần phải 
chuyển sang một hình thức quản lý mới từ tiền kiểm 
mạnh sang hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro, tuân 
thủ của DN, người dân và áp dụng đầy đủ công cụ 
điện tử. Lấy ví dụ về điều này, theo TS. Cung, Quảng 
Ninh là tỉnh đang thực hiện tốt với mô hình chính phủ 
không giấy tờ.

Cải thiện môi trường kinh doanh chính là nền tảng 
cho tăng trưởng kinh tế, cho sự thịnh vượng của quốc 
gia. Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội mới, vì 
vậy việc rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực 
thi, giữa văn bản và đời sống là nhiệm vụ quan trọng 
của các cơ quan quản lý nhà nước. Không thể hài lòng 
so sánh hôm nay với hôm qua, mà phải nhìn xa trông 
rộng tạo ra động lực và áp lực nhiều hơn cho cải cách 
thể chế nói chung và cải thiện môi trường kinh doanh 
nói riêng, có như vậy phát triển kinh tế mới trở lên bền 
vững và thực chất
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cộNg ĐồNg các doaNH NgHiệp ViệT Nam Năm 2018
một số sự kiệN Nổi bật của

Năm 2018, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt 
được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội do Quốc 
hội đề ra đều được hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch. Đóng góp vào thành công chung 
đó, không thể không kể đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
Dưới đây, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xin tóm lược những hoạt động đáng chú ý nhất 
của các doanh nghiệp trong năm qua.

1. tập ĐoàN ĐiệN LựC việt Nam (EvN): CôNg bố CuNg Cấp dịCh 
vụ ĐiệN Cấp Độ 4

Sự kiện này thể hiện sự nỗ lực của EVN trong việc hiện đại hóa các dịch vụ công, đẩy 
mạnh việc xây dựng nền kinh tế số, triển khai ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 vào cuộc sống.

Với cấp độ này, từ ngày 21/12/2018, các giao dịch của khách hàng với EVN, từ khâu yêu cầu 
dịch vụ đến ký hợp đồng và thanh toán đều được thực hiện trực tuyến, thông qua nền tảng công 
nghệ. Năm 2018, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã tăng hạng vượt bậc, đứng ở vị trí 27 trên 
tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế; tăng 37 bậc so với xếp hạng năm 2017. Xét riêng về số thủ tục và 
thời gian thực hiện cung cấp điện của ngành Điện thì Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, 
EVN và cơ quan hữu quan kích hoạt 
dịch vụ điện cấp độ 4

2. NgàNh dệt may việt Nam: ĐứNg thứ 2 trêN thị trườNg thế giới
Năm 2018 có thể gọi là năm tăng trưởng “đột biến” của ngành Dệt May Việt Nam, bởi lẽ, lần 

đầu tiên sau hơn 20 năm mở cửa, xuất khẩu ngành Dệt May Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch 
xuất khẩu với giá trị tuyệt đối 5 tỷ USD. Số tăng của năm 2018 bằng giá trị xuất khẩu của cả nước 
trong năm 2006, tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành và năng lực cạnh tranh của ngành Dệt May 
trên thị trường thế giới.

Đây là lần đầu tiên ngành Dệt May Việt Nam đứng thứ 2, ngang hàng với Ấn Độ trên thị 
trường thế giới. 

3. tập ĐoàN SuN group: kháNh thàNh Chuỗi dự áN giao 
thôNg trọNg Điểm

Ngày 30/12/2018, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai trương, thông tuyến 3 công trình 
hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư, các dự án gồm: Cảng hàng 
không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và thông tuyến cao tốc Hạ 
Long - Vân Đồn. Ba dự án có tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng này được coi là có tính 
đột phá với phát triển kinh tế của Quảng Ninh, góp phần tạo đà để phát triển mạnh mẽ kinh 
tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

4. viNamiLk: Sở hữu “hệ thốNg traNg trại Đạt ChuẩN gLobaL 
g.a.p” LớN Nhất Châu á

Với hệ thống 9 trang trại đạt chuẩn Global G.A.P trải dài từ Bắc tới Nam, Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã được tổ chức Bureau Veritas - đại diện của tổ chức Global G.A.P tại 
Việt Nam chứng nhận là công ty sở hữu “Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P lớn nhất châu 
Á”. Đây là chứng nhận đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho hệ thống trang trại bò sữa trong việc 
thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng sữa tươi 3 không gồm: Không sử dụng hormone 
tăng trưởng; không dư lượng thuốc trừ sâu và kháng sinh; không chất bảo quản, tự nhiên thuần 
khiết cho người tiêu dùng, góp phần đem lại sự yên tâm và cả tự hào cho người tiêu dùng Việt.
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6. viNFaSt: ô tô thươNg hiệu việt ChiNh phụC thế giới
Sự kiện VinFast chính thức giới thiệu hai mẫu xe ô tô mang thương hiệu Việt tại triển lãm 

Paris Motor Show 2018 đã gây một tiếng vang lớn. Đây là niềm tự hào của của ngành công 
nghiệp ô tô VN. Nó chứng tỏ rằng VN hoàn toàn có thể tham gia sân chơi này cùng với các 
đại gia của thế giới. Đồng thời, đối với ngành công nghiệp trong nước, nó mang tính kích thích 
rất cao, đặc biệt, việc VinFast tham gia vào thị trường ô tô trong nước sẽ giúp ngành công 
nghiệp hỗ trợ của VN được hưởng lợi rất nhiều.

7. habECo: LầN thứ 4 LiêN tiếp ĐượC viNh daNh “thươNg hiệu 
quốC gia”

 Tại Lễ công bố các DN có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2018 ở Hà Nội, Tổng công 
ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) - Một trong ba DN nắm giữ thị phần lớn 
nhất ngành Bia Việt Nam đã tiếp tục lần thứ 4 được vinh danh danh hiệu giá trị này.

Cũng trong năm 2018, HABECO còn nhận được các giải thưởng uy tín như: Top 10 Công 
ty đồ uống uy tín; Top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc; Hàng Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích...

8. tập ĐoàN dầu khÍ việt Nam (pvN): ĐứNg Đầu top 10 
doaNh Nghiệp Lợi NhuậN tốt Nhất 2018

Theo Bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018 do 
Vietnam Report công bố, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là DN giữ vị trí đứng đầu.  

Năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 18,1% kế hoạch 
năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 121,3 nghìn 
tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017. Với kết quả ấn tượng này, 
PVN đã vượt qua nhiều cái tên lớn như Viettel, Samsung, Honda… để giữ ngôi vị đầu bảng.

10. hEiNEkEN việt Nam: 2 Năm LiêN tiếp Là doaNh Nghiệp 
bềN vữNg Nhất việt Nam

Tháng 11/2018, tại Lễ công bố Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2018, 
Heineken Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh với Chứng nhận cao quý này. Đây cũng là năm 
thứ 2 liên tiếp Heineken Việt Nam được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam.

Chiến lược phát triển bền vững của Heineken được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tập trung vào 06 lĩnh vực chính như: Tuyên truyền 
uống có trách nhiệm; Sức khỏe và an toàn; Bảo vệ nguồn nước; Giảm khí thải CO2; Hỗ trợ 
cộng đồng và nguồn cung ứng bền vững. Điều này góp phần để công ty triển khai các mục 
tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, mang lại đóng góp kinh tế lớn nhất cho VN. 

9. tỔNg CôNg ty may 10 - CtCp (may 10): doaNh Nghiệp vì 
Người Lao ĐộNg

Năm 2018, May 10 và XN May Bỉm Sơn (thuộc Tổng công ty May 10) lần thứ 5 liên tiếp 
được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.  

Đây là những DN luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, người lao động 
được hưởng nhiều chính sách phúc lợi hơn quy định của Pháp luật.

5. thaCo trườNg hải: kháNh thàNh Nhà máy thaCo mazda 
LớN Nhất và hiệN Đại Nhất ĐôNg Nam á

Tháng 3/2018, Nhà máy sản xuất Ô tô Thaco Mazda chính thức được khánh thành và đi vào 
hoạt động tại Chu Lai (Quảng Nam). Với công suất giai đoạn 1 là 50.000 xe/năm và giai đoạn 2 
là 100.000 xe/năm, đây là nhà máy sản xuất ô tô du lịch Mazda lớn nhất và hiện đại nhất khu vực 
Đông Nam Á, đồng thời đạt chuẩn toàn cầu của Tập đoàn Mazda Nhật Bản.

Việc đầu tư Nhà máy ô tô Mazda có ý nghĩa rất to lớn là tạo niềm tin cho người tiêu dùng 
Việt Nam ủng hộ sản phẩm sản xuất trong nước; đồng thời, đáp ứng mục tiêu xuất khẩu sang các 
nước trong khu vực của Thaco. Bên trong nhà máy Thaco Mazda

Như QuỳNh (tổng hợp)
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THúc Đẩy TăNg TrưởNg kiNH Tế, gắN Với 
aN siNH Xã Hội Và môi TrườNg bềN VữNg

điệN biêN: Nỗ Lực khai thác tiềm NăNg thế mạNh, 

Cũng như những địa phương miền núi khác, Điện Biên thường xuyên 
phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn, gian nan, vất vả như 
nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng so với yêu cầu; nạn dân di 
cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật; tội phạm ma túy còn diễn 
biến phức tạp; đặc biệt là giao thông rất khó khăn vào mùa mưa lũ, các 
tuyến đường cấp huyện thường xuyên xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ… đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KT-XH và thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính 
quyền các cấp 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.

Năm 2018, kinh tế tăng trưởng và phát 
triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh GRDP đạt 10.482 tỷ 240 triệu 
đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 

2017. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 
4,98%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,52%; dịch vụ tăng 
7,11%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tích cực, nông, lâm nghiệp và thủy sản:19,96%;công 
nghiệp - xây dựng: 22,82%, tăng 0,34%; dịch vụ: 54,61%, 
tăng 0,86% (so với năm 2017); bình quân đầu người 
(theo giá hiện hành) ước đạt 27,31 triệu đồng/người/
năm, tăng 12,14% so với thực hiện năm 2017, đạt mục 
tiêu Nghị quyết đề ra (26,37 triệu đồng/người/năm). 

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được 
tập trung chỉ đạo. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 
264.600 tấn, tăng 6.394 tấn so với năm 2017 (đạt mục 
tiêu Nghị quyết đề ra). Đã trồng thí điểm thành công 
cây Mắc ca với tổng diện tích ước đạt 2.169 ha, diện 
tích cây đến kỳ khai thác quả khoảng 8ha, sản lượng 
quả tươi ước đạt 9,4 tấn; diện tích cao su ước đạt 5.127 
ha, sản lượng mủ khô ước đạt 999,6 tấn. Chăn nuôi 
gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển, nuôi trồng 
thủy sản tăng trưởng 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 tăng so với năm 2017. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 
39,74%, tăng 0,73% so với năm 2017, đạt mục tiêu Nghị 
quyết đã đề ra (39,02%). 

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện 
tốt 2 dự án cánh đồng mẫu lớn với quy mô 92 ha, thực 
hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa tại một số xã huyện 
Điện Biên, để tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh 
đồng mẫu lớn với tổng diện tích 63 ha. Sản phẩm gạo 
đã được chứng nhận theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, đã đăng ký quét mã truy xuất nguồn 
gốc (mã QR). Một số liên kết đã đi vào hoạt động ổn 
định, có hiệu quả. Năm 2018 đã thu hút được 5 doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, nâng số 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
lên 17 doanh nghiệp. 

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản 
xuất công nghiệp ước đạt 2.717,42 tỷ đồng, tăng 12,95% 
so với năm 2017. Một số sản phẩm chủ yếu có tốc độ 
tăng trưởng cao như: Khai thác đá xây dựng, chế biến 
thức ăn gia súc, gia cầm, sản xuất điện. Tổng kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 44 triệu USD, tăng 12,82% so với năm 

Ông TrầN VăN SơN
Ủy viên TW Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

XuâN TrườNg
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2017. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23 triệu USD, 
đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động thương mại, 
dịch vụ tăng trưởng khá, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 
tăng 2,99%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ ước đạt 11.142 tỷ đồng, tăng 16,97% so với năm 
2017. Tổng lượng khách du lịch ước đạt 705 nghìn lượt 
người, tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc 
tế 151 nghìn lượt người, tăng 25,8% so với năm 2017; 
thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.155 tỷ đồng, 
tăng 21,6% so với năm trước. 

Lĩnh vực 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 giảm nhẹ ở cấp học mầm non; tỷ lệ huy 
động học sinh đúng độ tuổi đến trường, đặc biệt ở cấp 
THPT tăng cao; 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.

Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở y 
tế, công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt 100%; 
duy trì và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 
y tế; truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
tập trung cho địa bàn vùng cao, biên giới, khu vực có 
tỷ lệ sinh cao. Điều trị thay thế nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng Methadone tại các cơ sở điều trị và 
cấp phát thuốc; tuyên truyền và thực hiện các biện 
pháp phòng, chống HIV/AIDS, đạt kết quả tích cực, số 
lượng người mắc mới và tỷ lệ người nhiễm HIV tiếp tục 
giảm so với năm 2017. 

Hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh - truyền 
hình, báo chí, xuất bản cơ bản đáp ứng nhu cầu của 
nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; các 
phong trào văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh và 
phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 
hóa của các dân tộc tiếp tục được quan tâm. Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
được người dân hưởng ứng tích cực.

Chương trình an sinh xã hội và giảm nghèo thường 
xuyên 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 triển khai thực hiện có hiệu quả, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,56% (từ 41,64% năm 2017 xuống 
37,45% năm 2018), vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; riêng 
5 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 5,09%. 

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, 
song Đảng bộ, chính quyền các cấp 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 đã 
đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các 
chỉ tiêu chính về phát triển KT-XH năm 2018 cơ bản 
đạt và vượt kế hoạch.

Mùa xuân đã về trên biên cương của núi rừng Tây 
Bắc, những cánh hoa ban bừng nở trắng ngát trên triền 
đồi, tiếng khèn véo von gọi bạn trong phiên chợ đầu 
xuân của những đôi trai tài, gái sắc người Mông, người 
Tày, người Dao, người Kinh… tất cả đều rực rỡ trong 
trang phục lộng lẫy, lung linh hòa với nụ cười tươi trẻ, 
rạng ngời. Người dân Điện Biên đang hân hoan chào 
đón xuân mới đã về, từ non xanh đến bản làng, phố 
thị, ở đâu cũng rợp trời cờ hoa lộng lẫy, ngập tràn sắc 
xuân chào đón năm mới với niềm tin và nghị lực tràn 
đầy của sự quyết tâm thực hiện thắng lợi thành công 
các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết của Đảng 
bộ tỉnh đã đề ra

Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2018

Thành phố Điện Biên đang trên đà phát triển
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Phát triển bền vững không mâu thuẫn với tăng trưởng kinh doanh 
hay mục tiêu lợi nhuận. Ngược lại, lựa chọn phát triển bền vững sẽ 
mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Thực hiện phát triển 
bền vững đòi hỏi tâm huyết và các giải pháp sáng tạo, từ đó mang lại 
tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả cộng đồng. HEINEKEN Việt Nam, 
nhà sản xuất bia luôn nỗ lực truyền thông uống có trách nhiệm đến 
người tiêu dùng, là một điển hình tiêu biểu. Phóng viên Tạp chí Công 
nghiệp và Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Leo Evers - Tổng 
Giám đốc Điều hành Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam.

pv: Thưa ông, vừa qua HEINEKEN Việt Nam đã được 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao 
tặng danh hiệu Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 
năm thứ hai liên tiếp. Ông có thể chia sẻ về điểm nổi bật 
nhất trong chiến lược phát triển bền vững của HEINEKEN 
đã giúp Công ty đạt được danh hiệu nói trên?

Ông LEo EvErS: Chúng tôi rất vinh dự khi được 
trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp sản xuất bền vững nhất 
Việt Nam trong hai năm liên tiếp. Điều chúng tôi đặc biệt 
tự hào là hoạt động phát triển bền vững được gắn chặt 
vào chiến lược kinh doanh cốt lõi của HEINEKEN. Tôi tin 
rằng điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc 
phát triển lên một chương trình hoạt động phát triển bền 
vững toàn diện, thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá 
trị - từ sản xuất, phân phối cho đến tiêu dùng.

Tại HEINEKEN Việt Nam, phát triển bền vững không 
chỉ mang lại lợi ích tốt cho cộng đồng mà còn đóng góp 
tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng 
tôi. Không những vậy, chiến lược phát triển bền vững của 
HEINEKEN toàn cầu và tại Việt Nam được xây dựng 
trên cơ sở hỗ trợ 08 trong số 17 Mục tiêu Phát triển bền 
vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và Kế hoạch hành động 
Quốc gia về Phát triển bền vững, từ đó giúp nâng cao 
năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và 
quốc gia. Điều này cũng đã được minh chứng qua phát 
biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại 
Lễ Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam diễn 
ra cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội.

pv: Đôi khi lựa chọn phát triển bền vững dường 
như đi ngược lại mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận. Điển 
hình như HEINEKEN khi truyền thông vận động khách 
hàng uống điều độ và đã uống rượu bia thì không lái xe. 
Vậy những nỗ lực này có ảnh hưởng đến mục tiêu tăng 
trưởng lợi nhuận của Công ty không và có tác động 
giúp thay đổi hành vi của người tiêu dùng như thế nào?

Ông LEo EvErS: Là hãng bia hàng đầu tại Việt 
Nam, chúng tôi hiểu rõ vai trò cũng như cơ hội của 
mình trong việc góp phần thay đổi hành vi của người 
tiêu dùng, vận động người tiêu dùng uống điều độ và 
đã uống rượu bia thì không lái xe. 

Dù nỗ lực này có ảnh hưởng đến doanh số hay 
không, chúng tôi tin rằng, trong dài hạn, hướng đi này 
sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững của 
chúng tôi tại Việt Nam. Năm 2017, chúng tôi đã đầu tư 
tổng cộng 16 tỷ đồng cho các hoạt động truyền thông 
uống có trách nhiệm và tiếp cận hơn 10 triệu người tiêu 
dùng thông qua hai nhãn hiệu Heineken và Tiger. 

Tuy nhiên, thay đổi hành vi đòi hỏi sự cam kết lâu 
dài cũng như một lộ trình cụ thể với những đối tác tâm 
huyết từ Chính phủ cũng như khu vực tư nhân. Vì vậy, 
chúng tôi vô cùng tự hào được tiếp nối quan hệ đối 
tác chiến lược với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc 
gia (UBATGTQG) được bắt đầu từ năm 2008 trong 
chương trình “Đã uống rượu bia - không lái xe” của 
nhãn hiệu Heineken, để tăng cường mức độ lan tỏa và 
hiệu quả của chương trình.

Năm nay, chúng tôi đưa chương trình lên một tầm 
cao mới thông qua việc ra mắt 37 điểm bán kiểu mẫu 
tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thiết kế 
lại không gian thưởng thức rượu bia và nhắc nhở khách 
hàng: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Chúng tôi 
đã phối hợp với Chuyên gia thiết kế thay đổi hành vi 
hàng đầu thế giới - bà Sille Krukow, thực hiện chương 
trình này. Trong hai năm qua, đội ngũ chuyên gia giàu 
kinh nghiệm của bà Sille Krukow đã cùng nhãn hiệu 
Heineken nghiên cứu về hành vi lái xe sau khi uống 
rượu bia để từ đó phát triển các giải pháp giúp giải 
quyết thực trạng này tại nhiều thị trường trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam. 

hEiNEkEN Việt Nam

Ông Leo eVerS
Tổng Giám đốc Điều hành Nhà máy 

Bia HEINEKEN Việt Nam

Nỗ Lực Vì mộT TươNg Lai pHáT TriểN bềN VữNg
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Cuối tháng 11/2018, bà Sille Krukow cũng đã đến 
Việt Nam trong hoạt động tập huấn truyền thông thay 
đổi hành vi “Đã uống rượu bia - không lái xe” cho gần 
200 cán bộ của UBATGTQG. Cùng với những giải pháp 
như mã khuyến mại Grab hai chiều dành cho người 
tiêu dùng và tổ chức các buổi đào tạo về uống có trách 
nhiệm cho sinh viên, chúng tôi tin rằng, chương trình 
năm nay sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay 
đổi hành vi, khi lái xe không uống rượu bia. Tuy nhiên, 
để thực sự mang lại tác động dài hạn trong thay đổi hành 
vi, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng UBATGTQG 
thực hiện chương trình này trong những năm tới. 

pv: Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động tại Việt 
Nam vẫn còn xa lạ với các khái niệm như mô hình kinh 
tế tuần hoàn, hoạt động không có rác thải cần chôn 
lấp... Theo ông, làm thế nào để có thể khuyến khích 
các doanh nghiệp tại Việt Nam phát triển bền vững và 
từ đó giúp thực hiện những Mục tiêu Phát triển bền 
vững của Liên Hợp quốc tại Việt Nam

Ông LEo EvErS: Nhiều doanh nghiệp vẫn cho 
rằng, phát triển bền vững đòi hỏi đầu tư và ngân sách 
lớn mà chỉ có các công ty đa quốc gia mới có khả năng 
thực hiện. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi, 
điều quan trọng nhất để phát triển bền vững đó là tâm 
huyết và các giải pháp sáng tạo.

Trong trường hợp của HEINEKEN Việt Nam, 
thông qua việc thu mua vỏ trấu từ người nông dân để 
tạo ra năng lượng sinh khối, thay thế cho dầu diesel, 
chúng tôi có thể nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo 
không phát thải khí carbon tại 4/6 nhà máy bia trên 
khắp Việt Nam, giảm một nửa lượng phát thải CO2 

và giảm chi phí nhiên liệu đến 30%. Không những vậy, 
chúng tôi góp phần tạo thêm thu nhập cho người nông 
dân và đóng góp cho sự phát triển của ngành năng 
lượng sinh khối tại Việt Nam. 

Báo cáo của Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền 
vững Thế giới (World Business Council for Sustainable 
Development - WBCSD) đã cho thấy, phát triển bền 
vững có thể mang lại tới 12.000 tỷ USD và tạo ra tới 380 
triệu việc làm mới cho các doanh nghiệp trên toàn thế 
giới cho đến năm 2030. 

Một cách rất tốt để có thể bắt đầu hoạt động 
bền vững đó là học hỏi từ các doanh nghiệp khác đã 
thực hiện thành công, thông qua các Diễn đàn như 
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt 
Nam (VBCSD). VBCSD tạo ra một cộng đồng cho các 
doanh nghiệp tâm huyết với phát triển bền vững có thể 
trao đổi kinh nghiệm cũng như hợp tác và hỗ trợ lẫn 
nhau. Đồng thời, Hội đồng cũng mang lại khuôn khổ và 
cấu trúc hoạt động để hiện thực hóa những cơ hội cũng 
như ý tưởng để từ đó các doanh nghiệp thành viên có 
thể hoạt động bền vững hơn nữa, tạo ra tác động tích 
cực to lớn hơn nữa cho Việt Nam. 

Tháng 12 vừa qua, chúng tôi vừa tổ chức tập huấn về 
kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp thành viên của 
VBCSD tại Việt Nam với sự tham gia của chuyên gia nổi 
tiếng về kinh tế tuần hoàn - Tiến sĩ Leyla Acaroglu. Từ 
đó, giúp cho các cán bộ của VBCSD và một số doanh 
nghiệp thành viên có thể lan tỏa và áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn trong hoạt động. 

pv: Xin cảm ơn ông!
Thủy MiNh (thực hiện)

HEINEKEN Việt Nam được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm thứ hai liên tiếp
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ĐóN XuâN mới Với NHữNg 
mục Tiêu, NHiệm Vụ QuaN TrọNg

Vừa qua, sau yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đảm bảo cung cấp đủ điện 
đến 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đứng trước áp lực lớn để duy trì an 
ninh năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt. Để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi EVN phải có 
những đối sách chiến lược. Theo đó, ngay từ những ngày đầu của năm 2019, EVN đã đặt ra 
và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

ThăNg LoNg

EVN

Đó là EVN tích cực “Nâng cao hiệu quả 
vận hành hệ thống điện và thị trường 
điện”. Đây cũng chính là chủ đề định 
hướng hoạt động xuyên suốt của EVN 

trong năm 2019 - năm đánh dấu mốc 65 năm xây dựng 
và trưởng thành của ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 
- 21/12/2019).

Như đã biết, điện là đầu vào, động lực của hầu 
hết quá trình sản xuất kinh doanh, liên quan đến mọi 
ngành, mọi lĩnh vực, phục vụ đời sống sinh hoạt của 

con người. Ở Việt Nam, để tăng trưởng 1% GDP, riêng 
ngành Điện phải tăng trưởng 1,5%. Với tầm quan trọng 
đó, nếu để xảy ra thiếu điện, việc sản xuất kinh doanh 
sẽ đình trệ, đời sống sinh hoạt của người dân gặp không 
ít khó khăn, tăng trưởng kinh tế có thể bị chậm lại. Bài 
học thiếu năng lượng kéo giảm đà phát triển vào những 
năm 90 đã từng được ghi nhận. Bởi vậy, thời gian qua, 
vấn đề thiếu điện được dư luận đặc biệt quan tâm. 
Trong những phiên họp Chính phủ gần đây, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần chỉ đạo lãnh đạo Bộ 

Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN và cơ quan hữu quan kích hoạt dịch vụ điện cấp độ 4 trước thềm Xuân mới 2019
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Công Thương, EVN về việc đảm bảo cung cấp đầy đủ 
điện cho sản xuất và sinh hoạt.  Nghị quyết 01/2019 của 
Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mới ban hành cũng 
đã chỉ rõ: "…kiên quyết không để xảy ra thiếu điện cho 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân…". Cùng với đó, 
Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg 
ngày 28/12/2018 về việc tăng cường các biện pháp bảo 
đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, yêu cầu rõ không 
được cắt điện trong dịp Tết… 

Với yêu cầu quan trọng đó và nhiệm vụ nặng nề 
trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, 
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2019, tân 
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã kêu gọi toàn 
thể CBCNV phát huy trí tuệ, đoàn kết vượt khó, khẩn 
trương, tích cực “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống 
điện và thị trường điện”. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 
trong năm 2019, với các chỉ tiêu: Điện thương phẩm đạt 
và vượt 212 tỷ kWh tăng 10% so với năm 2018 (trong đó 
điện sản xuất và mua đạt và vượt 232 tỷ kWh); Giảm 
tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống 6,7%; Tăng 
cường độ tin cậy lưới điện với SAIDI xuống dưới 400 
phút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giá bán, chỉ 
tiêu về tiếp cận điện năng, độ hài lòng của khách hàng 
trong năm 2019; Phấn đấu tăng năng suất lao động trên 
10% so với năm 2018, các đơn vị trong toàn Tập đoàn 
SXKD có lợi nhuận.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng 
này, EVN đã nhanh chóng tổ chức triển khai phong 
trào thi đua lao động sản xuất rộng khắp trước thềm 
Xuân mới 2019, với nhiều giải pháp đồng bộ như:

Điều hành tối ưu, an toàn, kinh tế hệ thống điện 
quốc gia, tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo 
cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh 
hoạt của nhân dân; khai thác hiệu quả các nguồn năng 
lượng tái tạo (mặt trời, gió) tại các vùng sâu, vùng xa, 
vùng hải đảo nhằm tăng nguồn tại chỗ; chuẩn bị các 
phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi 
do thiên tai và nguồn phụ tải tăng cao trong năm 2019.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các 
dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự 
án phục vụ cấp điện cho miền Nam; thực hiện tốt các 
biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng 
và vận hành khai thác các công trình điện; kiểm soát 
chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn, sử dụng hiệu 
quả các nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu cho đầu tư 

nguồn và lưới điện; giá trị đầu tư trong năm 2019 đạt 
104.936 tỷ đồng. 

Phấn đấu hoàn thành công tác tái cơ cấu và quản 
trị doanh nghiệp theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 
14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó đảm bảo 
SXKD của các đơn vị mới thành lập với việc sắp xếp, 
bố trí lại lao động cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật lao động, 
xây dựng EVN thành Tập đoàn hàng đầu về cung cấp 
các dịch vụ điện bền vững. 

Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính 
sách cho người lao động. Đặc biệt, trong việc bố trí sắp 
xếp lại lực lượng lao động; tăng cường các biện pháp 
để đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm 
việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 
CNVC-LĐ trong Tập đoàn nâng cao ý thức chính trị, 
thực thi văn hóa EVN, tích cực tham gia vào các chủ 
trương, đề án lớn của Tập đoàn, tham gia các phong 
trào thi đua trong CNVC-LĐ, hoàn thành tốt nhất 
nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Có thể nói, năm 2019 là năm quan trọng trong kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn (2016-
2020), là năm vẫn còn nhiều thách thức trong việc đảm 
bảo cung ứng, sản xuất kinh doanh điện và công tác 
đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với thương hiệu uy tín 
hàng đầu trong khu vực và quốc tế, tin rằng, EVN sẽ 
vững bước vượt qua con đường còn nhiều chông gai 
phía trước

EVN sẽ tích cực nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 
và thị trường điện
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QuyếT Tâm HoàN THàNH 
XuấT sắc các cHỉ Tiêu 2019

Với mục tiêu trở thành một trong bốn đơn vị truyền tải điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á 
vào năm 2020, những năm qua và đặc biệt trong năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao, truyền tải điện an toàn, ổn định, đảm bảo điện năng phục vụ cho phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TuấN NiNh

EVNNPT:

Theo đó, tổng sản lượng điện truyền tải 
năm 2018 của Tổng công ty đạt 184,5 tỷ 
kWh, tăng 11,03% so với năm 2017; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng thực hiện giữ ở mức 

thấp 2,45%; Doanh thu truyền tải điện đạt 20.402 tỷ 
đồng; Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và ứng dụng khoa học công nghệ luôn được EVNNPT 
quan tâm, đầu tư… Để có được kết quả trên, Tổng công 
ty đã đề ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kinh 
doanh, tổ chức điều hành, thu xếp nguồn vốn cho đầu 
tư xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ…

Cụ thể, năm 2018, EVNNPT đã chủ động vận động, 
thuyết phục và xây dựng kế hoạch vay vốn dài hạn với 
các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó, tập trung ưu 
tiên nguồn vốn ODA cho các dự án lưới điện truyền 
tải. Bởi vậy, năm qua, Tổng công ty đã đảm bảo nguồn 
vốn để đầu tư, xây dựng 43 công trình điện trọng điểm 
như: Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành; Lắp đặt MBA 
số 2 tại các trạm biến áp 500 kV Lai Châu, Quảng Ninh, 
Đông Anh, Dốc Sỏi, Tân Định, Tân Uyên, Mỹ Tho và 
các đường dây 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội, Nho 
Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Xây dựng các trạm biến 
áp 220 kV Mường Tè, Hải Châu, Vân Phong, Bến Lức, 
Châu Đức, Tây Ninh 2… Đặc biệt, Tổng công ty đã khởi 
công, xây dựng được các dự án của đường dây 500 kV 
mạch 3 Vũng Áng - Pleiku 2, đảm bảo cung cấp điện 
cho miền Nam trong nhiều năm tới với tổng số vốn đầu 
tư cho các dự án là 15.769 tỷ đồng.

Ngoài ra, EVNNPT còn đẩy mạnh triển khai ứng 
dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để nâng 
cao công tác kinh doanh và vận hành lưới điện truyền 
tải như: Chương trình quản lý tài sản, thu thập giám 
sát cảnh báo sét, triển khai mạng WAN, hệ thống giám 
sát khả năng tải của đường dây, xây dựng trung tâm dữ 

liệu, chương trình quản lý thông tin bản đồ GIS. Đồng 
thời, Tổng công ty cũng áp dụng rộng rãi các chương 
trình phần mềm quản lý như: Chương trình ERP; Phần 
mềm thu thập quản lý dữ liệu đo đếm từ xa và theo 
dõi, phân tích tổn thất điện năng; Triển khai báo cáo 
điện tử, chữ ký điện tử và eOffice 3.0 trong toàn Tổng 
công ty; Hoàn thành 48 TBA điều khiển xa; Đưa vào 
vận hành các dự án thiết bị định vị sự cố, giám sát thiết 
bị online; Ứng dụng rộng rãi công nghệ GIS 3D và thiết 
bị bay chụp ảnh hàng không trong khảo sát và thiết kế 
các dự án đầu tư xây dựng.

Có thể khẳng định, những giải pháp quan trọng nói 
trên là tiền đề để EVNNPT tiếp tục có sự bứt phá trong 
các năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ quyết tâm 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu 
cụ thể như: Sản lượng điện truyền tải đạt 203,2 tỷ kWh, 
tăng 10,15% so với năm 2018; Tỷ lệ tổn thất điện năng 

Công ty Truyền tải điện 2 kiểm tra, siết phụ kiện tại máy biến 
áp 500 kV Đà Nẵng
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trên lưới điện truyền tải giảm xuống còn 2,34%; Hoàn 
thành và đưa vào vận hành 47 dự án (14 dự án 500 kV; 
30 dự án 220 kV và 03 dự án 110 kV) và khởi công 33 dự 
án (03 dự án 500 kV; 30 dự án 220 kV) với tổng số vốn 
đầu tư là 19.500 tỷ đồng.

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ đó, ngay từ đầu 
năm 2019, Tổng công ty đã tăng cường công tác quản 
lý kỹ thuật; Tập trung xử lý các khiếm khuyết về chất 
lượng đối với các công trình lưới điện truyền tải; Chấn 
chỉnh kỷ cương, kỷ luật vận hành, tuyệt đối không để 
xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan; Đảm bảo 
đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục 
nhanh sự cố. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các công 
nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện như: Lưới điện 
thông minh, trạm biến áp không người trực, vệ sinh sứ 
online, giám sát dầu online, định vị sự cố, giám sát máy 
biến áp bằng flycam, quản lý thông tin bản đồ GIS, 
giám sát cảnh báo sét… Bên cạnh đó, EVNNPT sẽ tăng 
cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành và kiểm tra, 
bảo vệ hành lang tuyến đường dây cao áp; Xây dựng 

các tiêu chuẩn, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế 
các thiết bị lâu năm có chất lượng suy giảm nhằm ngăn 
ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ 
thống truyền tải điện. 

Trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 
thế giới, ngành Điện Việt Nam đã có những đóng góp 
không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Trong đó, EVNNPT tự hào là "xương 
sống" của Hệ thống Điện Việt Nam - người giữ vững 
dòng điện của Tổ quốc được thông suốt, góp phần 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chắc 
chắn rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, 
CBCNV-NLĐ trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản 
lý, vận hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả 
SXKD, Tổng công ty sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở 
thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu 
khu vực ASEAN vào năm 2020, một trong 10 các tổ 
chức truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025 và 
đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền 
tải điện vào năm 2030

Bảo dưỡng đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng
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Với việc tăng cường các giải pháp điều hành hiệu quả trong năm 2018 nên Công ty Truyền 
tải điện 1 (PTC1) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, truyền tải điện an toàn, 
ổn định, đảm bảo điện năng phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc. Trong đó, tổng 
sản lượng điện truyền tải đạt 76,927 tỷ kWh, tăng 7,023 tỷ kWh so với năm 2017; tỷ lệ 
tổn thất điện năng giữ ở mức 2,28% và đạt kế hoạch Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia 
(EVNNPT) giao… Đây là những minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể 
CBCNV-LĐ toàn Công ty và là cơ sở để PTC 1 sẽ có những đột phá trong năm 2019.

Có được kết quả trên, cũng là nhờ PCT1 
đã tích cực khắc phục rất nhiều khó khăn, 
nhất là tình hình thời tiết miền Bắc diễn 
biến bất thường. Từ những đợt nắng nóng 

kéo dài hồi đầu tháng 7 đã làm nhu cầu sử dụng điện 
của miền Bắc tăng đột biến, khiến nhiều đường dây 
và trạm biến áp thường xuyên phải mang tải cao, đến 
những trận mưa bão lớn, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn 
bão số 3 (ngày 18/7) và cơn bão số 4 (ngày 18/8) đã gây 
sạt lở nặng nề một số vị trí đường dây 220 kV và 500 kV 
tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái 
Bình, Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện 
Biên… Trước tình hình đó, PTC1 đã triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp trong tổ chức điều hành, ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật và đầu tư xây dựng…

Cụ thể, Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, rà 
soát lại hệ thống lưới điện trên địa bàn các tỉnh để khắc 
phục những khiếm khuyết của đường dây, trạm biến áp 
và gia cố lại những vị trí cột có nguy cơ sạt lở; Thực 
hiện sửa chữa lớn 223 công trình... Đồng thời, Công ty 
cũng tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia để đầu tư phát triển mới lưới điện, 
cũng như nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình 
điện. Đến nay, Công ty đã hoàn thành nghiệm thu 56 
dự án, trong đó, nổi bật là đã thay dây, nâng khả năng 
tải đường dây 220 kV Nho Quan - Thanh Hóa và Hà 
Đông - Phủ Lý; Nâng công suất trạm biến áp 220 kV 
Đồng Hòa (từ 125+250 MVA lên 2x250 MVA; Nâng 
công suất máy biến áp 220 kV - 125 MVA tại trạm biến 
áp 500 kV Hà Tĩnh lên 250 MVA; Nâng công suất trạm 

TuấN ANh

Công nhân PTC1 tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao ápCông nhân PTC1 tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Đảm bảo Lưới ĐiệN TruyềN Tải cHo 
pHáT TriểN kiNH Tế kHu Vực pHía bắc
Đảm bảo Lưới ĐiệN TruyềN Tải cHo 
pHáT TriểN kiNH Tế kHu Vực pHía bắcPTC1:PTC1:
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biến áp 220 kV Hoành Bồ từ 2x125 MVA lên 125+250 
MVA; Lắp đặt MBA 220 kV thứ hai tại trạm biến áp 
500 kV Quảng Ninh; Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV tại TBA 
220 kV Vinh; Mua sắm thiết bị UAV phục vụ công tác 
quản lý vận hành lưới truyền tải điện… với tổng số vốn 
đầu tư là 676,409 tỷ đồng. Nhờ đó, năng lực truyền tải 
của Công ty được tăng cường, góp phần đáng kể trong 
việc đảm bảo cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện 
áp và nâng cao độ ổn định vận hành của hệ thống.

Ngoài ra, Công ty đã phối hợp với Ban chỉ đạo bảo 
vệ lưới điện cao áp tại các địa phương, chính quyền, 
công an và các ban ngành liên quan để giải quyết các vụ 
việc vi phạm hành lang lưới điện có nguy cơ gây mất an 
toàn hệ thống điện Quốc gia như: Các phương tiện vận 
tải hoạt động vi phạm khoảng cách an toàn với đường 
dây; người dân chơi thả diều gần hành lang đường dây; 
cây cao trong và ngoài hành lang; các dự án công trình 
thi công trong và gần hành lang tuyến…. Đặc biệt, Công 
ty cũng thường xuyên kiểm tra công tác chấp hành kỷ 
luật lao động (theo chỉ đạo của Tổng công ty và quy 
định của PTC1) tại các đơn vị trực thuộc. Do vậy, trong 
năm 2018, toàn Công ty đã không để xảy ra tai nạn lao 
động và công tác quản lý vận hành đường dây được 
đảm bảo an toàn.

Trước những kết quả rất đáng khích lệ trong năm 
2018, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, PTC1 

quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động 
do Tổng công ty giao; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 
người và thiết bị trong mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh, xây dựng; Triển khai kế hoạch tái cấu trúc và 
chuẩn hóa hệ thống quản lý; Tiếp tục ứng dụng trung 
tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. 
Cùng với đó, Công ty còn đảm bảo hoàn thành công 
tác đầu tư xây dựng, trong đó, trọng tâm là các dự án 
như: Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hòa Bình 
- Hà Đông; Lắp đặt ngăn lộ 110 kV tại các trạm biến 
áp 220 kV Mai Động, Sơn La và Vĩnh Yên; Lắp đặt hệ 
thống quan trắc, giám sát và cảnh báo sét trên phạm 
vi lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc và Bắc Trung 
Bộ; Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm 
biến áp,…

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế quốc tế, ngành Điện nói chung và PTC1 
nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát 
triển của miền Bắc. Tin tưởng rằng, với sự cố gắng, nỗ 
lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong việc đưa ra 
nhiều giải pháp quản lý, vận hành, tối ưu hóa chi phí, 
nâng cao hiệu quả SXKD, PTC1 sẽ hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm 
tiếp theo, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của nhân 
dân trên địa bàn tỉnh 27 tỉnh, thành phố phía Bắc

Công nhân quản lý vận hành của PTC1 đang sữa chữa, bảo trì trạm biến áp
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cáN ĐícH Năm 2018 
Với NHiều kếT Quả ấN TượNg

Năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, 
ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành 
phố phía Bắc; nâng cao hiệu quả SXKD; tăng năng suất lao động; tối ưu hóa chi phí; đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; bảo đảm việc làm, chế độ, quyền lợi cho người lao 
động… Đây chính là cơ sở quan trọng để EVNNPC tiếp tục phát huy những thành quả trong 
năm 2019 và những năm tiếp theo.

TuấN ANh

EVNNPC

EVNNPC bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh phụ tải của toàn 
miền luôn ở mức cao, với sản lượng ngày Pmax đạt 
241,90 triệu kWh (ngày 06/7/2018). Thêm vào đó, một 
số địa phương có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm 
lớn như: Hà Nam (20,44%), Tuyên Quang (20,23%), Vĩnh 
Phúc (16,26%), Bắc Giang (15,80%), Lào Cai (14,38%)… 
Ngoài ra, tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức 
tạp, nhiều cơn bão và lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề 
cho lưới điện, ảnh hưởng tới việc cung ứng điện trên 
các địa bàn mà Tổng công ty quản lý. 

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng 

với sự hăng say lao động, hết mình vì khách hàng của 
đội ngũ lãnh đạo, CBCNV nên EVNNPC đã vượt khó 
và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, sản 
lượng điện thương phẩm của toàn Tổng công ty đạt 
gần 64,3 tỷ kWh, tăng 12,09% so với năm 2017 và đạt 
100,58% kế hoạch EVN giao. Trong đó, CNXD chiếm 
65,02%, tăng 13,43%, QLTD chiếm 28,51%, tăng 8,19%; 
giá bán điện bình quân trong năm đạt 1.634,32đ/kWh, 
cao hơn 62,93 đồng so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện 
năng giữ ở mức 5,10%, giảm 0,41% so với kế hoạch 
EVN giao và giảm 0,53% so với năm 2017; doanh thu 
tiền điện đạt trên 105.000 tỷ đồng, tăng 16,62% so với 
năm trước. Đặc biệt, Tổng công ty đã đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khu công 

EVNNPC đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc
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nghiệp trọng điểm như: Tổ hợp SAMSUNG tại Bắc 
Ninh và Thái Nguyên; khu công nghiệp FORMOSA 
tại Hà Tĩnh; khu công nghiệp TEXHONG Hải Hà tại 
Quảng Ninh… 

Để có được các chỉ tiêu SXKD vượt mức như vậy, 
không thể không nói tới sự tích cực trong công tác dịch 
vụ khách hàng - lĩnh vực luôn được Tổng công ty đặc 
biệt chú trọng. Năm 2018, EVNNPC đã có 15 Công 
ty Điện lực thành viên đưa các dịch vụ điện ra Trung 
tâm hành chính công và 12 Công ty Điện lực còn lại 
đưa dịch vụ điện lên website trực tuyến công của địa 
phương. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp điện 
theo cơ chế một cửa tại các phòng giao dịch, Trung 
tâm hành chính công và trên cổng thông tin điện tử 
dịch vụ công trực tuyến đã rút ngắn thời gian, tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng. Do vậy, năm qua, 
EVNNPC đã giải quyết cấp điện mới cho 329.861 khách 
hàng với chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,77 ngày/7 ngày, 
giảm 1,23 ngày so với quy định. Đây là bước chuyển 
biến tích cực, nhận được sự hài lòng và đánh giá cao 
từ khách hàng.

Song hành với việc nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông 
thôn cũng được EVNNPC hết sức quan tâm, đầu tư. 
Trong năm 2018, Tổng công ty đã tiếp nhận 17 xã, cụm 
xã với khối lượng 325 km đường dây hạ áp và gần 19.000 
khách hàng. Đến nay, EVNNPC đã cấp điện ổn định 
cho 100% số xã và số hộ dân nông thôn được sử dụng 
lưới điện quốc gia đạt 98,5%. 

Ngoài ra, công tác đổi mới công nghệ thông tin 
của Tổng công ty đã có những bước phát triển mạnh 
mẽ. Toàn bộ hệ thống truyền dẫn đảm bảo phục vụ 
điều hành SXKD như CMIS, ERP, IMIS, HRMS, OMS, 
E-Office, truy nhập Internet. Hệ thống hội nghị truyền 
hình, trung tâm điều khiển xa và TBA không người 
trực… đã được EVNNPC ứng dụng hiệu quả. Đồng 
thời, các tuyến cáp truyền số liệu đã được lắp đặt, kết 
nối các TBA 110 kV mạch vòng nối các tỉnh với khối 
lượng 2.479 km cáp quang.

Đối với nhiệm vụ đầu tư xây dựng và phát triển thị 
trường điện, Tổng công ty đã hoàn thành nhiều dự án 
trọng điểm, đảm bảo đúng kế hoạch EVN giao nhằm 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách 
hàng. Năm 2018, EVNNPC đã khởi công 78 dự án và đã 
hoàn thành đóng điện 72 dự án, trong đó, có nhiều dự 
án nổi bật như: Đấu nối đường dây 110 kV sau TBA 220 
kV Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); cải tạo đường dây 110 kV 
Kim Động - Phố Cao - Tp. Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên); 

treo dây mạch 2 đường dây 110 kV Quỳnh Lưu - Diễn 
Châu - Cửa Lò - Hưng Đông (tỉnh Nghệ An)… 

 Bước sang năm 2019, EVNNPC phấn đấu sản lượng 
điện thương phẩm đạt 72,5 tỷ kWh; giá bán điện bình 
quân tăng lên 1.638đ/kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 
4,85%; sự cố thoáng qua đường dây 110 kV giữ ở mức 
1,177 vụ/100km/năm; sự cố TBA 110 kV là 0,188 vụ/
trạm/năm; chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI là 
681 phút/KH/năm, SAIFI là 11,00 lần/KH/năm, MAIFI 
là 2,06 lần/KH/năm; chỉ số tiếp cận điện năng dưới 6 
ngày làm việc; các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt 
kết quả cao hơn năm 2018…

Để hoàn thành các mục tiêu đó, Tổng công ty đã 
đề ra nhiều giải pháp đồng bộ 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; củng cố nguồn, lưới 
điện, ngăn ngừa và giảm sự cố; đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các công trình đầu tư trong năm 2019 đã được phê 
duyệt; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính 
liên quan đến dịch vụ khách hàng; tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cho CBCNV-NLĐ, trong đó, ưu 
tiên đào tạo về công nghệ - kỹ thuật mới như: Sử dụng 
Hotline, vận hành Trung tâm điều khiển xa, quản lý lưới 
điện thông minh; áp dụng khoa học công nghệ…

Tin tưởng rằng, với năng lực và truyền thống đoàn 
kết vượt khó, EVNNPC sẽ tạo ra nhiều đột phá trong 
năm 2019, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu 
trong sự nghiệp phát triển kinh KT-XH của miền Bắc 
nói riêng và cả nước nói chung

EVNNPC đã rất nỗ lực trong việc đưa lưới điện quốc gia đến 
các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa chưa có điện
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Đảm bảo cuNg ứNg ĐiệN ổN ĐịNH, 
aN ToàN cHo kHácH HàNg

Bức tranh kinh tế - xã hội của Hải Dương năm 2018 có nhiều gam màu sáng khi tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,1%. Toàn tỉnh hiện có 14 KCN tập trung và 11 CCN đóng vai 
trò là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH - HĐH. Bởi 
vậy, để đảm bảo đủ điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và 
sinh hoạt của người dân đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ ngành Điện địa phương. Vượt lên thách 
thức, năm 2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm mong đợi của tỉnh và Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc.

TuấN Lê

côNg ty tNhh mtV điệN Lực hải DươNg: 

Luới điện Hải Dương hiện đang được cấp bởi 
11 trạm biến áp 110 kV (chưa kể 4 trạm của 
khách hàng) với tổng công suất lắp đặt trên 
1.000 MVA, hơn 1.000 km đường dây trung 

áp và gần 3.000 km đường dây hạ thế,… đáp ứng cho 
355.113 khách hàng sử dụng điện. Việc hệ thống điện 
được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được 
tu bổ, nâng cấp, nên đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng 
điện cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân 
trong tỉnh. Tuy nhiên, Hải Dương đang trên đà phát 
triển mạnh mẽ về công nghiệp, do vậy, nhu cầu sử 
dụng điện tại các KCN, CNN, khu dân cư quanh KCN 
ngày một tăng nhanh, nhất là đối với các DN có vốn 
đầu tư FDI đòi hỏi cao về chất lượng nguồn điện. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Cường - 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 
cho biết: “Năm 2018, nhu cầu sử dụng điện năng trên 
địa bàn tỉnh đã tăng rất cao với công suất đỉnh điểm 
Pmax lên tới 918,3 MVA và sản lượng điện tiêu thụ 
trong ngày lớn nhất đạt 19.105.091 kWh (ngày 6/7/2018), 
tăng trưởng 17,45% so với cùng kỳ năm 2017 và đứng 
thứ ba trong 27 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc”.

Do vậy, để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, 
an toàn cho khách hàng, năm 2018, PC Hải Dương đã 

tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, 
giảm tổn thất điện năng để đem lại hiệu quả trong 
SXKD. Dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức độ tăng 
trưởng điện năng, Công ty luôn bám sát diễn biến phụ 
tải điện và nhu cầu sử dụng điện của từng khách hàng, 
khu vực để chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành 
phố có kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung các công 
trình đường dây và TBA mới. Cụ thể, Công ty đã đầu 
tư, xây dựng trên 30 dự án, công trình điện với tổng 
nguồn vốn trên 330 tỷ đồng; Thực hiện sửa chữa 58 
hạng mục lớn và 196 hạng mục thường xuyên… 

Đoàn Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 
điều hành Hội nghị đại biểu người lao động
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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 2018, Công ty đã 
thực hiện kiểm tra 204.114 lượt khách hàng sử dụng 
điện, lập 27.484 biên bản và đã truy thu được gần 
5,3 triệu kWh với tổng số tiền 9,17 tỷ đồng. Ngoài 
ra, PC Hải Dương còn thường xuyên kiểm tra hệ 
thống lưới điện nhằm ngăn chặn các sự cố về điện 
có thể xảy ra, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác 
an toàn hành lang lưới điện theo Nghị định 14/2014 
của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các chỉ tiêu kinh 
doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, giá 
bán điện bình quân, doanh thu của đơn vị đều hoàn 
thành vượt định mức. Năm 2018, tổng sản lượng điện 
thương phẩm của Công ty đạt gần 5,24 tỷ kWh, tăng 
11,35% và doanh thu tiền điện đạt trên 8,4 ngàn tỷ 
đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2017; Giá bán điện 
bình quân đạt 1.605,46 đ/kWh, tăng 59,07 đ/kWh so 
với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 
4,69%, giảm 0,06% so với kế hoạch, qua đó đảm bảo 
cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, năm 
2018, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
phong cách và cách thức làm việc, rút ngắn thời gian 
giao dịch, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với khách 
hàng đã được PC Hải Dương tích cực triển khai. Theo 
đó, Công ty đã rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định 
theo hướng đơn giản, công khai về thủ tục, rút ngắn 
chu trình xử lý nội bộ, tạo thuận lợi tối đa cho khách 
hàng khi có yêu cầu. Nhờ vậy, chỉ số tiếp cận điện năng 
đã không ngừng được cải thiện, việc cấp điện sinh hoạt 
cho khách hàng đã giảm xuống dưới 3 ngày; cấp điện 
3 pha ngoài sinh hoạt giữ ở mức 2,81 ngày. Đồng thời, 
Công ty đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy của hệ thống 
điện; Tích cực triển khai bộ phận "một cửa" chăm sóc 
khách hàng; Đẩy mạnh công tác thu hộ tiền điện qua 
ngân hàng và các tổ chức trung gian… qua đó, tạo điều 
kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện một cách 
tốt nhất.

Phấn khởi trước kết quả đạt được trong năm 2018, 
bước sang năm 2019, PC Hải Dương đang tiếp tục thực 
hiện, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định để 
phục vụ nhu cầu phát triển KT 0 XH trên địa bàn tỉnh; 
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao. 

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 5,45 tỷ 
kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống 3,85%, giá 
bán điện bình quân đạt 1.606,6 đ/kWh, chỉ số tiếp cận 
điện năng dưới 07 ngày làm việc và các chỉ tiêu về dịch 
vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018. Ngoài 
ra, Công ty sẽ phấn đấu tăng năng suất lao động, tối 
ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ 
luật lao động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, TBA 
không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa điện 
nóng "Hotline"…  

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBC-
NV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, chắc chắn PC Hải Dương sẽ tiếp tục hoàn 
thành vượt định mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao 
trong năm 2019

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao

Đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn
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Hướng tới kHácH Hàng với tHông điệp 
"cHuyêN NgHiệp - Hiệu Quả"

Vào những ngày cuối năm 2018, cùng với ngành Điện cả nước, Công ty Điện lực Bắc Ninh 
(PC Bắc Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện với thông điệp 
"Chuyên nghiệp - Hiệu quả” như: Tổ chức Hội nghị khách hàng; Sửa chữa, lắp đặt và thay 
mới bóng đèn led miễn phí, đưa ánh sáng đến các tuyến đường thiếu ánh sáng; Tổ chức tuần 
lễ hồng… Những hoạt động trên là niềm cảm hứng, giúp CBCNVC PC Bắc Ninh bước sang 
năm mới, đón Xuân Kỷ Hợi 2019 với nhiều niềm vui và thắng lợi mới.

Lê TuấN

PC BắC NINH: 

Hoạt động đầu tiên trong tháng “Tri ân 
khách hàng” được Công ty triển khai là 
gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 100% 
khách hàng sử dụng điện thông qua tin 

nhắn SMS, email và trên website PC Bắc Ninh. Đồng 
thời, Công ty chỉ đạo toàn thể CBCNV phục vụ tận 
tình, ứng xử văn minh khi khách hàng đến liên hệ làm 
việc. Điểm nhấn trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 
2018 của PC Bắc Ninh được thể hiện qua các hoạt động 
như: Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương” đã 
tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo, gia đình chính sách 

trên địa bàn tỉnh có trị giá 300.000 đồng/suất; Đoàn 
Thanh niên Công ty phối hợp với Điện lực các huyện 
triển khai lắp đặt hệ thống đường dây, bóng đèn, đem 
ánh sáng đến từng tuyến đường, ngõ, xóm; Sửa chữa, 
cải tạo hệ thống điện, thay đèn trong nhà miễn phí cho 
hơn 200 hộ nghèo, gia đình chính sách; Vệ sinh công 
nghiệp cho 50 khách hàng có TBA chuyên dùng và 
miễn phí lắp đặt dây ra sau công tơ…

Đặc biệt, cũng trong tháng 12/2018, Công ty đã tổ 
chức đồng loạt “Hội nghị khách hàng” tại Điện lực 

PC Bắc Ninh thay mới dây điện cho một số gia đình hộ nghèo trong Tháng Tri ân khách hàng
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các huyện/thành phố với thông điệp "Chuyên nghiệp 
- Hiệu quả". Đây không chỉ là dịp để ngành Điện Bắc 
Ninh gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến 
phản ánh của người dân mà còn là dịp để khách hàng 
nắm bắt được những kết quả nổi bật của Công ty trong 
năm 2018 và lộ trình phát triển của ngành Điện tỉnh nhà 
trong những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng là dịp để 
Công ty khẳng định việc cam kết tiếp tục đầu tư, nâng 
cấp lưới điện, nhằm đảm bảo chất lượng điện, chất 
lượng dịch vụ, đáp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Một trong những đơn vị thành viên của PC Bắc 
Ninh đã làm tốt công tác dịch vụ, tri ân khách hàng 
trong thời gian qua không thể không nhắc tới, đó là 
Điện lực Yên Phong. Trong tháng 12 vừa qua, Điện lực 
Yên Phong đã phối hợp với UBND, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh xã Tam Đa (huyện Yên Phong) tổ chức kéo điện 
chiếu sáng đường quê cho thôn Đức Thọ. Công trình 
được đầu tư bằng 100% vốn của ngành Điện với tổng 
giá trị trên 10.000.000 đồng, gồm hệ thống đường dây, 
cột đèn, chụp đèn và bóng đèn. Cũng trong tháng này, 
Điện lực Yên Phong đã trao 25 suất quà trị giá 300.000 
đồng/suất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận 
nghèo trong huyện; Miễn phí công lắp đặt dây điện sau 
công tơ cho khách hàng đăng ký cấp điện mới…

Ông Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng thôn Đức Thọ, 
xã Tam Đa chia sẻ: "Trước đây, khi con đường chưa 
có điện thắp sáng thì đêm đến, người dân chúng tôi 
gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc đi lại và thường 
xuyên xảy ra va quệt giao thông. Từ ngày có điện 

đường, buổi tối bà con chúng tôi đã có thể đi bộ tập 
thể dục, nâng cao sức khỏe, cũng như yên tâm hơn về 
tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Đặc 
biệt, Tết này, bà con có thể vui xuân, chúc tết khi ánh 
điện thắp sáng đường quê. Đây là một công trình có ý 
nghĩa rất thiết thực với bà con địa phương, chúng tôi 
cảm ơn ngành Điện Bắc Ninh rất nhiều".

Ông Nguyễn Lương Kim - Giám đốc Công ty Điện 
lực Bắc Ninh cho biết, nhằm tri ân sâu sắc tới khách 
hàng, Công ty đã thực hiện thành công các chương 
trình hoạt động trong “Tháng tri ân”, đảm bảo tính 
thiết thực, phù hợp và có sức lan tỏa. Để tiếp tục phục 
vụ khách hàng tốt hơn nữa, trong năm 2019, Công ty 
sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định, giảm thời gian mất 
điện đến mức tối thiểu; Tổ chức tiếp nhận thông tin và 
xử lý sửa chữa lưới điện một cách nhanh nhất, đảm bảo 
an toàn, uy tín, chất lượng. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp 
tục nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo thuận lợi cho 
khách hàng tham gia giao dịch, theo dõi, giám sát; Tổ 
chức tiếp nhận, giải quyết, xử lý yêu cầu, kiến nghị của 
khách hàng nhanh chóng, chính xác.

Xuân đang đến trên mọi nẻo đường, miền quê, do 
vậy, việc thực hiện Chương trình “Tháng tri ân khách 
hàng” của PC Bắc Ninh đã và đang mang lại hiệu quả 
to lớn, có sức lan tỏa rộng đối với khách hàng sử dụng 
điện trên toàn tỉnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện 
“Văn hóa trong kinh doanh” của ngành Điện. Mong 
rằng chương trình sẽ mãi duy trì và ngày càng mở rộng, 
để nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm, 
thụ hưởng hơn nữa

Điện lực thành phố Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Vũ Ninh
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ĐơN Vị Đi Đầu TroNg côNg Tác 
kiNH doaNH Và dịcH Vụ kHácH HàNg

Thái Nguyên – Một tỉnh trung du, miền núi, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo 
dục của các tỉnh vùng Đông Bắc và cũng được coi cái nôi của nền công nghiệp khai thác, chế 
biến khoáng sản nước ta. Nhờ do có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi và hạ tầng cơ sở được 
đầu tư đồng bộ, nên những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút mạnh mẽ các nhà 
đầu tư và hình thành được nhiều khu công nghiệp có quy mô lớn như: Samsung, Điềm Thụy, 
Sông Công, Yên Bình, Quyết Thắng…

MiNh Lê

côNg ty điệN Lực thái NguyêN:

Để đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với 
mức tăng trưởng ngày càng cao (năm 
2018 đạt 10,44%), đặc biệt, chỉ riêng tổ 

hợp công nghệ cao Samsung chiếm một lượng rất lớn 
sản lượng điện của toàn tỉnh, chính vì vậy mà Lãnh đạo 
Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã 
tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, căn cơ. Trong đó, 
ngoài việc khai thác lưới điện hiện có và tranh thủ sự 
ủng hộ giúp đỡ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Công ty đã đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng hoàn 
thiện lưới điện cho các khu vực đang phát triển mạnh 
về công nghiệp như: Cải tạo phần lớn các đường dây 
110 kV mang tải ở mức 30-70% thành mạch transit để 
hỗ trợ việc cung ứng điện; Đóng điện các công trình 
máy biến áp T2 trạm 110 kV Lưu Xá; máy biến áp T4 
trạm 110 kV Gò Đầm; Đấu nối 4 mạch 110 kV sau trạm 
220 kV Lưu Xá đã tạo ra sự linh hoạt trong phương thức 
cấp điện; Đóng điện trạm biến áp 110 kV Đại Từ; Hoàn 
thành và đưa vào sử dụng dự án xây dựng xuất tuyến 
22 kV sau TBA 110 kV Đại Từ…, qua đó đã đảm bảo 
độ tin cậy, chống quá tải lưới điện. Ngoài ra, Công ty 
còn dành hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cho các chương 
trình cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện cho 
khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc 
các huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, Phú Bình và 
Phổ Yên. Đặc biệt, PC Thái Nguyên đã hoàn thành dự 
án xóa 14 thôn, xóm chưa có lưới điện quốc gia và cấp 
điện cho hơn 1.500 hộ dân huyện Đồng Hỷ. 

Cùng với việc phát triển lưới điện, Công ty cũng đã 
đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa tại 12 trạm 
biến áp 110 kV; Ứng dụng công nghệ sửa chữa điện 
nóng "Hotline" trên đường dây đang mang điện; Các 
chương trình phần mềm kỹ thuật quản lý lưới điện, 
công nghệ thông tin,… Đặc biệt, để đem lại nhiều tiện 
ích cho khách hàng và hiệu quả cho ngành Điện, PC 
Thái Nguyên đã áp dụng phát hành hóa đơn điện tử, 
thu nộp tiền điện bằng hình thức quẹt thẻ từ tại các 
quầy thu và thực hiện chấm nợ online đối với tất cả 
khách hàng nộp tiền điện bằng tiền mặt; Đẩy mạnh 
thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. 
Riêng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Công ty 

Công nhân Điện lực Gang Thép kiểm tra khiếm khuyết trên 
đường dây
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phối hợp với các HTX dịch vụ, các tổ chức, cá nhân 
thực hiện việc thu tiền điện, nhằm đảm bảo thu đủ, 
hàng tháng không có dư nợ.  

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, nên 
năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của Công ty 
thực hiện đạt trên 4,7 tỷ kWh, tăng 6,54% so với năm 
trước đó. Trong đó, thành phần CN-XD chiếm tỷ trọng 
80,20%; QL-TD chiếm 16,15%; Giá bán bình quân đạt 
1.573,71đ/kWh, cao hơn 48,61đ/kWh so với năm 2017; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 4,7%, thấp 
hơn 0,25% và chỉ số tiếp cận điện năng trung bình là 
4,84 ngày/khách hàng, giảm 0,61 ngày so với năm 2017; 
Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt 
8,57 điểm.  

Trước những kết quả rất đáng khích lệ trong năm 
2018, bước vào thực thiện nhiệm vụ năm 2019, PC Thái 
Nguyên đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nỗ 
lực đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trên 
địa bàn tỉnh; Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 
mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, trong đó, đặc 
biệt quan tâm tới các tiêu chỉ tiêu: Điện thương phẩm, 

tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân; Hoán đổi 
các máy biến áp quá tải; Không để xảy ra tai nạn lao 
động trong SXKD và thực hiện tốt công tác quản lý vận 
hành, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan, giảm 
sự cố khách quan cả về số lần và thời gian xử lý sự cố 
trên lưới điện. Cùng với đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh 
chương trình đổi mới dịch vụ khách hàng, công tác văn 
hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và thực 
hiện hiệu quả chủ để của năm là "Nâng cao hiệu quả 
vận hành hệ thống điện và thị trường điện".

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung ứng 
điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phát triển 
kinh tế, thực hiện an sinh xã hội tại địa phương, PC Thái 
Nguyên đã luôn được chính quyền và nhân dân trong 
tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Hy vọng trong năm 2019 
và những năm tới, với tinh thần đoàn kết, hiệp lực của 
CBCNV, sự chỉ đạo điều hành năng động, sáng tạo của 
tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, PC Thái Nguyên sẽ luôn 
xứng đáng là một trong những đơn vị nằm trong top 
đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và trở thành 
điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ khách hàng của ngành Điện Việt Nam, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế

Đóng điện tại dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa khu vực huyện Định Hóa
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LuôN TroNg Tâm THế mở ĐườNg 
cHo các NgàNH, LĩNH Vực pHáT TriểN

Trải qua hơn 30 năm đổi mới cùng đất nước, Quảng Ninh ngày nay đã thể hiện xuất sắc vai 
trò là một cực tăng trưởng của miền Bắc với tốc độ phát triển kinh tế duy trì ở mức cao so với 
bình quân chung cả nước. Trong sự phát triển thần kỳ ấy, không thể không nhắc tới vai trò 
to lớn của Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) - Đơn vị đã luôn trong tâm thế 
mở đường cho các ngành, lĩnh vực phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh "Điện đi trước một bước" 
để phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh và đời sống dân sinh.

Lê ANh

Pc QuảNg NiNh:

mở ĐườNg Cho phát triểN

Trước yêu cầu cho sự phát triển sau ngày đất nước 
đổi mới, Quảng Ninh như một công trường khổng lồ, 
ngành nào, lĩnh vực nào cũng cần có điện để duy trì 
hoạt động, kiến thiết xây dựng. Để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ là đơn vị mở đường cho sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực khác, PC Quảng Ninh đã phải giải 
quyết nhiều vấn đề cùng một lúc, trong đó, quan trọng 
nhất là phải tập trung chống quá tải lưới điện, đảm bảo 
cung ứng điện năng phục vụ cho phát triển kinh tế và 
đời sống sinh hoạt của nhân dân. Khó khăn rất nhiều, 
nhưng nhờ có sự cố gắng của tập thể CBCNV, sự chỉ 
đạo kịp thời, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương, sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhiều nghìn tỷ đồng 
để xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện, hệ thống trạm 
biến áp và đường dây đã được Công ty đầu tư bài bản.

Điện đi đến đâu là có nhà máy, khu công nghiệp, 
khu du lịch và đô thị mới mọc lên tới đó, từng bước 
kiến thiết Quảng Ninh từ một tỉnh nông nghiệp trở 
thành tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp, du lịch 
hiện đại. Để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn với các đối 
tác nước ngoài và phục vụ cho du lịch phát triển, PC 
Quảng Ninh đã chủ động đi tắt đón đầu, liên tục đầu 
tư xây dựng mới TBA 110 kV tại các KCN tập trung, 
cụm công nghiệp và quanh các khu du lịch lớn trên địa 
bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống lưới điện tỉnh Quảng Ninh 
được cấp bởi 25 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 
lắp đặt là 1.605 MVA; 3.316,82 km đường dây trung 

áp; 10.092 km đường dây hạ áp,… đáp ứng cho 410.190 
khách hàng sử dụng điện; Sản lượng điện thương phẩm 
năm 2018 của Công ty đạt trên 4,33 tỷ kWh, tăng 8,94% 
so với năm 2017; Doanh thu tiền điện chưa bao gồm 
thuế VAT đạt 7.363,65 tỷ đồng, tăng gần 14% so với 
năm trước đó; Giá bán điện bình quân đạt 1.700,15 đ/
kWh; Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,67% và đã 
giảm mạnh so với những năm trước đây… Nhờ vậy, đã 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế, 
góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những 
địa phương thu hút du lịch và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài cao nhất cả nước.

Bên cạnh việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh 
tế, PC Quảng Ninh cũng đã không ngừng nỗ lực trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Theo 

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và PC Quảng Ninh chỉ 
đạo, khắc phục cấp điện trở lại cho huyện đảo Cô Tô
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đó, Công ty đã rà soát, sửa đổi các quy trình, thủ tục 
theo hướng khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ 
giám sát dịch vụ. Ngoài ra, hàng năm, Công ty còn tổ 
chức hội nghị khách hàng sử dụng điện để lắng nghe ý 
kiến của doanh nghiệp và nhân dân để từ đó xây dựng 
các chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ 
tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. 
Nhờ vậy, mức độ hài lòng của khách hàng đối với PC 
Quảng Ninh luôn ở mức cao và đã đạt 8,27 điểm trong 
năm 2018, đứng trong top đầu toàn Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc.

thắp SáNg tươNg Lai

Chủ trương "Điện đi trước một bước" đã được Công 
ty hiện thực hóa, Quảng Ninh giờ đã có công suất dự 
phòng phục vụ sự nghiệp phát triển CNH - HĐH và 
không để phụ tải nào cần điện mà lại thiếu. Tuy nhiên, 
trong mỗi thời kỳ lại có những yêu cầu khác nhau. Đặc 
biệt, giai đoạn năm 2019 - 2020, Quảng Ninh sẽ có rất 
nhiều dự án trọng điểm được triển khai tại Khu kinh tế 
hành chính đặc biệt Vân Đồn; Cảng hàng không Quốc 
tế Quảng Ninh; Khu công nghiệp Tiền Phong, Đầm 
Nhà Mạc,... đã đặt ra trọng trách ngày một nặng nề 
hơn cho PC Quảng Ninh.

Theo dự báo, lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn 
tỉnh sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2019 và những năm 
tiếp theo, do vậy để đảm bảo đủ điện cho các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, các công trình trọng điểm 
và dự án lớn, PC Quảng Ninh sẽ tập trung đầu tư, xây 
dựng các công trình xuất tuyến sau các TBA 110 kV và 

các đường dây nối lưới điện mạch vòng như: Đấu nối 
đường dây 110 kV sau TBA 220 kV Tràng Bạch; Lắp đặt 
máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Uông Bí 2; 
Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Yên Hưng; Đường 
dây và TBA 110 kV Nam Hòa; Đường dây và TBA 110 
kV KCN Đông Mai; Đường dây và TBA 110 kV Yên 
Cư; Đường dây và TBA 110 kV Hùng Thắng; Đường 
dây và TBA 110 kV Cao Thắng; Đường dây và TBA 110 
kV Hoành Bồ; Đường dây và TBA 110 kV Vân Đồn 2.

Đồng thời, Công ty sẽ tập trung xây dựng các xuất 
tuyến 35 kV sau TBA 220 kV Khe Thần nối lưới mạch 
vòng với TBA E5.16 Uông Bí qua trạm cắt Lán Tháp; 
Xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Hùng Thắng nối 
lưới mạch vòng với TBA E5.4 Giếng Đáy và E5.26 Cái 
Dăm; Xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Đông Mai nối 
lưới mạch vòng với TBA E5.16 Uông Bí và E5.21 Chợ 
Rộc; Xuất tuyến 22 kV sau TBA 110 kV Vân Đồn 2 nối 
lưới mạch vòng với TBA 110 kV Vân Đồn 1; Xây dựng 
đường dây 22 kV nối lưới mạch vòng TBA 110 kV E5.10 
Hà Tu - TBA 110 kV E5.5 Cẩm Phả.

Những đóng góp to lớn của PC Quảng Ninh đã 
được thể hiện rõ. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ 
của mình, bên cạnh các giải pháp mà Công ty đã thực 
hiện trong suốt thời gian qua, PC Quảng Ninh rất cần 
sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa của Bộ Công Thương, sự 
hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và chính 
quyền địa phương để công tác đầu tư, phát triển lưới 
điện được đảm bảo hoàn thành, đáp ứng đủ điện cho 
phát triển kinh tế địa phương

Công ty Điện lực Quảng Ninh ứng dụng công nghệ trong việc ghi chỉ số công tơ
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góp pHần pHát triển kinH tế, 
Đảm Bảo aN SINH xã HộI TrêN Địa BàN TỉNH

Năm 2018, hoạt động kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng của thời tiết, nắng nóng, mưa bão bất thường, nhất là 5 tháng đầu năm và các 
đợt mưa bão lớn trong tháng 8, tháng 9, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân các địa phương, 
trong đó có 49 danh mục công trình lưới điện đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
chất lượng điện năng, tỷ lệ tổn thất và sản lượng điện thương phẩm. 

LiNh ĐAN

CôNG Ty ĐIệN LựC BắC KạN:

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 CBCNV các đơn vị trực thuộc, 

Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã tập trung 
nhiều giải pháp quản lý, điều hành hệ thống điện vận 
hành an toàn, ổn định, đảm bảo xử lý sự cố nhanh, giảm 
thiểu thời gian mất điện, giải quyết các thủ tục đăng ký 
cắt điện theo đúng quy trình, lập phương thức vận hành, 
sơ đồ kết dây cơ bản, dự báo phụ tải hệ thống điện; 
Tăng cường quản lý và kỹ thuật, 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; Chủ động xây dựng phương án, tổ chức diễn tập 
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 
nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu 
thiệt hại về tài sản, nên lưới điện phục vụ sản xuất và đời 
sống nhân dân được đảm bảo an toàn, liên tục. 

Cùng với đó, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực tập 
trung chỉnh trang lưới điện đảm bảo an toàn, sạch đẹp 
và mỹ quan trên 25,242 km lưới điện trung hạ thế tại 
các địa bàn; chuyển đổi, nâng cấp lưới điện khu vực 
thành phố Bắc Kạn từ 10 kV lên 22 kV. Bên cạnh đó, 
đã thực hiện tiếp nhận, quản lý lưới điện 110 kV từ 
Công ty lưới điện cao thế miền Bắc theo chỉ đạo của 
Tổng công ty và tập trung triển khai công tác sửa chữa 
lớn, sửa chữa thường xuyên hệ thống lưới điện. Đồng 
thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác 
của CBCNV-LĐ, đẩy mạnh thực thi, triển khai chương 

trình 5S đối với lưới điện theo đúng tinh thần chỉ thị 
1605/CT-EVNNPC ngày 26/04/2018 của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc. Qua đó, hệ thống dây và cáp điện 
tại các TBA được sắp đặt gọn gàng, cáp xuất tuyến 0,4 
kV được gắn biển báo theo quy định; Hành lang TBA 
được thông thoáng, bảo đảm an toàn; Bệ, ghế thao tác 
được cố định chắc chắn; Xà, vỏ, tủ TBA bị han gỉ được 
thay thế dần, bảo đảm mỹ quan, loại bỏ các nguy cơ 
tiềm ẩn mất an toàn lao động, tạo sự thuận tiện trong 
quản lý và vận hành lưới điện. 

Song song với công tác quản lý kỹ thuật, PC Bắc 
Kạn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, 
tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng điện. Trong năm, 
đã cấp điện cho 3.110 khách hàng mua điện sau TBA 
công cộng, 15 khách hàng mua điện từ lưới điện trung 
áp và để có kết quả đó, Công ty đã tiến hành nhiều 
đợt khảo sát thăm dò ý kiến, thu thập thông tin từ 
nhân dân và nhắn tin tới 1.832.353 lượt khách hàng về 

Ngành Điện lực Bắc Kạn nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng
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công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, đồng thời 
lắng nghe, tranh thủ sự đồng thuận từ người dân, tiếp 
thu ý kiến phản ánh để hoàn thiện hơn các quy định 
trong công tác phục vụ khách hàng. Mặt khác, triển 
khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua ngân hàng và các tổ 
chức trung gian, tỷ lệ thanh toán tiền điện theo phương 
thức này trong năm đạt 61,60%, tăng 4,60% so với kế 
hoạch. Đồng thời, từng bước sử dụng mạng Website 
mở quầy tiếp nhận dịch vụ cấp điện mới tại Trung tâm 
hành chính công thành phố Bắc Kạn, Trung tâm giao 
dịch một cửa huyện Bạch Thông, Chợ Mới nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân các địa phương.

Đặc biệt, những ngày cuối năm, Công ty cũng đã 
tổ chức hội nghị “Tri ân khách hàng” kết hợp trao giải 
“Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” tại 08/08 Điện lực 
trực thuộc Công ty, trong đó, có nhiều hoạt động thiết 
thực, có tính nhân văn cao như: Vệ sinh công nghiệp 
miễn phí cho 40 TBA của các khách hàng sử dụng điện 
lớn; Sửa chữa, thay thế dây sau công tơ, thay bóng đèn, 
công tắc… cho 200 hộ sử điện có hoàn cảnh khó khăn 
và 09 trường học trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức các 
chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, tặng 200 
suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Triển khai được 05 công trình 
đèn đường chiếu sáng trong Chương trình “thắp sáng 
đường quê” tại huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, 
Na Rì, Chợ Mới; Kéo dây sau công tơ miễn phí cho 40 
hộ sử dụng điện có hoàn cảnh khó khăn; Tặng quà và 
sửa chữa điện miễn phí cho Mẹ Việt Nam Anh hùng 
và gặp mặt tặng quà cho 375 khách hàng sử dụng điện, 
được chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Kết thúc năm 2019, PC Bắc Kạn đã hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Điện 

thương phẩm thực hiện được 207,201 triệu kWh (đạt 
101,57% so với KH giao, tăng 12,55% so với năm 2017); 
Tỷ lệ tổn thất ở mức 6,83% (giảm 0,67% so với KH 
giao); Giá bán bình quân đạt 1.733,48 đ/kWh; Doanh 
thu tiền điện đạt 359,180 tỷ đồng, tăng 17,01% so với 
cùng kỳ năm 2017. Đây là kết quả của sự nỗ lực, vượt 
khó của tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

Được biết, bước vào năm 2019, Công ty Điện lực 
Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, để hoàn 
thành các chỉ tiêu, trong đó về kinh doanh: Phấn đấu 
điện thương phẩm vượt so với kế hoạch Tổng công 
ty giao từ 1-3%; Tỷ lệ tổn thất giảm so với kế hoạch 
từ  0,1-0,5%; Giá bán bình quân tăng từ 1-3 đ/kWh; 
Doanh thu tăng từ 1-2%; Tiết kiệm điện ít nhất 2% sản 
lượng điện thương phẩm… Trong đó, sẽ tập trung các 
giải pháp: Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, tăng 
cường kiểm tra, giám sát, đầu tư, sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên lưới điện; Tích cực ứng dụng công nghệ 
thông tin chuyên ngành trong công tác quản lý kinh 
doanh như CMIS, OMS, CRM, SMS...; Cải tiến, nâng 
cao chất lượng giao tiếp khách hàng thông qua việc 
triển khai dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và thanh 
toán mọi lúc mọi nơi, phấn đấu điểm đánh giá mức độ 
hài lòng khách hàng năm 2019 cao hơn năm 2018…

Xin chúc CBCNV Công ty Điện lực Bắc Kạn nhiều 
sức khỏe, vui đón Tết cổ truyền trong không khí ấm 
tình đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không chỉ hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng và 
phát triển đội ngũ, mà còn 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, trước mắt 
đảm bảo đủ điện cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón 
Tết, vui Xuân an toàn, hiệu quả

Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn trong tháng tri ân khách hàng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG44 45

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

“Sóng gió qua đi, 
mùa Xuân đang về”

Năm 2018 được coi là một năm đầy “sóng gió” với Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái), 
bởi thiên tai bão lũ đã gây nhiều thiệt hại không chỉ đối với nhân dân trong tỉnh, mà ngành 
Điện địa phương cũng không nằm ngoại lệ. Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, thách thức đó, 
CBCNV nơi đây đã đoàn kết một lòng, bằng nhiều giải pháp hiệu quả trong tổ chức, điều 
hành sáng tạo, khoa học của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái, đã hoàn thành thắng 
lợi các chỉ tiêu SXKD; đầu tư phát triển lưới điện; thực hiện các giải pháp công nghệ trong 
quản lý, điều hành; đảm bảo an toàn lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội, vì cộng đồng.

hồNg VâN

PC yêN BáI:

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn 
Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công 
ty Điện lực Yên Bái chia sẻ: Để hoàn 
thành các nhiệm vụ năm 2018 trong điều 

kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và mưa lũ liên tiếp 
xảy ra, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng ban 
chuyên môn và các Điện lực phải thực sự sâu sát cơ sở, 
tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện những “điểm 
nóng” đường dây và trạm có nguy cơ xảy ra sự cố để 
có phương án xử lý kịp thời. Mặt khác, tranh thủ sự ủng 
hộ của Tổng công ty, có kế hoạch đầu tư phát triển 

mới lưới điện, duy trì công tác sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên để chống quá tải và hạn chế sự cố. Trong 
đó, đặc biệt quan tâm lắp đặt thiết bị bảo vệ, cảnh báo 
sự cố trên đường dây; trang bị máy rửa sứ cách điện 
trên lưới điện; tăng cường công tác thí nghiệm định 
kỳ thiết bị, chỉnh trang lưới điện, đảm bảo vận hành 
an toàn, ổn định và không để xảy ra mất an toàn lao 
động. Cùng với đó, Công ty cũng đã triển khai đồng 
bộ các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chú trọng các giải pháp công nghệ áp dụng vào công 
tác thu tiền điện, chấm xóa nợ như: Công nghệ thu tiền 

Lãnh đạo PC Yên Bái trao Giấy chứng nhận “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”
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chấm nợ online; công nghệ mã vạch trong thu tiền tại 
các điện lực huyện, thành phố; thanh toán qua ngân 
hàng và các tổ chức trung gian… 

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD 
điện năng, hướng tới mục tiêu: “Đổi mới - Chuyên 
nghiệp - Hiệu quả”, PC Yên Bái đã tập trung nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy người dân là trung 
tâm phục vụ, qua đó thay đổi thái độ, hành vi, từ lời 
nói, việc làm, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi 
nhất cho khách hàng khi đến giao dịch với ngành Điện. 
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, năm 2018, PC Yên 
Bái đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao, trong đó 
sản lượng điện thương phẩm đạt 834,52 triệu kWh (tăng 
14,4% và đạt 100,91% so với kế hoạch); tổn thất điện 
ở mức 6,16% (giảm 0,04%); giá bán điện bình quân đạt 
1.654,10 đồng/kWh (tăng 0,08 đồng/kWh). 

Nét nổi bật là hàng năm, Công ty đã triển khai 
“Tháng tri ân khách hàng”, với nhiều hoạt động thiết 
thực, hiệu quả. Cụ thể: Đã tổ chức các Hội nghị khách 
hàng; Tổng kết và trao giải thưởng Gia đình tiết kiệm 
điện; Triển khai vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm 
biến áp cho khách hàng; Chương trình "Thắp sáng niềm 
tin” thực hiện sửa chữa, thay mới và lắp đặt miễn phí 
đường dây, đèn LED cho 200 hộ gia đình chính sách, 
các hộ gia đình nghèo; Chương trình “Trao niềm tin, 
gửi yêu thương” tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, 
các hộ gia đình chính sách; Tổ chức và triển khai việc 
lắp đặt 05 hệ thống đường điện, bóng đèn đưa ánh sáng 
đến với các đường trong thôn, xóm, xã, phường tại 

các địa phương trong chương trình “Thắp sáng đường 
quê”; Xây dựng 01 điểm Trường mầm non tại thôn Tà 
Lành, huyện Văn Chấn; “Đưa điện về bản” cho thôn 
Thác Cá, xã An Lương, huyện Văn Chấn… Công ty còn 
dành kinh phí thực hiện các hoạt động: “Uống nước 
nhớ nguồn”, tặng quà, sửa chữa điện cho các gia đình 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có thân nhân 
là liệt sĩ ngành điện, các gia đình chính sách xã hội, giúp 
bà con bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, nhất 
là trong dịp cuối năm “Tết đến, Xuân về”.

Tết Kỷ Hợi 2019 đang về, xin chúc CBCNVC-LĐ 
Công ty Điện lực Yên Bái bước sang năm mới tràn đầy 
năng lượng, niềm tin để thực hiện thành công các chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng để tỉnh vùng 
cao Yên Bái phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính 
trị, đảm bảo an sinh xã hội theo hướng bền vững

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV

PC Yên Bái phối hợp với Đoàn Thanh niên EVNNPC tặng ngôi 
trường cho Trường Mầm non cho xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn
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Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn đối với ngành Điện Bắc Giang, nhưng bằng việc triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh, tổ chức điều hành, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đầu tư xây dựng, dịch vụ khách hàng…, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) 
đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm với nhiều thành tựu nổi bật.

Lê ANh

10 điểm Sáng nổi bật của 
pc bắc giang trong năm 2018

SảN Xuất kiNh doaNh ĐiệN NăNg Đạt Nhiều 
kết quả tốt

Năm qua, PC Bắc Giang đã đáp ứng đủ nhu cầu về 
điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Hiện nay, toàn tỉnh được cấp điện từ 11 trạm biến áp 
110 kV với tổng công suất lắp đặt 862 MVA; 3.763 TBA 
phân phối với 3.095 km đường dây trung thế và 10.501 
km đường dây hạ thế; tổng số khách hàng đang cấp 
điện là 544.581 khách hàng.

Hết năm 2018, tổng sản lượng điện thương phẩm của 
PC Bắc Giang đạt trên 2,8 tỷ kWh, tăng 15,8% so với năm 
2017; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 5,91%; giá 
bán điện bình quân đạt 1.667,74 đồng/kWh, tăng 71,3 
đồng/kWh so với cùng kỳ; doanh thu tiền điện đạt trên 
4.700 tỷ đồng, tăng 20,95% so với năm 2017… 

Đảm bảo aN toàN, khôNg Xảy ra tai NạN 
Lao ĐộNg

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của EVNNPC 
về việc “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức trách 
nhiệm”, PC Bắc Giang đã tổ chức và thực hiện nghiêm 
túc công tác huấn luyện, sát hạch định kỳ quy trình an 
toàn điện; tăng cường bồi huấn kỹ năng cho người lao 
động; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát an 
toàn lao động; kiên quyết xử lý khi có vi phạm quy định 
an toàn… Do đó, Công ty đã không để xảy ra tai nạn lao 
động, ý thức chấp hành quy trình, quy phạm, nội quy 
kỷ luật của người lao động được nâng cao.

áp dụNg CôNg Nghệ Sửa Chữa ĐiệN NóNg 
"hotLiNE"

Năm 2018 đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của 
PC Bắc Giang trong việc áp dụng công nghệ hiện đại 
để sửa chữa lưới 22 kV đang mang điện, khi đã đưa Đội 
thi công sửa chữa điện nóng "Hotline" vào hoạt động. 
Việc sửa trực tiếp trên đường dây đã giảm thời gian cắt 

điện, không làm gián đoạn đến quá trình sử dụng điện 
của doanh nghiệp, người dân. Qua đó, góp phần đưa 
Bắc Giang trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước.

Đẩy mạNh ứNg dụNg CôNg Nghệ thôNg tiN 

Việc sử dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh 
doanh là yếu tố quan trọng giúp PC Bắc Giang nâng 
cao năng suất lao động, hiện đại hóa công tác quản lý, 
điều hành trong năm 2018. Hiện nay, Công ty đang áp 
dụng các phần mềm quản lý thông tin khách hàng, thu 
thập dữ liệu từ xa, hệ thống Tổng đài chăm sóc khách 
hàng và chương trình quan hệ khách hàng (CRM); áp 
dụng các phần mềm quản lý lưới điện trên bản đồ hành 
chính (GIS); quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện; 
hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP)…

tạo thuậN Lợi Cho kháCh hàNg thaNh toáN 
tiềN ĐiệN

Thực hiện hóa chủ trương của Chính phủ về việc 
thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 
2016 - 2020, năm qua, PC Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh 

Công nhân PC Bắc Giang tư vấn, hướng dẫn cho các hộ 
dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả
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triển khai công tác thu tiền điện thông qua các ngân 
hàng, tổ chức trung gian. Đến nay, Công ty đã ký hợp 
đồng hợp tác với các ngân hàng cấp tỉnh: Agribank; 
Vietinbank; Vietcombank và Công ty Cổ phần Giải 
pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay); Bưu 
điện tỉnh Bắc Giang… để thu hộ tiền điện. Qua đó, đã 
tạo điều kiện để khách hàng trả tiền điện thuận tiện, 
nhanh chóng và an toàn nhất.

hưởNg ứNg, phát ĐộNg giờ trái Đất

Đồng hành cùng chương trình Giờ Trái đất năm 
2018, PC Bắc Giang đã treo các băng rôn, phướn với 
khẩu hiệu “Hôm nay tôi sống xanh hơn” tại nhiều địa 
điểm trên 10 huyện/thành phố; nhắn tin đến 64.841 
khách hàng sử dụng điện và phối hợp với các cơ quan 
báo chí để tuyên truyền tới người dân cùng nhau chung 
tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Do vậy, sản lượng điện tiết kiệm 
được sau “Giờ Trái đất” tại Bắc Giang là 14.700 kWh, 
tương đương 24,3 triệu đồng.

tỔ ChứC thàNh CôNg tháNg tri âN kháCh hàNg

Trong tháng "Tri ân khách hàng", PC Bắc Giang đã 
tổ chức đồng loạt “Hội nghị khách hàng” tại Điện lực 
các huyện/thành phố với thông điệp "Chuyên nghiệp 
- Hiệu quả". Đồng thời, tổ chức nhiều chương trình 
như: “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, tặng quà cho 
200 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh 
với mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng; triển khai “Tuần 
lễ hồng EVN” lần thứ IV; sửa chữa, cải tạo hệ thống 
điện, thay bóng đèn miễn phí cho 200 hộ nghèo và các 
điểm trường học ở vùng sâu, vùng xa; thi công miễn 
phí hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các huyện 
Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động 
với tổng chiều dài hơn 6km đường dây điện và 140 bộ 

đèn Led; vệ sinh công nghiệp cho 50 khách hàng có 
TBA chuyên dùng…

Đẩy mạNh dịCh vụ Cấp ĐiệN mới tại truNg 
tâm hàNh ChÍNh CôNg

Năm qua, PC Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh đưa 
dịch vụ cấp điện mới vào Trung tâm hành chính công 
tỉnh Bắc Giang và 10 trung tâm hành chính công cấp 
huyện, thành phố để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết yêu 
cầu của khách hàng liên quan đến thủ tục cấp điện mới 
cho các tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp; 
thủ tục thay đổi công suất sử dụng điện... Qua đó, đã 
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh 
tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngành Điện.

NâNg Cao Chất LượNg NguồN NhâN LựC

PC Bắc Giang luôn xác định, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang 
tính chiến lược. Do vậy, trong năm 2018, Công ty đã 
tổ chức các lớp đào tạo "Nâng cao năng lực, hiệu quả 
lãnh đạo" và "Nâng cao phong cách lãnh đạo" cho trên 
200 cán bộ quản lý trong đơn vị. Từ đó, tư duy, nhận 
thức, phong cách và kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ cán 
bộ trong công tác quản lý đã được nâng cao.

phát triểN văN hóa doaNh Nghiệp

Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa doanh 
nghiệp, PC Bắc Giang đã đẩy mạnh các hoạt động trong 
hành trình văn hóa EVNNPC với nhiều hình thức đa 
dạng. Theo đó, Lãnh đạo Công ty đã đến từng đơn vị để 
giảng bài về chuyên đề “Giải pháp văn hóa gắn với giải 
pháp kinh doanh”; đổi mới tác phong và tạo môi trường 
làm việc tích cực; tổ chức Hội thi tìm hiểu văn hóa doanh 
nghiệp, qua đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng

PC Bắc Giang trao tặng công trình điện cho thôn Ính, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên
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Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hòa Bình đạt bình quân trên 9%/năm. 
Toàn tỉnh hiện có 8 KCN tập trung và 15 cụm công nghiệp với nhiều dự án FDI đầu tư là 
động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH. Do vậy, 
việc đảm bảo cung ứng điện năng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp và nhu cầu sinh 
hoạt của người dân đang là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện Hòa Bình. 
Kết thúc năm 2018, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thùy LiNh

ĐơN Vị Đi Đầu Đưa dịcH Vụ cấp ĐiệN mới 
Vào TruNg Tâm HàNH cHíNH côNg

N ăm 2018 được coi là năm rất khó 
khăn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh (SXKD) của các đơn vị ngành 
Điện bởi diễn biến thời tiết bất lợi, 

trong khi nhu cầu điện năng không ngừng tăng cao. 
Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho 
khách hàng, ngay từ đầu năm, PC Hòa Bình đã tích 
cực triển khai, khảo sát, đánh giá mức độ tăng trưởng 
của các phụ tải điện để chỉ đạo Điện lực các huyện, 
thành phố nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện 
của doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, có kế hoạch 
đầu tư xây dựng bổ sung các công trình đường dây, 
TBA mới và nâng cấp nhiều dự án chống quá tải lưới 
điện trên địa bàn. 

Đặc biệt, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng 
quá tải lưới điện cục bộ trong những tháng cao điểm 
mùa nắng nóng, PC Hòa Bình đã tăng cường công tác 
tuyên truyền tiết kiệm điện vào các giờ cao điểm trên 
phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn thực hiện 
các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả và sử dụng thiết 
bị tiết kiệm điện tới đông đảo người dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, Công ty đã nâng cao 
chất lượng công tác kiểm tra sử dụng điện. Trong đó, 
chú trọng tới các khách hàng có sản lượng điện tiêu 
thụ lớn, khách hàng sử dụng điện tại khu vực có tổn 
thất cao hoặc bất thường. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh 
doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, doanh 
thu của đơn vị đều hoàn thành tốt. Kết thúc năm 

2018, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Hòa 
Bình đạt gần 836 triệu kWh, tăng trưởng 7,8% so với 
cùng kỳ 2017. Giá bán điện bình quân đạt 1.680,5 đ/
kWh, với tổng doanh thu tiền điện đạt trên 1.553 tỷ 
đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm so với cùng kỳ 
năm trước. 

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

Pc hòa bìNh:

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng luôn được PC Hòa 
Bình quan tâm
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trên địa bàn tỉnh, năm 2018, PC Hòa Bình cũng không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Với 
nhận thức: “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. 

Đặc biệt, năm qua, PC Hòa Bình là một trong 
những đơn vị đi đầu đưa dịch vụ cấp điện mới vào 
Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình và các 
trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố để 
tiếp nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu của khách hàng 
liên quan đến thủ tục cấp điện mới cho các tổ chức, 
cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp và thay đổi công 
suất sử dụng điện… Nhờ vậy, công tác phát triển 
khách hàng mới của Công ty trong năm qua đã tăng 
thêm 8.934 khách hàng; điểm đánh giá mức độ hài 
lòng của khách hàng đạt 8,29 điểm, tăng 0,83 điểm so 
với năm 2017.

Phát huy kết quả đáng khích lệ trong năm 2018, 
ngay từ những ngày đầu năm 2019, PC Hòa Bình đã tiếp 

tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kinh 
tế, kỹ thuật mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. 
Trong đó, Công ty đặc biệt quan tâm tới các tiêu chỉ 
tiêu về: Tổn thất điện năng; giá bán điện bình quân; 
hoán đổi các máy biến áp quá tải; không để xảy ra tai 
nạn lao động trong sản xuất kinh doanh và thực hiện 
tốt công tác quản lý vận hành; tuyệt đối không để xảy 
ra sự cố chủ quan đến máy biến áp trung gian, giảm 
sự cố khách quan cả về số lần và thời gian xử lý sự cố. 
Cùng với đó, Công ty tiếp tục chú trọng nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ 
mới vào SXKD; đẩy mạnh chương trình đổi mới dịch 
vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, nâng 
cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ để của 
năm là "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và 
thị trường điện".

Trong không khi vui tươi chào đón Xuân mới, tin 
tưởng rằng, với việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, 
vận hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, 
PC Hòa Bình sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo, đáp ứng tốt 
nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh

Công nhân Điện lực Đà Bắc kiểm tra công tác vận hành TBA 
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Với việc không ngừng đầu tư, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa lưới điện, những năm 
gần đây, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) 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 2018, PC Lạng Sơn 
đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Sản lượng điện thương 
phẩm đạt gần 700 triệu kWh, tăng 10,54% so với năm 2017; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ 
ở mức 8,17%, giảm 0,51% so với cùng kỳ; Giá bán điện bình quân đạt 1.736,3 đ/kWh, tăng 
82,69 đ/kWh so với năm trước; Doanh thu tiền điện đạt gần 1.214 tỷ đồng, tăng 16,07% so 
với năm 2017…

MiNh ANh

năm 2019, đẩy mạnH nHiều giải pHáp,
góp pHần cải tHiện môi trường kinH doanH

Đó là những kết quả đáng mừng trước 
thềm Xuân mới của ngành Điện xứ 
Lạng, góp phần quan trọng trong việc 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Năm 2019, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn được dự báo tăng 
trưởng từ 8,5%-9,0% và sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp 
tục ở mức cao. Do đó, PC Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu 
phấn đấu hoàn thành như: Tổng sản lượng điện thương 
phẩm đạt 760 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 

xuống 7,5%; Giá bán điện bình quân tăng lên 1.738 đ/
kWh; Sự cố thoáng qua đường dây 110 kV là 0,624 
vụ/100 km/năm và sự cố TBA 110 kV là 0,142 vụ/trạm/
năm; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 07 ngày làm việc 
và các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao 
hơn năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, 
PC Lạng Sơn đã đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính 
đột phá trong từng lĩnh vực và xác định tính đồng bộ, 

PC LạNG SơN:

PC Lạng Sơn chú trọng công tác dịch vụ khách hàng
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liên kết giữa các giải pháp. Cụ thể, Công ty kiên quyết 
giảm thiểu sự cố, không để xảy ra mất điện trên diện 
rộng, giảm thời gian mất điện, cung ứng điện an toàn, tin 
cậy và đáp ứng đủ điện cho hoạt động phát triển kinh 
tế, sinh hoạt của nhân dân với mức tăng trưởng cao. 
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, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là 
chủ động cung cấp thông tin phục vụ khách hàng. Đồng 
thời, 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. Ngoài ra, Công 
ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 
trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa 
lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vệ 
sinh cách điện, sửa chữa Hotline cho lưới điện 22 kV tại 
các khu vực đã đảm bảo điều kiện…

Bên cạnh việc đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm, 
PC Lạng Sơn còn đề xuất, kiến nghị với Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện 
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 
Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020; Cấp vốn cải tạo đường 
dây hạ thế khu vực nông thôn đã cũ nát, không đạt tiêu 
chuẩn; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây và trạm 
biến áp 220 kV Lạng Sơn và xuất tuyến 110 kV sau trạm 
220 kV để đảm bảo cấp điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. Đồng thời, sớm bố trí nguồn vốn để 

triển khai xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công ty 
Điện lực Lạng Sơn. Đây là những nhiệm vụ, mục tiêu 
quan trọng để ngành Điện tỉnh nhà phát triển lớn mạnh 
trong thời gian tới.

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế quốc tế, ngành Điện nói chung và PC Lạng Sơn 
nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát 
triển của các tỉnh vùng cao, biên giới. Nhận thức rõ 
điều đó, PC Lạng Sơn đã và đang phát huy mọi thành 
quả, năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết để đẩy mạnh 
SXKD, góp phần cải thiện tốt hơn môi trường kinh 
doanh, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn với 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Công nhân Điện lực Văn Lãng kiểm tra công tác vận hành tại TBA Co Tào

PC Lạng Sơn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả tới 
người dân
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Là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc, Cao Bằng có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát 
triển phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp - khai khoáng, nông - lâm nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến và du lịch. Bởi vậy, những năm qua, Cao Bằng đã ra sức phát triển kinh tế, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư đến hợp tác và đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng. Trong sự nghiệp phát triển đó, không thể không nhắc đến vai trò của Công 
ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng), nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

MiNh TuấN

Nơi dòNg ĐiệN LuôN Được THắp sáNg

Tỉnh Cao Bằng hiện có 13 đơn vị hành chính 
với tổng diện tích tự nhiên 7.703 km2, dân 
số trên 520.000 người đang sinh sống rộng 
khắp tại thành phố Cao Bằng và các huyện 

Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên 
Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, 
Trà Lĩnh, Trùng Khánh. Nơi đây có tiềm năng phát triển 
kinh tế cửa khẩu, công nghiệp khai thác nông - lâm sản 
dựa trên lợi thế về rừng và đường biên giới với Trung 
Quốc. Ngoài ra, Cao Bằng còn có nhiều lợi thế về phát 
triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, vật 
liệu xây dựng với 250 mỏ và điểm quặng. Đáng kể nhất là 
quặng sắt với trữ lượng lên tới hàng nghìn triệu tấn. Đặc 
biệt, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đến 
năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVIII, trong đó: "Tập trung đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh tế; Phát huy có hiệu quả tiềm năng 
về nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 
Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế 
như: Sản xuất phôi thép, chì kẽm, khai thác và chế biến 
bauxit, khai thác mỏ chì, kẽm Bản Bó, Bản Lìn (huyện 
Bảo Lâm), xây dựng nhà máy chế biến chì thỏi và các 
nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1, 2, 3, 4, công trình kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp… ", do vậy, 
nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn sẽ rất lớn.

Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn 
cho khách hàng, những năm qua, PC Cao Bằng đã tập 
trung cao độ cho việc đầu tư phát triển hạ tầng lưới 
điện, cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, 

cao bằng:

Kiểm tra trạm biến áp xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc
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giảm tổn thất điện năng. Hiện nay, Công ty đang quản 
lý 5.844 km đường dây các loại. Trong đó, đường dây 
trung thế là 2.328 km, đường dây hạ thế là 3.516 km và 
1.182 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng đạt 
123.079 kVA, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sử dụng điện 
sinh hoạt cho 113.537 khách hàng sử dụng điện.

Lưới điện phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện 
ngày càng cao của nhân dân, nên chỉ tiêu điện thương 
phẩm hàng năm của Công ty cũng tăng đáng kể. Kết 
thúc năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của toàn 
Công ty đạt trên 536 triệu kWh, tăng 7,51% so với năm 
2017; Giá bán điện bình quân đạt 1.630,77 đ/kWh, tăng 
43,36 đ/kWh so với cùng kỳ. Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát 
sao trong công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ khách 
hàng sử dụng điện của Lãnh đạo Công ty, nên việc áp 
giá bán điện đã được thực hiện nghiêm túc, đúng đối 
tượng nên đã tăng được giá bán điện quân và hạ được 
tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty xuống mức 5,50%, 
giảm 0,19% so với năm trước.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, thời gian 
qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào sản 
xuất kinh doanh đã được PC Cao Bằng đặc biệt chú 
trọng. Hiện nay, Công ty đang áp dụng các phần mềm 
dùng chung như: CMIS 3.0; OMS, GIS/PMIS, ERP; 
Triển khai các chương trình đo xa kết hợp chỉnh trang 
lưới điện hạ thế… Nhờ vậy, chỉ tiêu về độ tin cậy cung 
cấp điện của Công ty đã được cải thiện. Năm 2018, 
tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 
3,95 lần/kế hoạch 15,560 lần; Tần suất mất điện kéo 
dài bình quân (SAIFI) là 7,93 lần/kế hoạch 23,61 lần; 
Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) 
là 628,95 phút/kế hoạch 790 phút. Ngoài ra, công tác 

nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới cách thức làm 
việc, rút ngắn thời gian cấp điện, tạo sự tin tưởng và 
hài lòng đối với khách hàng đã được PC Cao Bằng tích 
cực triển khai. Theo đó, Công ty đã tiếp tục duy trì và 
phát triển các kênh thu hộ tiền điện qua các ngân hàng 
như: BIDV, Vietinbank, Agribank và các tổ chức trung 
gian BankPlus của Viettel, Payoo - Công ty CP Dịch vụ 
trực tuyến Cộng Đồng Việt; Ký hợp đồng thu hộ với 
ngân hàng Liên Việt. Nhờ vậy, trong 2018 đã có 22.392 
khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng và các tổ chức trung gian, đạt tỷ lệ 33,23% 
vượt kế hoạch Tổng công ty giao. 

Kinh tế của tỉnh được dự báo là tiếp tục trên đà 
tăng trưởng, do vậy, trong thời gian tới, PC Cao Bằng 
sẽ nỗ lực không ngừng trong việc đảm bảo cung cấp 
điện an toàn và ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển 
KT - XH trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng công ty giao; Phấn 
đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, củng 
cố công tác an toàn lao động, kỷ luật lao động; Tiếp 
tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 
mới vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; Ứng dụng 
sửa chữa điện nóng Hotline, bảo dưỡng lau rửa không 
cần cắt điện. Bên cạnh đó, Công ty sẽ nâng cao hơn 
nữa chất lượng dịch vụ khách hàng…

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 Cao Bằng sẽ tiếp tục gặt hái được 
những thành công mới, hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch SXKD, dịch vụ khách 
hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao trong 
năm 2019 và các năm tiếp theo, góp phần phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà

PC Cao Bằng luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
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Năm 2018, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phải nếm trải trận cuồng phong do hoàn lưu 
bão gây mưa lớn ngập lụt dài ngày trên hầu khắp 9 huyện miền núi. Chịu thiệt hại nặng nề 
nhất là huyện Mường Lát, một huyện nghèo xa nhất tỉnh, với khoảng cách 250 km từ trung 
tâm tỉnh đến thị trấn huyện, lại là huyện thuộc diện 30A, điều kiện xa xôi, núi cao, vực thẳm, 
đường quanh co, ngoằn ngoèo, chênh vênh, đi lại rất khó khăn…

Lê XuâN

nỗ lực kHông ngừng, vượt mọi 
gian kHó, vươn tới tHànH công

Trận cuồng phong lịch sử đó đã làm gãy đổ 
361 cột trung thế và hạ thế, 9 trạm biến 
áp, 386 hộp công tơ và trên 2343 dây dẫn 
bị hư hỏng, ước tính trên 11 tỷ đồng cho 

ngành Điện Thanh Hóa. Không quản gian nan, vất vả, 
ban lãnh đạo Công ty đã khẩn trương huy động 8 nhà 
thầu kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sau 
gần 1 tháng với chỉ đạo quyết liệt và những nỗ lực không 
ngừng của CBCNV, mặc dù với khối lượng công việc rất 
lớn song Công ty đã khắc phục xong mọi sự cố, cung cấp 
điện trở lại cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn huyện. 
Có thể nói đó là một trong những thành công nổi bật 
nhất trong năm qua, khẳng định vai trò quan trọng của 
người lãnh đạo đứng đầu Công ty. Giám độc Trịnh Xuân 
Như bày tỏ: “Thanh Hóa là tỉnh lớn, địa bàn rộng, dân 
cư đông, hàng năm cứ vào mùa mưa bão thường xảy ra 
sự cố bất thường, ảnh hưởng đến lưới điện. Trong năm 
qua, bão số 3, số 4 và cơn lũ lịch sử cuối tháng 8 đã gây 
thiệt hại và sự cố mất điện trên diện rộng. Được sự chỉ 
đạo sát sao của Tổng công ty, tỉnh Thanh Hóa và sự chia 
sẻ của cộng đồng các doanh nghiệp cùng nhân dân trong 
địa phương, Ban Giám đốc đã họp bàn thành lập Ban chỉ 
đạo khắc phục sự cố tại Mường Lát, xác định rõ công 
việc và phân công cụ thể, đôn đốc ráo riết, kiểm tra hàng 
ngày, hàng giờ, nắm bắt các diễn biến bất thường của 
thời tiết, khí hậu, kịp thời động viên CBCNV-LĐ và các 
nhà thầu, tích cực khẩn trương cấp điện trở lại cho đồng 
bào vùng lũ để đảm bảo sản xuất kinh doanh và sinh 
hoạt tiêu dùng. Các ban phòng chuyên môn từ Công ty 
đến các tổ đội thay phiên trực 24/24h, thường xuyên cập 
nhật mọi thông tin chỉ đạo của Tổng công ty, tỉnh Thanh 
Hóa, tháo gỡ mọi khó khăn, đáp ứng kịp thời các yêu cầu 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ sở và các nhà 

CôNG Ty ĐIệN LựC THaNH Hóa:

Công ty Điện lực Thanh Hóa củng cố, chỉnh trang hộp công 
tơ trên lưới điện hạ áp
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thầu… Tuy vất vả, gian nan nhưng phấn khởi bởi Công ty 
đã vượt mọi khó khăn, khắc phục nhanh mọi sự cố, cấp 
điện trở lại cho nhân dân và khách hàng trên địa bàn…”. 

Trân trọng và khâm phục khi nói về nỗ lực này, 
lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định: “Ngành điện 
Thanh Hóa có truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp 
lực, khi có những khó khăn, biến cố xảy ra, lãnh đạo 
ngành đã tổ chức chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp đúng, 
phương pháp triển khai thực hiện khoa học, hiệu quả, 
nên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, ngành 
điện Thanh Hóa thật sự xứng đáng là ngành kinh tế 
động lực thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng và 
phát triển”. 

Năm 2018, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác quản lý kỹ thuật - vận hành và đã chỉ đạo 
các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tiểu tu sửa 
chữa lưới điện định kỳ, đột xuất trước mùa mưa bão, 
đợt nắng nóng, các ngày lễ lớn trong năm, chuẩn bị tốt 
vật tư thiết bị dự phòng phục vụ xử lý sự cố, phòng 
chống thiên tai…; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết 
bị đầu vào của công tác sửa chữa thường xuyên, sửa 
chữa lớn, đầu tư xây dựng, chống quá tải…; Thực hiện 
chỉnh trang 5S lưới điện; Áp dụng tin học vào công tác 
vận hành quản lý và quản lý kỹ thuật; Thí nghiệm định 
kỳ 100% TBA trung gian, TBA phụ tải, sửa chữa khắc 
phục các tồn tại ngay sau thí nghiệm định kỳ; Triển 
khai công tác rửa sứ trên lưới trung áp đang mang điện 
và đặc biệt công tác sửa chữa, làm việc trên lưới điện 
22 kV đang mang điện (hotline) đã đi vào hoạt động, 
đem lại hiệu quả rõ rệt trong vận hành của lưới điện 22 
kV khu vực thành phố, thị xã do không phải cắt điện 
để thực hiện. 

Công tác an toàn lao động là khâu quan trọng hàng 
đầu trong quá trình công tác, Công ty yêu cầu phải 
đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong sản xuất kinh 
doanh. Triển khai thực hiện công tác an toàn lao động - 
phòng cháy chữa cháy theo đúng chỉ đạo của EVNNPC 
và các quy trình quy định hiện hành. Triển khai và thực 
hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn theo đúng phương án được duyệt, tổ chức diễn 
tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự 
cố nhanh và diễn tập an toàn năm 2018 (ba trong một) 
cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thành 
công Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công ty, lựa 
chọn và huấn luyện Đội thi của Công ty tham dự Hội 
thi cấp Tổng công ty đạt giải khuyến khích. Tiến hành 
thực hiện phần mềm kiểm tra, kiểm soát an toàn lao 
động qua hình ảnh của EVNNPC. Trong năm, Công 
ty đã tiến hành kiểm tra được 117 lượt hiện trường sản 
xuất, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót 

tồn tại trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao 
động và công tác quản lý kỹ thuật.   

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian 
nan, vất vả, song năm qua, Công ty đã giành được 
nhiều thành quả rất đáng trân trọng, đó là: Đảm bảo 
cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng thỏa mãn mọi 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 
và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt 
là cấp điện phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước 
và của tỉnh. Trong đó, các chỉ tiêu kinh doanh điện 
năng đạt ở mức cao, tổn thất điện năng giảm mạnh so 
với cùng kỳ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, các 
hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy trì đều đặn, đời 
sống CBCNV-NLĐ không ngừng được nâng lên. 

Thành quả đạt được là do Công ty luôn nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, sự ủng hộ của cấp ủy và các cấp chính quyền địa 
phương, tinh thần đoàn kết thống nhất cao của Ban 
lãnh đạo Công ty cùng với quyết tâm nỗ lực vượt khó 
của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã phấn 
đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh được giao, góp phần đáng kể và sự phát triển 
KT-XH của địa phương. 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện 
nhiệm vụ, năm 2018, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã 
vinh dự được Tổng  công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ 
Thi đua Đơn vị đoạt giải Nhì toàn diện công tác sản 
xuất kinh doanh và đang đề nghị Bộ Công Thương tặng 
Cờ thi đua, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng 
bằng khen công tác pháp chế. Công ty đạt danh hiệu 
Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa tặng cờ thi đua công tác quốc phòng an 
ninh, được Bộ Công an tặng bằng khen và cờ thi đua về 
công tác an ninh trật tự

Kiểm tra trạm biến áp tại thành phố Sầm Sơn
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Xuân đã về trên biên cương, những sắc áo vàng cam của người thợ điện 
đang hòa trong sắc xuân giữa ngàn hoa tươi thắm của núi rừng đại 
ngàn Tây Bắc. Trên cao, những người công nhân trẻ đang đu mình trên 
giàn xà sứ, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục từng chi tiết nhỏ của các đầu 
mối, dây nối để dòng điện luôn thông suốt, nối mạch liên tục, đảm bảo 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Các 
anh - những người thợ điện ưu tú, cần mẫn, tâm huyết mang ánh sáng 
của Đảng đến với dân, xua đi màn đêm tối mịt mù, buốt giá, góp phần 
đưa mùa xuân đến sớm với bản làng, với mọi người dân Lai Châu. 

TrườNg XuâN

đưa mùa Xuân đến Sớm

Chúng tôi đến Lai Châu vào độ cuối những 
ngày cuối năm, khi tiết trời đã vào mùa 
đông, cái rét lạnh tê tái của núi rừng biên 
cương như cắt vào da thịt vậy. Được biết, 

Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) vừa trải qua một 
đợt phải “đọ sức” thâu đêm với thiên tai, mưa lũ dài ngày, 
làm sạt đồi, lở núi, phá vỡ hàng loạt các cơ sở hạ tầng 
giao thông, đường xá, trạm, cột và nhà cửa, cây cối hoa 
màu của nhân dân… Tuy gặp phải những khó khăn gian 
nan đó, song được sự quan tâm của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC); Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu 
và sự chung tay đoàn kết của tập thể CBCNV trong Công 
ty, cùng với phương pháp lãnh đạo, điều hành quyết liệt, 
năng động, sáng tạo, hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty, 
năm 2018 các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt kế 
hoạch trên giao: Điện thương phẩm thực hiện 163,24 triệu 
kW, tăng 0,77% so với kế hoạch giao, vượt 7,39% so với 
năm 2017. Giá bán điện bình quân trong năm là 1.788,96 
đồng/kWh, tăng 0,47 đồng/kWh so với kế hoạch giao. Mặc 
dù rất nhiều sự cố diễn ra do thời tiết mưa bão, làm ảnh 
hưởng rất lớn đến lưới điện và cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện, 
nhưng được sự quan tâm đầu tư, sửa chữa thường xuyên 
và kịp thời nên chỉ tiêu tổn thất điện năng trong năm đã 
giảm 0,14% so với kế hoạch giao, giảm 0,38% so với năm 
2017. Đó là kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác vận 
hành, cung cấp điện năng của Công ty trong năm qua.

Công tác điện nông thôn được xác định là một trong 
những nội dung trọng tâm. Năm 2018, Công ty đã tiếp 
nhận và bán điện trực tiếp đến 100% hộ dân, với tổng số 
29.012 khách hàng. Thực hiện chương trình Nghị quyết dự 

án 30A của Chính phủ, tuy nguồn vốn không đủ để đầu 
tư, song Công ty đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án ở 
các huyện Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên. Tính đến 
cuối năm 2018, các dự án đều đạt kế hoạch từ 96 đến 98%. 
Ông Cao Ngọc Lạc, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu 
chia sẻ: “Ngành Điện Lai Châu nguồn vốn ngân sách rất 
hạn hẹp, không đủ để đầu tư trọn gói cho các dự án, vì vậy 
chúng tôi phải tập trung huy động tổng hợp mọi nguồn 
lực để giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ, từng kế hoạch, 
dự án, tránh đầu tư dàn trải, không phát huy được giá trị 
của đồng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư”. 

Cùng với đó, Công ty đã chú trọng đẩy mạnh ứng 
dụng KHCN và trang thiết bị tiên tiến vào các lĩnh vực 
hoạt động. Trong năm, đã thực hiện rà soát, chuyển đổi 
dữ liệu hệ thống CMIS 2.0 sang CMIS 3.0. Đồng thời, 

CôNG Ty ĐIệN LựC LaI CHâu:

Ông CAo NgọC LạC
Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu

Công ty Điện lực Lai Châu chủ động xử lý các sự cố của hệ 
thống lưới điện
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vận hành chính thức hệ thống CMIS 3.0 từ tháng 7 trong 
toàn Công ty, đảm bảo công tác phát hành hóa đơn và 
thu tiền điện kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất sai 
sót khi phát hành hóa đơn; Duy trì triển khai áp dụng 
công nghệ ghi chỉ số bằng camera và máy tính bảng 
tại các điện lực đạt 86,09%; Triển khai thực hiện phần 
mềm dự báo phụ tải theo chỉ đạo của EVNNPC, kết nối 
trang website trung tâm chăm sóc khách hàng với cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; Tự động hóa tin nhắn 
và thông báo tiền điện tại tất cả các Điện lực; Thực hiện 
in thông báo chỉ số, in biên nhận thanh toán online bằng 
máy in nhiệt, qua máy tính bảng, cập nhật phiên bản ghi 
chỉ số, chấm xóa nợ trên toàn bộ máy tính bảng tại các 
Điện lực; Áp dụng lưu trữ điện tử bảng kê chỉ số, bảng 
kê hóa đơn, phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin 
tham gia bảo trì các phần mềm của EVN; Tổ chức các 
dịch vụ điện cấp độ 4 tại công ty và các điện lực trực 
thuộc như dịch vụ cấp điện hạ áp; nộp phí đóng cắt do 
nợ tiền điện; dịch vụ thay đổi công suất; dịch vụ di dời 
điểm đo và dịch vụ cấp điện trở lại theo yêu cầu. Tích 
cực tuyên truyền về hoạt động “Thanh toán tiền điện 
mọi lúc, mọi nơi” qua ngân hàng và bưu điện.

Công tác an toàn và bảo hộ lao động được lãnh đạo 
Công ty thường xuyên quan tâm kiểm tra, kiểm soát các 
đơn vị trực thuộc, tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy tắc 
an toàn điện định kỳ trong năm là 202 người. Triển khai 
đọc lời thề “Thực hiện văn hóa an toàn lao động” tại các 
đơn vị cơ sở. Xác định người lao động là cốt lõi trong 
mọi công việc, vì thế Ban lãnh đạo Công ty rất chú trọng 
chăm lo đến các chế độ cho người lao động. Thực hiện 

thanh toán chế độ thai sản, khám chữa bệnh hiểm nghèo 
cho CBCNV với tổng số tiền 31.686.000 đồng, tổ chức 
thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình CBCNV bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi thiên tai. Triển khai 17 lớp tập huấn 
với hơn 1.300 lượt người tham gia, đạt 97% kế hoạch 
trong năm; nâng lương cho 58 trường hợp; Kiểm tra 
tay nghề và thi nâng ngạch chuyên viên cho 40 thí sinh; 
Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; tham gia 
bồi huấn an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị… 

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019); 
65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2019), PC Lai Châu đã xây dựng 
nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, trước mắt 
là đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, ổn định phục vụ 
nhân dân các địa phương trong tỉnh đón Tết, vui Xuân.

Như cánh én mang mùa xuân về, PC Lai Châu một 
năm vất vả đã qua, tuy chịu nhiều gian khó nhưng đầy 
vinh dự và tự hào, bởi kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Công ty 
vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo an toàn, thông suốt, liên 
tục và hiệu quả. Là đơn vị ở biên cương xa xôi còn 
nhiều thiếu thốn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty luôn 
chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống, động viên tinh 
thần cho người lao động và cùng chia sẻ với người dân 
địa phương ở vùng sâu còn nghèo khó, vì vậy nên được 
dân tin và yêu mến. Họ luôn thầm gọi các anh công 
nhân ngành điện Lai Châu như những chú ong vàng 
chăm chỉ, cần mẫn dâng mật cho mùa xuân đến sớm

Lãnh đạo PC Lai Châu trao giải nhất cho khách hàng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG60 61

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

PCC4 xứNG ĐáNG Là
doanH ngHiệp Xây lắp điện 

Hàng đầu ở nước ta
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) hiện được coi là một trong số ít đơn vị xây 
lắp điện hàng đầu ở nước ta, có chức năng nhiệm vụ chính là thi công xây lắp các công trình 
đường dây và trạm biến áp từ hạ thế đến 500 kV. Những năm gần đây, Công ty luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống 
của CBCNV - lao động. Đóng góp vào kết quả trên, không thể không nhắc tới vai trò của 
tổ chức Công đoàn – điểm tựa vững chắc của CNVC và người lao động trong toàn Công ty.

LiNh ĐAN

Hoạt động của ngành Xây lắp điện Việt 
Nam trong hàng chục năm qua luôn 
gặp phải nhiều khó khăn thách thức và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không nói về cơ 

chế chính sách đối với lĩnh vực có tính đặc thù thường 
xuyên thay đổi theo hướng xiết chặt, thì khó khăn lớn 
nhất đối với PCC4 chính là đời sống việc làm cho người 
lao động. Được sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Lãnh đạo 
Công ty, Công đoàn PCC4 đã phối hợp với cơ quan 
chuyên môn khởi xướng nhiều đợt thi đua, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong 
đó nổi bật là phong trào: “Xây dựng đường dây và 
trạm kiểu mẫu”; “Lao động sáng tạo - Năng suất - 
Chất lượng - Hiệu quả”; Xây dựng môi trường làm việc 
“Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ”… Từ những phong trào trên, các Công 
đoàn trực thuộc Công ty đã khéo léo lồng ghép nhiều 
hoạt động, gắn hiệu quả sản xuất với việc thực hiện các 
quy định pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành 
và Công ty, đảm bảo cho người lao động có đủ việc 
làm, ổn định thu nhập, được làm việc trong môi trường 
thuận lợi và an toàn nhất. Đặc biệt, thấu hiểu những 
khó khăn vất vả của người thợ đường dây ngày đêm 
miệt mài làm việc trên độ cao hàng chục mét, nơi rừng 
núi hiểm trở, thiếu thốn đủ bề, Công đoàn đã chủ động 
tổ chức các chuyến đi lên tuyến để thăm hỏi, tặng quà 
và động viên người lao động, tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ, quan tâm tới nơi ăn, chốn ở, môi trường làm 
việc của người thợ, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng và kiến nghị của anh em để đề xuất với chuyên 
môn Công ty, các cơ quan chức năng Bộ, ngành có 
hướng giải quyết, tạo động lực để người lao động yên 
tâm hoàn thành nhiệm vụ.   Tham gia thi công nâng cấp trạm 500 kV Hà Tĩnh
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Bân cạnh những hoạt động nổi bật trong sản xuất 
kinh doanh, Công đoàn Công ty cũng đặc biệt quan 
tâm tới đời sống tinh thần của CBCNV-LĐ, trong đó 
hàng năm duy trì đều đặn các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, phát động phong trào thi 
đua nữ công hai giỏi: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
Đồng thời, phối hợp với chuyên môn duy trì tổ chức 
“Hội nghị người lao động hàng năm” nhằm bổ sung, 
hoàn thiện các nội quy, quy chế, trong đó chú trọng 
“Quy chế dân chủ”, “Thỏa ước lao động tập thể”; 
tăng cường giám sát việc thanh toán tiền lương và các 
chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt, ngành 
xây lắp điện có tính đặc thù, đòi hỏi người công nhân 
phải có chuyên môn kỹ thuật và đủ sức khỏe, cũng như 
lòng yêu nghề mới có thể làm việc, cống hiến lâu dài 
nên Công đoàn Công ty đã tăng cường rà soát kiểm tra 
việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao 
động từ Công ty tới các đơn vị thành viên, trực thuộc 
như chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, quan 
tâm giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho những người 
lao động có nguyện vọng nghỉ thôi việc theo quy định.

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua LĐSX 
và đẩy mạnh các chương trình hành động có tính thiết 
thực, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng và lợi ích 
hợp pháp của người lao động nên những năm gần đây, 
cùng với chuyên môn, hoạt động của Công đoàn Công 
ty đã được Nhà nước, các Bộ, ngành ghi nhận đánh giá 
cao. Nổi bật là đầu năm 2018, trong dịp kỷ niệm 30 năm 
ngày thành lập Công ty, PCC4 đã vinh dự được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 
tổ chức Công đoàn Công ty đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được tặng 
thưởng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Bộ Công Thương và Công đoàn ngành Công 
Thương Việt Nam. Điển hình có các đồng chí: Bùi 
Quang Cảnh; Phạm Văn Thản; Mai Ngọc Dương; Văn 
Thị Mai Loan; Bùi Quang Hoàng; Nguyễn Văn Lượt; 
Bùi Quang Thoại; Nguyễn Văn Nhung…, là những cán 
bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ 
đạo điều hành và thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, 
kinh doanh; thúc đẩy phong trào CNVC và hoạt động 
công đoàn, đem lại hiệu quả, thiết thực.

Năm 2019 đối với Công ty Xây lắp điện 4 cũng hết 
sức nặng nề, ngoài việc thực hiện hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, thi công nhiều công trình lưới 
điện trọng điểm, trong đó có tuyến đường dây 500 kV 
Bắc - Nam (mạch 3) đã ký với ngành Điện và các địa 
phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, an 
toàn lao động, PCC4 còn khẩn trương thực hiện lộ trình 
chuyển đổi doanh nghiệp, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 
cho phù hợp với giai đoạn mới… Vì vậy, Công đoàn 
Công ty sẽ tập trung các giải pháp trọng tâm như: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBCNVC-LĐ 
thi đua lập thành tích cao nhất ngay từ tháng đầu, quý 
đầu chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng 
(3/2), qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm của người lao 
động, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức chuyển đổi 
thành công hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình 
công ty cổ phần, tạo điều kiện tốt nhất để người lao 
động yên tâm gắn bó với nghề. 

Đồng thời, Công đoàn tăng cường hơn nữa sự phối 
hợp chặt chẽ với chuyên môn, đảm bảo đủ việc làm, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động 
thông qua việc chỉ đạo phát động phong trào thi đua 
từ Công ty xuống đơn vị, đăng ký đảm nhận công trình 
chào mừng các sự kiện lớn trong năm; làm tốt công tác 
ATVSLĐ, chủ trì và đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, giám sát 
hiện trường, không để xảy ra tình trạng làm bừa, làm ẩu, 
chống tham ô lãng phí, gây thất thoát tài sản Nhà nước; 
tích cực tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCNV-
LĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc cách mạng 4.0. 
Đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Nữ công trong hoạt 
động nữ CNVC, tạo bước chuyển biến mới trong tổ chức 
phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, nhằm xây 
dựng Công đoàn PCC4 ngày càng vững mạnh và trở thành 
điểm tựa vững chắc cho người lao động.

Một mùa Xuân mới Kỷ Hợi 2019 đã đến gần, xin 
chúc CBCNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Công ty 
TNHH MTV Xây lắp điện 4 dồi dào sức khỏe, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu SXKD, xứng đáng là doanh 
nghiệp xây lắp điện hàng đầu ở nước ta trong sự nghiệp 
CNH, HĐH đất nước!

Đường dây 500 kV đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An do Công ty 
thi công
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Hbt góp pHầN Đưa áNH sáNg mùa XuâN 
Tới mọi VùNg Quê, bảN LàNg

“HBT cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất với 
giá cả cạnh tranh hợp lý; Góp phần giảm tổn thất điện năng cho ngành điện dựa vào việc 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn, hiệu suất cao, có tổn hao điện năng thấp; 
Đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành điện và xã hội, phục vụ tốt nhu cầu truyền 
tải điện năng; Đưa sản phẩm thiết bị điện của Việt Nam chất lượng tốt nhất xuất khẩu sang 
các nước bạn, góp phần xây dựng thương hiệu thiết bị điện Việt Nam trong khu vực”.

MAi hươNg

Chỉ cần đọc qua sứ mệnh trên, có thể 
thấy ngay chính sách của Ban Lãnh 
đạo Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 
Hà Nội (HBT) không chỉ vì lợi ích của 

doanh nghiệp, mà còn nghĩ tới điều sâu xa hơn, đó 
là muốn có cơ sở hạ tầng xã hội bền vững, phấn đấu 
xây dựng HBT trở thành một trong những thương 
hiệu hàng đầu Việt Nam về sản xuất các sản phẩm 
máy biến áp, được khách hàng trong nước tin dùng 
và hướng tới xuất khẩu trong một tương lai không 
xa. Cũng không phải ngẫu nhiên, một công ty mới 
khởi nghiệp, với đội ngũ cán bộ, nhân viên hầu hết 
còn rất trẻ, mà chỉ sau 10 năm hoạt động đã có chỗ 
đứng trong danh sách những nhà cung cấp máy biến 
áp hàng đầu phục vụ thi công phát triển các dự án 
điện mới, các chương trình chống quá tải và góp 
phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước. 
Được hỏi về bí quyết nào để giúp Công ty có được 
thành công đó, Tổng Giám đốc HBT Nguyễn Đăng 
Quân chia sẻ rất thật lòng: Không có bí quyết nào 
cả, khi doanh nghiệp đi vào sản xuất, phải xác định 
đối tượng mình hướng tới, để toàn tâm, toàn ý cho 
ra những sản phẩm có chất lượng và phải chịu trách 
nhiệm đến cùng với khách hàng.  

Chính từ quan điểm đó mà những năm qua, Công 
ty tập trung sản xuất các sản phẩm máy biến thế 1 pha, 
3 pha ngâm dầu và khô làm mát tự nhiên tuần hoàn 
bằng dầu; Máy biến thế kiểu kín tự giãn nở không bầu 
dầu và máy biến thế kiểu hở có bầu dầu, công suất máy 
tới 20.000 kVA, điện áp tới 35 kV. Đây là những loại 
máy biến thế có đặc tính nổi trội là độ chính xác cao, 
độ tổn hao điện năng thấp, bền, chịu được quá điện áp 

lớn, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về chất lượng 
và tiến độ, có thể lắp đặt trên mọi địa hình, trong nhà, 
hoặc ngoài trời… 

Để sản xuất được các sản phẩm máy biến áp với 
chất lượng cao, đáp ứng với cuộc cách mạng 4.0, Công 
ty HBT đã dành khoảng 50 tỷ đồng để tập trung đầu 
tư dây chuyền công nghệ, nhà xưởng và thiết bị, chủ 
yếu là hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại 
của các nước có nền công nghiệp phát triển… Trong 
đó có dây chuyền xẻ tôn silíc tự động; dây chuyền cắt 
tôn tự động; dây chuyền quấn đồng lá tự động;… Đặc 
biệt là gần đây, Công ty đã phối hợp với các chuyên 
gia chế tạo máy hàng đầu của Việt Nam để nghiên 
cứu, sản xuất nhiều máy móc, thiết bị như: Dây chuyền 
quấn dây cao thế tự động; lò sấy chân không; máy nạp 
dầu chân không… Đồng thời, chú trọng nâng cao chất 

Trong phòng thí nghiệm máy biến áp của HBT



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG62 63

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

Người lao động Công ty HBT được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiệu quả

lượng sản phẩm bằng việc đầu tư trang bị một Phòng 
thí nghiệm đồng bộ, độ chính xác cao, điện áp cao đến 
100 kV, tần số 100Hz, đảm bảo thử nghiệm máy biến 
thế theo đúng tiêu chuẩn TCVN. IEC 60076 và các tiêu 
chuẩn tương đương. Các thiết bị, máy móc và hệ thống 
dây chuyền công nghệ của nhà máy đều có xuất xứ 
từ nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung 
Quốc… 

Các loại máy biến áp của nhà máy đều được cấp 
Giấy Chứng nhận sản phẩm máy biến áp phù hợp 
với Tiêu chuẩn TCVN 6306-1:2006/IEC 60076-1:2000 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt 
Nam; Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng máy biến áp điện 
lực phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN 
ISO 9001:2008 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
chất lượng Việt Nam; Giấy chứng nhận “Đăng ký 
nhãn hiệu hàng hoá HBT” của Cục Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam. Ngoài áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001-2015, Công ty còn áp dụng tiêu 
chuẩn 5S; Thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả 
công việc (BSC/KPI). Đồng thời, ứng dụng công nghệ 
thông tin, lắp đặt các phần mềm quản lý kinh doanh, 
kỹ thuật, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển 
khai nhiệm vụ được chính xác, khoa học. Đánh giá 
về sản phẩm mang thương hiệu HBT, ông Đỗ Quốc 

Long - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh 
cho biết: Từ năm 2009, Công ty Điện lực Bắc Ninh 
và Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà Nội 
đã ký kết, thực hiện nhiều hợp đồng kinh tế về việc 
cung cấp máy biến áp. Sau thời gian sử dụng sản 
phẩm, các sản phẩm máy biến áp mang thương hiệu 
HBT được sử dụng trên lưới điện đến nay vẫn vận 
hành an toàn với chất lượng ổn định, dịch vụ trước 
và sau bán hàng rất chu đáo. Còn ông Lương Công 
Kính - Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp Điện Nam 
Định thì cho rằng: “Sau thời gian sử dụng các máy 
biến áp từ 100 kVA đến 560 kVA do Công ty HBT 
cung cấp theo Hợp đồng số 125-12/HĐKT-HBT, tất 
cả các máy biến áp trên đều đạt chất lượng cao và 
máy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6306-
1:2006; IEC60076-1:2000 theo đúng như hợp đồng đã 
ký kết. Máy chạy êm, vận hành an toàn và ổn định 
trong suốt quá trình sử dụng”. 

Xin chúc mừng Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 
Hà Nội - Doanh nghiệp trẻ với đội ngũ CBCNV-LĐ 
tận tâm, trách nhiệm, đã ngày đêm chế tạo thành công 
những sản phẩm máy biến áp chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu thi công các dự án điện, đưa ánh sáng niềm tin 
tới mọi vùng quê, bản làng chào đón mùa Xuân đang 
về, qua đó góp sức cùng các địa phương xây dựng nông 
thôn mới ngày càng tươi đẹp
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Hứa Hẹn một năm kỷ Hợi 
tHànH công Hơn ở may 10

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước đón mừng Xuân mới, ngày làm việc đầu tiên của 
năm 2019, Tổng công ty May 10 (May 10) tổ chức tổng kết công tác hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2018 và phát động phong trào thi đau năm 2019 cho tất cả các xí nghiệp 
thành viên May 10 ở 7 tỉnh, thành trong cả nước. Tại buổi Lễ, có nhiều đơn vị và cá nhân vinh 
dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tổng Giám đốc Nguyễn 
Thị Thanh Huyền vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng.

hoàNg LAN

Trong năm qua, mặc dù bị tác động do 
biến động kinh tế thế giới, tỷ giá đô la Mỹ 
tăng gần 3%, các chi phí đầu vào như điện, 
xăng dầu, nguyên liệu, phí vận chuyển, 

phụ phí, lãi suất ngân hàng tăng, lương tối thiểu năm 
2018 đều tăng so với năm 2017, trong khi đơn giá hàng 
gia công và FOB có xu hướng tiếp tục giảm... là một 
thử thách không nhỏ đối với doanh nghiệp Dệt May 
nói chung và May 10 nói riêng. Bên cạnh đó, Ngành 
Dệt May Việt Nam (DMVN) phải đối diện với sự cạnh 
tranh gay gắt cả ở thị trường trong nước và quốc tế, 
với các quốc gia có lợi thế về thuế khi XK vào Mỹ và 
EU như Bangladesh, Myanmar, Cambodia và mới đây 

là Etiopia và Kenya thuộc châu Phi mà May 10 không 
phải là ngoại lệ. 

Trải qua một năm đầy thách thức với những biến 
động khó lường, nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn, sáng 
tạo, quyết liệt của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành 
với nỗ lực làm việc không mệt mỏi của của tập thể CBC-
NV, kết thúc năm 2018, May 10 đã đạt được chỉ tiêu 
kinh tế đáng mừng. Tuy tổng doanh thu chưa đạt so với 
kế hoạch và xấp xỉ năm 2017 nhưng đã hoàn thành về 
nộp ngân sách 100% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt lợi 
nhuận tăng 5,6% so với năm 2017; Thu nhập bình quân 
của người lao động đạt 7.830.000 đồng/người/tháng, tăng 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc May 10 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
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6,4% so với năm 2017... Kết quả này rất đáng tự hào của 
tập thể lãnh đạo và người lao động nơi đây.

Có được những thành tích trên là trong năm qua 
May 10 đã triển khai hàng loạt giải pháp hiệu quả và 
có thể coi là 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018: Một 
là, “Chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm 
May 10”. Hai là, “Khai trương Trung tâm Thời trang 
May 10 Centurion Group và ra mắt Trang Thương 
mại điện tử”. Ba là, “Nghiên cứu, cải tiến tổ chức sản 
xuất”. Bốn là, “Hoạt động quan tâm, chăm lo người 
lao động”. Năm là, “Khánh thành cầu dân trí thứ 4 do 
Tổng công ty May 10 tài trợ tại Trà Vinh”. Sáu là, “Đào 
tạo cán bộ quản lý và các hoạt động cải tiến của Tổng 
công ty. Bảy là, “Kỷ niệm 60 năm ngày khai giảng lớp 
học đầu tiên, 10 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Nghề 
Long Biên”. Tám là, “Khai trương Trung tâm Mua sắm 
Hưng Hà và Khách sạn GarcoDragon hotel”. Chín là, 
“Tổ chức giao lưu các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ 
nhân dịp kỷ niệm  60 năm ngày Bác Hồ về thăm May 
10”. Mười là, “Các giải thưởng được vinh danh”.

Điều đáng ghi nhận là ngày 15/12/2018, tại lễ vinh 
danh “Doanh nghiệp Vì người lao động”, Hội đồng Giải 
thưởng đã lựa chọn Tổng công ty May 10 và Xí nghiệp 
May Bỉm Sơn (thuộc May 10) được vinh danh lần thứ 5 
liên tiếp  danh hiệu là “Doanh nghiệp vì người lao động”. 
Ngoài ra, Tổng công ty May 10 cũng vinh dự nhận được 
nhiều giải thưởng khác: Top 20 Thương hiệu mạnh Việt 
Nam, Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản 
trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018; 
Top 100 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng đất 
Việt (lần thứ 5); Top 05 đơn vị tiêu biểu được nhận Giải 
thưởng “Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2018” và đặc 
biệt là một trong số ít doanh nghiệp được công nhận và 
duy trì 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp có 
sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia”. Đây chính là sự 

khẳng định về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ của Tổng 
công ty cũng như những thành tích xuất sắc của May 10 
đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. 

Đến dự Lễ phát động thi đua của May 10 đầu năm 
2019, Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (TĐDMVN) cho biết: “Lần đầu 
tiên sau hơn 20 năm mở cửa, xuất khẩu ngành Dệt May 
Việt Nam (XKNDMVN) có tăng trưởng kim ngạch 
xuất khẩu (XK) với giá trị tuyệt đối 5 tỷ USD. Số tăng 
XK của năm 2018 bằng giá trị XK của cả nước trong 
năm 2006. Tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành và năng 
lực cạnh tranh của ngành DMVN trên thị trường thế 
giới. Năm 2018 lần đầu tiên ngành DMVN đứng thứ 2, 
ngang hàng với Ấn Độ trên thị trường thế giới. Kết quả 
này là quá trình rèn luyện, tích lũy của toàn Ngành. 
Năm 2018 ngành DMVN tăng trưởng trên 10% nhưng 
lợi nhuận tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017. Điều này 
phù hợp với định hướng, chiến lược của các doanh 
nghiệp lớn trong Tập đoàn là phát triển theo chiều sâu, 
tăng trưởng mạnh về hiệu quả. Đi sâu vào thị trường có 
chất lượng, mặt hàng có sức cạnh tranh cao, để chúng 
ta duy trì vị thế của mình mà người khác không làm 
được, không tranh chấp với ta.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dêt May Việt Nam khẳng định: “May 10 là hạt nhân 
quan trọng đã đóng góp vào kết quả năm 2018 của 
Tập đoàn DMVN và May 10 có quyền tự hào ở đó 
có sự đóng góp của 12.000 người lao động của mình. 
Qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn đến 12.000 CBCNV 
May 10 lời cảm ơn là ghi nhận sự đóng góp của toàn 
thể CB CNV Tổng công ty. Trước thềm năm mới Kỷ 
Hợi, xin chúc toàn thể CBCNV May 10 năm mới phát 
triển theo hướng tinh gọn, tự động hóa cao, tiếp tục 
tăng trưởng về chất lượng, tăng trưởng chiều sâu, duy 
trì được vị thế là DN lớn, chất lượng tăng trưởng ngày 

Ông Thân Đức Việt - Phó Tổng Giám đốc May 10 đại diện 
Tổng công ty nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2018

May 10 được vinh danh là "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động năm 2018"
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càng cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan điều 
hành đề ra trong năm 2019...”.

Ông Thân Đức Việt - Phó Tổng Giám đốc May 
10 thay mặt CQĐH phát động phong trào thi đua 
năm 2019 với nội dung cụ thể sau: Doanh thu (không 
VAT) đạt 3.211 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng; Lao 
động bình quân đạt 7.601 người; Thu nhập bình quân 
đạt 7.900.000 đồng/người/tháng; Năng suất bình quân 
50USD/đầu máy/người/ngày, giảm giờ làm thêm, tiến 
tới giờ làm năm 2019 kết thúc vào 17 giờ.

Thay mặt cho những người lao động xuất sắc của 
May 10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc, chia sẻ: “... Tôi thấy mình vô cùng 
may mắn sinh ra và lớn lên tại một Nhà máy May 10, 
nơi bố mẹ tôi cống hiến và làm việc của quân đội. Xuất 
thân từ quân đội, cái nôi của CMVN mà tinh thần kỷ 
luật là số 1, làm việc có trí tuệ, có hệ thống, điều kiện 
làm việc càng khó càng trưởng thành. Được sống trong 
môi trường đó, tôi được học tập, rèn luyện, phát triển 
và có được phần thưởng hôm nay. Tôi mong rằng, các 
thế hệ kế tiếp hãy thực sự nhận thức đây là cơ hội may 
mắn để các bạn rèn luyện, thử thách, học tập và tôi 
luyện. Nếu các bạn không coi đây là cơ hội thì các bạn 
sẽ mất đi cơ hội lớn. Nếu các bạn coi đây là cơ hội ngàn 
vàng mà nhiều người khác mong muốn nhưng không có 
được thì các bạn: “muốn là được, đi là đến, gõ cửa là 
mở”. Hay nói cách khác muốn gì được nấy theo luật 
nhân quả. Chúc các bạn thành công...”.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, anh 
Phạm Tuấn Anh - Phòng Thị trường 2 nhấn mạnh: 
“Năm 2019 còn nhiều khó khăn hơn, những gì chưa 
làm được hoặc làm chưa tốt trong năm qua sẽ là bài 
học kinh nghiệm vô cùng quí giá và là hành trang để 
chúng tôi mang theo vào năm mới với một tâm thế 

chủ động, giúp chúng ta vững bước trong công việc 
của mình...”

Với sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và tập thể 
người lao động, tin rằng trong năm 2019, dẫu còn nhiều 
khó khăn phía trước nhưng con thuyền May 10 sẽ vượt 
sóng vươn khơi về đích thắng lợi

THÔNG ĐIệP Và PHươNG CHâM HàNH ĐộNG 
NăM 2019:

Một là, thực hiện nghiêm túc quản lý theo hệ thống, bao 
quát luồng chảy thông tin và công việc, chỉ tìm lỗi hệ 
thống, không tìm cách đổ lỗi cho nhau. 

Hai là, người quản lý giống như người làm vườn, là người 
phục vụ, tạo môi trường tốt nhất cho người lao động, chủ 
động trao quyền cho cấp dưới, không đổ lỗi cho cấp dưới. 

Ba là, thời gian cải tiến quan trọng hơn thời gian làm việc, 
coi sáng tạo là hơi thở không thể thiếu của mỗi thành viên.

Bốn là, tăng năng suất - Giảm giờ làm - Tiết kiệm chi phí 
- tăng thu nhập.

Năm là, làm được hàng khó không ai muốn làm, làm được 
hàng rẻ không ai làm được.

Sáu là, xây dựng bản đồ chuỗi giá trị của từng đơn vị, phân 
loại và loại bỏ tất cả những công việc không tạo ra giá trị,

Bảy là, làm chủ công nghệ 4.0 và từng bước triển khai trí 
tuệ nhân tạo AI vào các quy trình sản xuất.

Tám là, kiểm soát chặt chẽ và tối ưu hóa định mức kinh tế 
kỹ thuật ở tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty.

Chín là, duy trì và thực hiện triệt để tiêu chí đánh giá KPI 
ở tất cả các vị trí công việc, đảm bảo công bằng, khuyến 
khích NLĐ hoàn thành nhiệm vụ và cống hiến hết mình 
cho công việc.

Mười là, tiết kiệm chi phí trên tất cả các mặt hoạt động, tăng 
cường sử dụng nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường tự nhiên”.

Công đoàn May 10 nhận cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam

5 cá nhân nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
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Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được gọi tắt là 
“Toà nhà Harec” toạ lạc tại số 4A Láng Hạ với chức năng kinh 
doanh cho thuê văn phòng. Toà nhà Harec có 16 tầng nổi và 2 tầng 
hầm, cung cấp hơn 8.000m2 diện tích văn phòng cho thuê, là nơi 
được lựa chọn làm văn phòng của nhiều tập đoàn kinh tế, dự án, 
các công ty trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như bảo 
hiểm, ngân hàng, dược phẩm, luật, dịch vụ vận chuyển…

Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển với rất nhiều những 
thăng trầm của thị trường cho thuê văn phòng nói riêng và tình 
hình kinh tế nói chung, Toà nhà Harec luôn hướng tới một dịch vụ 
chuyên nghiệp, chú trọng kiểm soát chất lượng phục vụ, nhằm duy 
trì và nâng cao dịch vụ, không ngừng cải tạo cơ sở vật chất và cơ 
sở hạ tầng, tạo mỹ quan và môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
thân thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách thuê.

Những nỗ lực phục vụ của Toà nhà đã được khách hàng đánh giá 
và tin chọn bằng sự hợp tác lâu dài. Đa số các khách thuê tại toà 
nhà đã gia hạn thuê thêm khi hết thời hạn, nhiều khách hàng đã 
đồng hành cùng toà nhà từ ngày đầu hoạt động cho đến nay và vẫn 
tiếp tục hợp tác cùng sự phát triển của hai bên. Công suất cho thuê 
trung bình hàng năm của toà nhà luôn đạt trên 90% ngay cả trong 
những năm khó khăn, có những thời điểm đạt 100%.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ 
phần Harec Đầu tư và Thương mại xin gửi đến Quý khách hàng, 
Quý đối tác lời Chúc mừng năm mới thật nhiều sức khỏe, an 
khang và thịnh vượng.

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự 
hợp tác quý báu của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời 
gian qua. Chúng tôi cam kết luôn hoạt động với mục tiêu cung cấp 
dịch vụ tốt nhất, trên tinh thần lợi ích của khách hàng là điều kiện 
tồn tại của mình, nhằm mang lại môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và là sự lựa chọn tin cậy, lâu dài của Quý khách hàng.

Một lần nữa, Tòa nhà Harec xin chân thành cảm ơn và tri ân Quý 
khách hàng, Quý đối tác đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác cùng 
chúng tôi. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý 
vị trong năm tới.

Xin kính chúc Quý vị cùng gia đình một năm mới tốt lành, thật 
nhiều niềm vui - một năm 2019 may mắn, hạnh phúc, an khang 
và thịnh vượng!

ĐC: Số 4A Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội
ĐT: (84 24) 377 24 330  *  Fax: (84 24) 377 24 332
Email: sales@harec.com.vn  * Web: harec.com.vn

Chúc Mừng 
Năm Mới

Chúc Mừng 
Năm Mới

TÒA NHÀ HAREC 

Không ngừng 
nâng cao dịch vụ

Không ngừng 
nâng cao dịch vụ
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NHữNg cảm NHậN của kHácH HàNg

Một mùa Xuân mới đã về, mùa của niềm tin và hy vọng. Trong niềm vui ấy, những người 
yêu mến thương hiệu Việt ai cũng muốn cụng ly bia Hà Nội chúc mừng cho Tổng công ty CP 
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) - Thương hiệu Quốc gia đã liên tục thành 
công với chuỗi Ngày hội Bia Hà Nội trên nhiều vùng miền cả nước trong năm qua. Đối với 
chúng tôi, Ngày hội Bia Hà Nội tại Thủ đô hàng năm luôn để lại những kỷ niệm đẹp, không 
thể nào quên. hà ĐăNg

Trung tuần tháng 12/2018, Ngày hội Bia Hà 
Nội 2018 đã diễn ra thành công trên đất Hà 
Thành. Đây là sự kiện lớn của HABECO 
kết thúc năm cũ và chào đón năm mới 

2019 sẽ thành công hơn. Ngày hội đã để lại những cảm 
nhận tốt đẹp trong lòng đông đảo khách hàng, người 
tiêu dùng. 

Tuy thời tiết Hà Nội cuối năm có se se lạnh nhưng 
những cốc bia Hà Nội sóng sánh ánh vàng tại Ngày 
hội Bia Hà Nội vẫn là thứ đồ uống mang hương vị 
thơm ngon và chất men say hấp dẫn lòng người. Họ 
đến đây được cảm nhận những hương vị đặc trưng của 
Bia Hà Nội. Từ những cốc bia hơi Hà Nội sóng sánh 
vàng  hay lon bia Hà Nội màu trắng đến chai bia Trúc 
Bạch màu xanh... đều mang đến cho thực khách một 
sự hưng phấn tuyệt vời... Với thực khách, Ngày hội Bia 
Hà Nội là một trong những lễ hội mang nét văn hóa 

ẩm thực đặc trưng, một bữa đại tiệc đặc sắc về bia tri 
ân khách hàng hoành tráng. Tại đây, hương vị bia Hà 
Nội là chất xúc tác thú vị kết nối bạn bè, một hương 
vị vừa quen vừa lạ làm người ta tạm quên đi những 
bộn bề trong cuộc sống. Hơn nữa, Ngày hội còn là nơi 
mang lại những cảm giác, cảm xúc, cảm nhận tươi mới 
về một Thương hiệu Quốc gia đi cùng năm tháng. Có 
thể nói, với chút cay nồng, chút bồng bềnh của lớp bọt 
bia tan ngay đầu lưỡi, chút hậu vị ngọt nhẹ, đậm đà... 
khiến các sản phẩm bia Hà Nội đã làm đắm say biết 
bao lòng người.

Tới Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội, nơi diễn 
ra Ngày hội Bia Hà Nội 2018 ngay trước giờ khai mạc, 
bạn Hứa Quốc Việt đến từ Công ty TNHH Navado 
Việt Nam cùng tốp bạn trẻ của mình hào hứng cho 
biết: “Tuy quê mỗi người một vùng miền khác nhau, 
nhưng chúng tôi đều có chung sở thích là uống bia 

Ngày hội Bia Hà Nội 2018 tại Thủ đô thu hút đông đảo thực kháchHứa Quốc Việt (ngoài cùng bên trái) và các bạn trẻ yêu 
thích sản phẩm Bia Hà Nội

về ngày Hội bia Hà nội
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Hà Nội. Bởi vậy, khi biết Ngày hội diễn ra vào tháng 
12 hàng năm, chúng tôi đã lên lịch gặp nhau từ sớm, 
trước khi diễn ra sự kiện. Năm nay, Ngày hội tại Hà 
Nội mang một hình ảnh khá đột phá và mới mẻ, đậm 
nét không khí Giáng sinh, chào đón năm mới đang tới 
gần. Đó là hình ảnh các bạn nữ PG trẻ trung trong 
trang phục Noel đón thực khách ngay từ cổng vào vừa 
cuốn hút, trang trọng vừa làm cho đấng mày râu ghiền 
bia thêm xao xuyến. âm nhạc rộn ràng cộng với cách 
trang hoàng Ngày hội cũng làm nổi bật mùa Giáng 
sinh bằng cây thông Noel khổng lồ được làm từ những 
lon bia Trúc Bạch với nhận diện mới. Bên cạnh đó là 
những gian hàng sản phẩm tràn ngập sắc màu với ông 
già Noel, tuần lộc… tưng bừng chào đón mùa Giáng 
sinh mới sắp về khiến chúng tôi thật sự phấn khích...”.

Trong không khí ấy, Ngày hội đã sắp đặt mọi vị 
trí như: Sân khấu khai mạc, biểu diễn nghệ thuật; nơi 
cấp bia; nơi phục vụ ẩm thực; bộ phận phòng cháy, y 
tế, vệ sinh một cách thuận lợi và tiện nghi nhất cho cả 
Ban Tổ chức và đông đảo thực khách. Đặc biệt là sân 
khấu trung tâm có thể giao diện khắp 4 mặt cùng với 
những màn hình khuyếc đại hình ảnh cỡ lớn. Tất cả 
đều nhằm thực hiện tốt ý tưởng, chủ đề Ngày hội của 
HABECO. Đó là vạn con người đều chung một đam 
mê Bia Hà Nội.

Anh Nguyễn Trọng Hòa - một thực khách tham 
dự Ngày hội cùng tốp bạn đồng ngũ đến từ quận Đống 
Đa, Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham 
dự Ngày hội Bia Hà Nội tại Thủ đô. Đến Ngày hội lần 
nào cũng vui vì mọi người vừa được uống bia ngon thỏa 
thích vừa được trải lòng cùng bạn bè. Đặc biệt, năm 
nay, Ngày hội tổ chức đúng ngày diễn ra trận bóng 
đá đội tuyển Việt Nam thi đấu chung kết AFF Cup 
2018, khiến nhiều “tín đồ” Bia Hà Nội chúng tôi đã 
biến không gian Ngày hội trở thành một trong những 
điểm tụ họp khổng lồ nhằm tiếp sức cho đội tuyển Việt 
Nam. Nào chúng ta cùng cụng ly chúc cho Việt Nam 
chiến thắng! Zô…zô…”.

Anh Nguyễn Ngọc Quang vừa cạn ly bia cùng bạn 
bè bộc bạch: “Năm nào chúng tôi cũng mong chờ Ngày 
hội Bia Hà Nội diễn ra. Năm nay thật hạnh phúc khi 
được thưởng thức những ly bia yêu thích trong không 
khí tưng bừng trước giờ bóng lăn. Cảm ơn Bia Hà Nội 
đã cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời!”.

Ngồi gần khu vực sân khấu Trung tâm Ngày hội, 
bác Nguyễn Khắc Hiệp - giảng viên đại học đã về hưu 
tâm sự: “Chúng tôi uống bia Hà Nội từ những năm còn 
bao cấp, khi sản phẩm bia Hà Nội còn phân phối khan 

hiếm. Từ đó đến nay, Bia Hà Nội ngày một lớn mạnh 
và trở thành Thương hiệu Quốc gia. Trong thành công 
hôm nay, tôi mong Bia Hà Nội luôn giữ vững thương 
hiệu, đặc biệt là đưa hình ảnh Bia Hà Nội ngày một lan 
tỏa rộng khắp với sự kiện Ngày hội Bia Hà Nội rất ý 
nghĩa và hấp dẫn này…”.

Ngồi bên gian hàng Địa chỉ Vàng Bia hơi Hà Nội 
Trung Hằng đến phục vụ Ngày hội, tốp bạn trẻ Trần 
Ngọc Anh vui vẻ cho biết: “Nhiều bạn trẻ chúng em 
thật sự háo hức với các khu vực chụp ảnh “check-in” 
cùng các mô hình sản phẩm Bia Hà Nội của Ngày hội 
hơn cả. Bởi qua đó, không chỉ nhận được quà tặng 
hấp dẫn mà còn hiểu thêm về một thương hiệu đồ 
uống lâu đời của người Việt. Bên cạnh đó, với tinh 
thần khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng khi 
tham gia Ngày hội Bia, Ban Tổ chức đã hợp tác cùng 
ứng dụng gọi xe FastGo và dành tặng cho thực khách 
tham dự như chúng em nhiều mã khuyến mại khi đặt 
xe để di chuyển…”

Ngày hội Bia Hà Nội đã khép lại, song dư âm tốt 
đẹp đó vẫn đọng lại trong lòng những thực khách, nhất 
là những người yêu mến bia Hà Nội

Hình ảnh ông già Noel tạo không khí chào đón năm mới và 
Lễ Giáng sinh tại Ngày hội Bia Hà Nội 2018



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG72 73

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

Đó là slogan thể hiện rõ mục tiêu cũng như ý chí quyết tâm của lãnh đạo, CBCNV Tổng 
công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại Lễ tri ân và tổng kết 2018 
trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019. Đây là một thái độ tích cực, quan điểm đúng đắn của 
HABECO trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay và đặt ra nhiều cơ hội, thách thức với 
Thương hiệu Quốc gia Bia Hà Nội. hà ĐăNg

Để “Gìn giữ tinh hoa” gần 130 năm lịch sử 
truyền thống và 60 năm khôi phục, xây 
dựng, phát triển Bia Hà Nội cũng như 
“Nâng tầm vị thế” Thương hiệu Quốc 

gia, thời gian qua, HABECO đã và đang phát huy nội 
lực, sáng tạo, xây dựng chiến lược cho một cuộc hành 
trình dài với tâm thế mới trong cuộc chạy đua đầy thử 
thách. Có vững bước mới thành công. Bởi vậy, năm 
2018 đã qua, là một năm HABECO hết sức bận rộn với 
những công việc bộn bề trong mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đạt được những thành quả quan trọng 
trên nhiều mặt công tác.

Năm 2018 với Nhiều dấu ấN

Trong công tác tiêu thụ và phát triển thị trường, 
ngoài việc tập trung kiện toàn lại bộ máy bán hàng, Tổng 
công ty đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, 
quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhằm liên tục quảng bá 
sản phẩm của HABECO tới người tiêu dùng rộng khắp. 
Đó là HABECO đã tổ chức thành công sự kiện Ngày 
hội Bia Hà Nội tại 5 tỉnh thành phố (Quảng Trị, Nam 
Định, Thanh Hóa, Bắc Giang và Hà Nội), thu hút được 
hơn 70.000 người tham gia. Cùng với đó, HABECO đã 

thực hiện chiến lược tái định vị thương hiệu HABECO 
và các dòng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội. 
Đặc biệt, Tổng công ty đã thay đổi nhận diện và truyền 
thông mạnh mẽ cho nhãn hiệu các sản phẩm: Bia Trúc 
Bạch, Bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ, bia lon Hà Nội 
vàng. Trong đó, bước đột phá là bộ nhận diện mới của 
sản phẩm bia Trúc Bạch, được khách hàng đánh giá cao, 
xứng đáng với định vị “Kiệt tác Bia”.

Trong công tác chất lượng, kỹ thuật, HABECO đã 
tập trung, đẩy mạnh, thể hiện qua việc khánh thành Dự 
án đầu tư hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
tại Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát (Mê Linh, 
Hà Nội) vào tháng 4/2018. Việc đưa vào vận hành Dự 
án đã cung cấp cơ sở vật chất quan trọng cho công tác 
nghiên cứu, phát triển kỹ thuật, công nghệ, phân tích 
kiểm nghiệm lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát; Nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới; Nghiên cứu thử nghiệm 
và ứng dụng kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiến bộ mới 
trước khi đưa ra sản xuất hàng loạt. Từ đó, HABECO 
ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành 
và đa dạng hóa chủng loại mặt hàng. Bên cạnh đó, Tổng 
công ty còn mở rộng việc giám sát chất lượng đến các 

habEco:
“gìN giữ TiNH Hoa - NâNg Tầm Vị THế”

HABECO chúc mừng Xuân mới 2019 với quyết tâm Gìn giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế
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nhà phân phối và người tiêu dùng, tích cực thực hiện 
việc ghi nhận các phản ánh về chất lượng, thăm dò thị 
hiếu người tiêu dùng để có những cải tiến phù hợp; Cải 
tiến nâng cao chất lượng Bia Hanoi Premium, Bia Trúc 
Bạch, Bia Hà Nội nhãn xanh; Tổ chức Hội nghị công 
tác chất lượng kỹ thuật và ISO, Tọa đàm “Chất lượng 
nước trong sản xuất bia, yêu cầu và công nghệ xử lý” để 
có những giải pháp nâng cao chất lượng thành phẩm…

Trong công tác đầu tư, năm 2018 Tổng công ty bắt 
đầu triển khai việc cải tạo dây chuyền chiết chai tại Nhà 
máy Bia Hà Nội - Mê Linh để có thể đưa sản phẩm bia 
chai 355ml (nằm trong phân khúc sản phẩm cận cao cấp), 
dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 5/2019. Hơn nữa, 
HABECO đã tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư 
hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể (Dự án ERP). 
Dự kiến đưa hệ thống vào vận hành trong quý IV/2019.

Nhờ tích cực, nỗ lực không ngừng, năm 2018, Tổng 
công ty đã vinh dự nhận được các giải thưởng lớn như: 
Vinh danh “Thương hiệu quốc gia” lần thứ 4 liên tiếp; 
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018; Chứng nhận hàng 
Việt Nam chất lượng cao; Hàng Việt Nam được người 
tiêu dùng yêu thích; Chứng nhận chất lượng dịch vụ 
Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp uy tín ngành Thực 
phẩm - Đồ uống Việt Nam năm 2018…

Năm 2019 tÍCh CựC “gìN giữ tiNh hoa - NâNg 
tầm vị thế”

Đây là tâm thế mới và cũng là quyết tâm trong việc 
khẳng định, chinh phục đỉnh cao và chiến thắng chính 
mình. Bởi vậy, ngay tại Lễ tri ân và tổng kết 2018 vào 
đầu năm mới 2019, ông Ngô Quế Lâm - Tổng giám đốc 
HABECO đã nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp Bia duy 
nhất mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối của Việt 
Nam, nằm trong bối cảnh sức ép cạnh tranh gay gắt từ 
các hãng bia ngoại có tiềm lực về tài chính, khao khát 
chiếm lĩnh, chi phối thị trường trong nước, hội nhập 
quốc tế sâu rộng,… không có con đường nào khác là 

HABECO phải phát huy mọi giá trị cốt lõi, vượt lên 
chính mình. Do đó, 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, nhằm “Gìn giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế”. Theo 
đó, Tổng công ty đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ bia 
các loại ước đạt 632 triệu lít với tổng doanh thu trên 
12.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước dự kiến trên 
5.000 tỷ đồng…”.

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ ngày đầu tháng 
đầu của năm 2019, HABECO đã tích cực hoàn thiện 
và đưa vào thực thi chiến lược tái định vị thương hiệu 
HABECO và các dòng các sản phẩm; Kiện toàn và 
nâng cao năng lực phân phối, bán hàng và phát triển 
thị trường của khối bán hàng trực thuộc Tổng công ty... 
Cùng với đó, HABECO đang nghiên cứu, phát triển các 
dòng sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng mới như: Trúc 
Bạch Grand Craft Beer; Bia không cồn; Bia hương hoa 
quả,... để có thể nhanh chóng thương mại hóa khi có 
nhu cầu thị trường. Đặc biệt, Bia Hà Nội sẽ đẩy nhanh, 
nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy Mê Linh bằng 
việc: Đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 60.000 lon/
giờ; Dây chuyền chiết keg công suất 240 keg/giờ; Các 
hệ thống phụ trợ đáp ứng yêu cầu về sản lượng trước 
mắt và chuẩn bị cho đầu tư mở rộng nhà máy trong các 
giai đoạn tiếp theo...

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của HABE-
CO và ghi nhận quan điểm, đường hướng là “Gìn giữ 
tinh hoa - Nâng tầm vị thế”, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Cao Quốc Hưng đã có ý kiến chỉ đạo Bia Hà 
Nội thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, 
HABECO cần thực hiện tốt kế hoạch 2019 và chiến 
lược phát triển trung, dài hạn. Đặc biệt, HABECO cần 
phát huy nội lực, tiếp tục đoàn kết, sát cánh hơn nữa, 
hướng tới mục tiêu chung là gìn giữ, xây dựng, phát 
triển Thương hiệu Quốc gia Bia Hà Nội dưới bất kỳ 
hoàn cảnh nào

HABECO tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2018
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NguyễN hoàNg

Tôi chăm chú đi về phía có mấy người bạn 
nước ngoài đang thưởng thức bia hơi Hà 
Nội, tại Ngày hội bia Hà Nội năm 2018, 
bỗng có tiếng vọng từ phía sau: Chào nhà 

báo! Tôi giật mình quay lai. Một người đàn ông trạc 50 
tuổi hồ hởi bắt tay tôi rất thân thiện: “Chị suy nghĩ gì 
mà chăm chú thế, ngồi xuống đây cùng chúng em uống 
một chút bia hơi đã nào? Một năm rồi, hôm nay mới 
có dịp gặp lại chị. Chị khỏe chứ!”. Hai bạn khác cũng 
đứng dậy bắt tay tôi thật chặt. Tôi hơi bối rối. Sau vài 
giây mới nhận ra bộ ba này, tôi đã từng gặp họ uống 
bia hơi Hà Nội trên phố cổ (phố Tạ Hiện, Hà Nội) vào 
một buổi tối mùa Đông năm ngoái khi tôi và một đồng 
nghiệp tác nghiệp tại phố cổ.

- Chào các bạn! Rất vui gặp lại mọi người ở đây. 
Các bạn trông tôi thế nào? Vẫn như ngày xưa đấy chứ? 
Tôi cười và đáp lại.

Một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, có nước 
da hơi ngăm đen đứng lên tự giới thiệu: “Em có biệt 
hiệu là “Hải đen”, rồi chỉ về phía bạn đứng bên phải 
mình nói, còn đây là anh Bảo - anh cả, người phía trái 
em là Dũng. Chúng em là bạn thân của nhau, đều là kỹ 
sư xây dựng và cùng chung một đam mê, đó là không 
thể thiếu bia hơi Hà Nội...”.

- Thảo nào trông các bạn cứ như nghệ sỹ ý! Tôi 
đùa vui.

Cả đám lại phá lên cười sảng khoái.

Câu chuyện giữa chúng tôi đang rôm rả thì bắt 
gặp một nhân viên dáng dong dỏng, xinh xắn. Cô 
đang đi về phía chúng tôi, đầu đội mũ trắng, khoác 
chiếc tạp dề màu vàng, được in dòng chữ “Ngày hội 
bia Hà Nội” màu đỏ nổi bật trên nền vàng. Cô bê 
trên tay 4 cốc bia hơi Hà Nội vừa được rót còn đầy 

Bộ ba cùng chung sở thích
tại ngày Hội bia Hà nội 2018

Thực khách uống bia hơi tại Ngày hội bia Hà Nội 2018
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bọt trắng xóa trông thật hấp dẫn đang tiến về phía 
chúng tôi. Cô  tươi cười mời chúng tôi uống bia, 
rồi lại thoăn thoắt đi về phía những bom bia hơi Hà 
Nội, rót tiếp 4 cốc bia nữa mang đến cho chúng tôi. 
Hải đen thốt lên. Tuyệt quá! Tuyệt quá! Đi uống bia 
miễn phí mà còn được em gái xinh đẹp phục vụ chu 
đáo, tận tình thế này thì còn gì bằng. Hải đen gọi 
với: “Em gái ơi! Nhớ đừng bỏ quên bọn anh nhé! 
Cô nhân viên quay lại bẽn lẽn rồi khuất dần trong 
bạt ngàn thực khách. Dũng bảo: “Nhờ có Hải đen 
mà chúng mình được hưởng lây. Cậu này thế mà có 
duyên thầm”. Cả tốp lại cười vang, đứng dậy cụng ly 
và hô100% mừng ngày hội ngộ. Tôi cùng hòa chung 
niềm vui với các bạn.

- Ba bạn làm cùng một công ty với nhau phải 
không? Tôi hỏi Bảo.

- Không đâu chị ạ! Ba anh em, người từ Nam Định, 
người đến từ Hải Phòng và người từ Thanh Hóa ra 
tình cờ gặp nhau lần đầu trong quán bia hơi Hà Nội ở 
Hoàng Hoa Thám cách đây chục năm, thế rồi trở thành 
bạn thân. Chúng tôi không chỉ thường xuyên rủ nhau đi 
uống bia hơi Hà Nội những lúc rảnh rỗi hay ngoài giờ 
làm việc mà còn giúp nhau trong công việc làm ăn cũng 
rất thiết thực và cả bộ ba đều phát triển.

Bảo kể: “Cuối năm ngoái cả ba đều kiếm được kha 
khá rồi rủ nhau lên phố Tạ Hiện vừa uống bia hơi Hà 

Nội vừa ngắm phố phường với những ánh đèn lung linh 
huyền ảo về đêm. Hôm đó may mắn gặp chị và hôm 
nay chúng ta lại gặp nhau tại đây, đúng là chị em mình 
có duyên với nhau rồi. à cậu phóng viên năm ngoái 
đi cùng chị, hôm nay có đến dự Ngày hội bia Hà Nội 
không?...”.

- Cậu phóng viên mà các bạn gặp năm ngoái, cậu 
đang bận, vừa đi làm vừa đi học thêm bằng ngoại ngữ 
thứ 3 (tiếng Nhật) năm cuối nên không đi được!

- Dũng xuýt xoa. Sao cậu ấy giỏi thế? Hôm nào chị 
mời cậu ấy hộ chúng em đến Nhà hàng bán bia hơi Hà 
Nội ở Hoàng Hoa Thám uống bia, để chúng em còn 
nhờ cậu ấy phổ biến cách học ngoại ngữ.

- Được thôi! Cậu này mô phạm lắm, chỉ uống bia 
buổi chiều tối và tiểu lượng chỉ từ 1 đến 2 cốc là ngất 
ngây rồi!

- OK chị! Kiểu gì chúng em cũng chiều.

Tôi chủ động chia tay bộ ba rất nhiệt tình, ấn tượng 
với nụ cười dễ thương để đến làm quen các bạn nước 
ngoài đang có mặt và cũng rất say sưa bên cốc bia hơi 
Hà Nội.

Bộ ba đứng dậy bắt tay và chào tạm biệt tôi nhưng 
không quên nhắn nhủ: “ Rất mong gặp lại chị tại Ngày 
hội bia Hà Nội năm sau”

Thưởng thức bia Hà Nội



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG76 77

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

Hà Nội một chiều cuối tuần tháng 12/2018, 
sau khi đi làm về, tôi đang chuẩn bị xỏ 
giày chạy bộ thể dục vài vòng quanh 
vườn hoa gần nhà, thì bỗng điện thoại 

đổ chuông réo rắt. Gạt phím cảm ứng của chiếc smart-
phone bắt máy, phía đầu bên kia là tiếng của một nam 
thanh niên vẻ vồn vã:

- Anh H à! Dạo này anh có khỏe không? Em đang 
có công việc liên quan đến bia hơi Hà Nội, muốn nhờ 
anh chút?

Thì ra, đó là Tú - chú em họ, đang ở thị xã Phúc 
Yên (Vĩnh Phúc).

Tôi cất giọng bông đùa: Anh yếu lắm! 

- Tú: Em định mời anh đi uống bia thôi mà.

Thế thì anh lại khỏe rồi. Em định mời anh đi uống 
bia hơi Hà Nội ở quán nào? Hải Xồm hay Lan Chín. 
Hay quá, nghe tỉnh cả người! 

- Tú: Em đang định mở quán nhỏ bán bia hơi Hà 
Nội, nên muốn nhờ anh tư vấn giúp?

Anh có kinh nghiệm hay thâm niên bán bia gì đâu, 
giúp em sao được? - Tôi phân vân.

- Tú: Em nhớ cách đây mấy năm, anh giới thiệu 
với em là có anh bạn chơi thân cũng ở Vĩnh Phúc kinh 
doanh bia hơi rất đắt khách mà anh em mình đã từng 

ngồi với nhau. Anh có thể kết nối cho em gặp lại anh 
ấy được không? Em muốn học hỏi và tìm hiểu kinh 
nghiệm trước khi mở quán bia hơi Hà Nội anh ạ!

Sau mấy giây suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra: “Có phải 
chú em muốn gặp anh Phong -  Chủ một quán bia hơi 
ở thành phố Vĩnh Yên đúng không?

- Tú: Vâng, đúng rồi! Em còn nhớ, lần gặp uống 
bia hơi dạo đó, em mới học nghề ra trường, vẫn còn 
ngơ ngơ, nên không xin số điện thoại của anh Phong. 
Lúc đó, anh ấy chiêu đãi anh em mình món đặc sản ẩm 
thực Vĩnh Phúc: Tép dầu đầm Vạc cùng với bia hơi Hà 
Nội ngon thật!  

Tôi hưởng ứng: Người Vĩnh Phúc thường có câu 
ca: "Cỗ chín lợn mười trâu /Cũng không bằng Tép dầu 
Đầm Vạc”. Được rồi, để anh alo cho anh Phong và 
cuối tuần tới, anh em mình hẹn gặp anh Phong ở Vĩnh 
Yên nhé!

Cái hẹn cuối tuần đã đến. Sáng thứ Bẩy, trời hửng 
nắng, những tia nắng sớm làm cho người ta thêm phấn 
chấn. Tôi chuẩn bị mọi thứ, rồi bắt xe từ Hà Nội đi 
Vĩnh Phúc. Đến thị xã Phúc Yên, tôi xuống chỗ Tú. Từ 
đó, hai anh em lái con bình bịch tới thành phố Vĩnh 
Yên để gặp anh Phong như đã hẹn.

Đang trên đường thì nhận được điện thoại của anh 
Phong: “Các chú tới đâu rồi? Đến thẳng Nhà hàng Suối 

hưNg hà

Bia hơi Hà Nội cùng các món nhậu hấp dẫnBia hơi Hà Nội cùng các món nhậu hấp dẫngặp lại người chủ quán bia hơigặp lại người chủ quán bia hơi
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bia vàng ở đường Tuệ Tĩnh trong trung tâm thành phố 
nhé! Đây là một trong những quán bia hơi Hà Nội khá 
ăn khách của Vĩnh Yên đó. Mình ngồi đây hàn huyên 
đến chiều cũng được, vì anh còn dở chút công chuyện 
với Nhà hàng”.

- OK anh! Tôi đáp lời nhanh gọn và vỗ vai Tú phi 
thẳng tới Suối bia vàng.

Quãng đường phi xe máy còn lại tới Vĩnh Yên tuy 
không quá xa nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được 
Vĩnh Phúc hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Nào là cuộc 
sống phố thị nơi đây ngày một dễ chịu, chi phí rẻ, yên 
bình, môi trường xanh, sạch và tốc độ công nghiệp 
hóa, đô thị hóa ngày một nhanh. Cư dân ở đây có nhu 
cầu lớn về các sản phẩm đồ uống tên tuổi, thương hiệu 
đẳng cấp như Bia Hà Nội. Cũng chính vì lẽ đó, với chút 
vốn ít ỏi sau khi đi lao động nước ngoài vài năm trở về, 
Tú đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp với một quán nhỏ 
kinh doanh bia hơi Hà Nội. 

Chưa kịp ngắm kỹ phố xá Vĩnh Yên, thì chúng tôi 
đã đến Nhà hàng bia hơi Hà Nội - Suối bia vàng vào 
buổi trưa. Quan sát cách bố trí của nhà hàng này, khiến 
tôi cảm nhận chẳng khác gì một quán nhậu bia hơi Hà 
Nội quen thuộc ở Hà Thành. Khách nhậu đây đó đang 
nâng ly chúc mừng năm mới 2019. Nhìn những cốc bia 
hơi Hà Nội sóng sánh ánh vàng, tràn bọt trắng trông 
thật hấp dẫn. Mùi thịt xiên nướng thơm phức… Tú quay 
sang tôi nhoẻn miệng cười:

- Đúng chất bia hơi anh nhỉ?

Vừa lúc đó, có tiếng gọi giật từ xa: Góc này 
em ơi…!

Hóa ra, anh Phong đã đợi chúng tôi cùng với một 
người bạn. Trên bàn đã có tháp bia 5 lít và mấy cốc bia 
hơi thủy tinh truyền thống chờ sẵn. Chúng tôi bắt tay 
nhau, hỏi thăm sức khỏe rồi cuốn ngay vào ý tưởng 
kinh doanh bia hơi của Tú. Anh Phong bảo: “Anh mới 
nhượng lại quán bia hơi dạo nọ cho cô em gái để chuẩn 
bị mở một điểm mới. Nếu Tú thích kinh doanh bia hơi 
thì có thể đến chỗ anh ít bữa. Với một bạn trẻ mà mới 
bắt tay vào kinh doanh bia hơi, cần phải thận trọng. 
Tuy không quá khó khăn nhưng nhiều thứ cần phải 
suy tính”.

Gặp đúng người trùng ý tưởng, sẵn kinh nghiệm, 
khiến Tú rất vui. Vừa uống bia, vừa chuyện trò, chẳng 
mấy chốc trời đã về chiều. Trong nhiều câu chuyện, có 
câu chuyện anh Phong kể với Tú làm tôi nhớ mãi.

Anh kể, hồi anh mới mở quán bia hơi. Anh cảm 
thấy rất phiền lòng vì một đám trẻ con trong khu phố 

thường chơi đùa trước cửa hàng của anh vào mỗi buổi 
chiều khiến nơi đây khó bán hàng. Mặc dù anh đã thử 
nhiều phương án dọa nạt, nhưng không có cách nào 
đuổi được lũ trẻ đi. Cho đến một ngày anh nghĩ ra 
“tuyệt chiêu mới”. Anh gọi lũ trẻ lại, cho mỗi đứa 20 
nghìn rồi nói: Cám ơn các cháu, các cháu chơi ở đây 
làm chú rất vui. Ngày mai lại đến đây chơi nữa nhé! 
Bọn trẻ rất vui sướng khi nhận được tiền và dĩ nhiên 
ngày hôm sau chúng lại quay trở lại. Nhưng lần này 
anh chỉ cho chúng 10 nghìn với lý do như hôm trước. 
Hôm sau nữa thì chỉ cho mỗi đứa 5 nghìn, hôm sau nữa 
thì 2 nghìn và đến một ngày, anh không cho tiền bọn 
trẻ nữa. Điều này làm bọn trẻ cảm thấy rất khó chịu. 
Chúng nói với nhau: Chúng ta chạy nhảy đứt cả hơi 
mà số tiền càng ngày càng ít. Vậy lần sau đừng tới đây 
chơi nữa. Chơi nữa chẳng hóa ra ta reo hò miễn phí 
cho ông ấy vui à? Kể từ đó, quán của anh không còn bị 
làm phiền bởi việc nô đùa của lũ trẻ nữa và ngày một 
hút khách.

Dứt câu chuyện, cũng là lúc chúng tôi tạm chia tay, 
nhưng trong câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại 
nói lên một thực tại đang diễn ra rất thật trong việc 
kinh doanh của chúng ta. Đó là, có bao giờ bạn quyết 
định bỏ cuộc mà quên mất mục đích ban đầu của mình 
hay không? Bọn trẻ quên mất rằng, chúng vui chơi chỉ 
vì chúng thích thế. Thay vì tận hưởng từng giây phút 
được thoải mái cười đùa và leo lên những ngọn cây 
để hóng mát, chúng lại dành tâm trí để chờ đợi giây 
phút nhận được những đồng tiền thưởng và trong kinh 
doanh, để nắm bắt được tâm lý khách hàng, cần nhiều 
hơn những điều tinh tế như thế!

Khách hàng yêu thích bia hơi Hà Nội ở Nhà hàng Suối bia vàng 
tại Vĩnh Yên
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kiNH Tế TăNg TrưởNg ĐộT pHá 
NHờ THực HiệN ĐồNg bộ các giải pHáp

thaNh hóa:

Năm 2018, Thanh Hóa bước vào thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 
trong bối cảnh những thuận lợi cơ bản do kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát 
được kiểm soát, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết, các 
doanh nghiệp xuất khẩu đã có được các đơn hàng ngay từ đầu năm, một số 
dự án lớn đã đi vào giai đoạn hoàn thành… Tuy nhiên, những hạn chế, khó 
khăn trong nội tại nền kinh tế do tái cơ cấu còn chậm, năng suất lao động, 
sức cạnh tranh thấp, một số dự án trọng điểm chậm tiến độ và những thiệt 
hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất xảy ra ở các huyện miền núi, đã tác động 
bất lợi đến thực hiện những mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Song, 
được sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, 
các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân 
trong tỉnh, năm 2018 KT-XH của tỉnh đã có bước đột phá quan trọng.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP) ước đạt 15,16% (vượt 
kế hoạch), là mức tăng trưởng cao nhất từ 
trước đến nay; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp 

tục chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân 
đầu người ước đạt 1.990 USD. Sản xuất nông, lâm, thủy 
sản phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện trong 
điều kiện bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ; tổng sản 
lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, hoàn thành mục 
tiêu đề ra; cơ giới hóa ngành trồng trọt tiếp tục phát triển; 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả khả 
quan, với nhiều mô hình nông nghiệp sản xuất lớn, công 
nghệ cao được triển khai; chương trình xây dựng nông 
thôn mới đã có thêm 01 huyện, 42 xã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/
xã; đưa số xã đạt tiêu chí nông thôn mới lên 283 xã (đạt 
49,7% số xã), 567 thôn, bản. Sản xuất công nghiệp tăng 
trưởng mạnh, giá trị sản xuất ước đạt 95.065 tỷ đồng, tăng 
34,2% so với cùng kỳ, vượt 3,7% kế hoạch, là mức tăng cao 
nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, Dự án Liên hợp Lọc hóa 
dầu Nghi Sơn đã đi vào hoạt động và có sản phẩm thương 
mại, sẽ là đầu tàu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, thu ngân sách của tỉnh, góp phần quan trọng vào tăng 
trưởng chung của cả nước. 

Các ngành dịch vụ có bước phát triển mạnh, nhiều 
lĩnh vực đã có sự khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ ước đạt 94.270 tỷ đồng, vượt 4,7% kế 

hoạch, tăng 13,3% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải ước 
đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó, vận 
tải hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn ước đạt đạt 17,9 triệu tấn. 
Thu ngân sách nhà nước tăng vượt bậc, ước đạt 23.500 tỷ 
đồng, vượt dự toán được giao và gấp 1,8 lần năm 2017, lần 
đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt trên 20.000 tỷ đồng. 

Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy 
mạnh, ước thành lập mới 3.222 doanh nghiệp, vượt kế 
hoạch và xếp thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành 
lập mới; toàn tỉnh hiện có 12.523 doanh nghiệp đang 
hoạt động.

Việc huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 103.500 
tỷ đồng, vượt kế hoạch. Nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa 
đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như: Lọc hóa dầu Nghi 
Sơn; Dầu ăn Nghi Sơn; Xi măng Long Sơn; Thủy điện 
Cẩm Thủy 1; Bao bì Đại Dương; Khu đô thị mới phường 
Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; đã khởi công các Dự án: 
Nhiệt điện Nghi Sơn II; Dự án số 1 - Khu đô thị mới Trung 
tâm TP Thanh Hóa, Khu đô thị Đông Hải, TP Thanh Hóa; 
Luyện cán thép Nghi Sơn; các dự án chăn nuôi bò sữa 
Vinamilk, TH True Milk; Nhà máy giết mổ, chế biến gia 
cầm xuất khẩu Viet Avis, công suất giai đoạn 1 là 2.500 
con/giờ, gắn với chuỗi trang trại gà 8 triệu con/năm,...

Nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước đột phá. 
Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật với 3 Huy 
chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế (2 Huy chương 

Ông NguyễN ĐìNh XứNg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
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Vàng, 01 Huy chương Bạc) và 03 huy chương tại kỳ 
thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương (01 
Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương 
Đồng), nhiều nhất từ trước đến nay; kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia khối THPT, có 64 học sinh đạt các giải, xếp 
thứ 04 toàn quốc. Thể thao thành tích cao tiếp tục duy 
trì tốp đầu cả nước, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn 
quốc lần thứ VIII, đoàn thể thao của tỉnh đã giành được 
101 Huy chương các loại, trong đó có 36 Huy chương 
Vàng, xếp thứ 4 trên 65 tỉnh, thành, đơn vị. Ngành Y tế 
đã thực hiện thành công 03 ca ghép thận tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đội 
ngũ y bác sỹ tỉnh nhà. Chương trình giảm nghèo, giải 
quyết việc làm hoàn thành vượt mức kế hoạch; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm 2,59%, xuống còn 5,8%; các chính sách an 
sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh 
được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai 
nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành 
chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác 
thanh tra, tư pháp được quan tâm chỉ đạo, triển khai có 
trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc tăng 
cường pháp chế, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Năm 2019, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 20% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.520 
USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD; thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn đạt 26.642 tỷ đồng; tổng vốn đầu 
tư phát triển trên địa bàn đạt 125.000 tỷ đồng trở lên; 
thành lập mới 3.000 doanh nghiệp; giải quyết việc làm 
cho 68.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 
lên 67%; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
2,5% trở lên; có thêm 01 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 
tỉnh đã đề ra, trong đó tỉnh tập trung vào 7 nhiệm vụ, 
giải pháp sau: 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho SXKD phát triển. Đồng hành 
cùng doanh nghiệp, tập trung phối hợp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp, nhất là khó khăn về thủ tục 
hành chính, tiếp cận đất đai, lao động... tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh 
hoạt động hiệu quả.

Tập trung cải cách hành chính, rút ngắn thời gian 
thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, các thủ tục 
hành chính của tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động 
của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã; từng bước ứng dụng công nghệ thông 
tin trong việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính; 

xử lý nghiêm cán bộ công chức nhũng nhiễu, gây khó 
khăn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tiếp 
tục thực hiện kế hoạch hóa nhiệm vụ công tác giải 
phóng mặt bằng đến từng dự án, từng xã, từng huyện. 

Tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu ngân 
sách, triển khai hiệu quả các giải pháp chống thất thu, 
nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán 
thu năm 2019.

Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn 
hóa - xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực 
hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, hoàn chỉnh kế hoạch giảm 
nghèo của từng huyện, từng xã để có giải pháp giảm 
nghèo đến từng hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển 
kinh tế. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp 
trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Tăng cường các biện pháp 
bảo đảm an toàn giao thông.

Tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành 
theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt, thiết thực, hiệu 
quả; tăng cường lượng hóa các chỉ tiêu chủ yếu trong 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh 
để giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, 
đơn vị, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, 
nhưng với ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, tinh 
thần đoàn kết, đồng tâm hợp lực của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp 
nhân dân, nhất định Thanh Hóa sẽ hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu hoàn thành cao 
nhất mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020

Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II
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Trong Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2018 tại Hà 
Nội vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk đã một 
lần nữa vinh dự đạt được danh hiệu quý giá này lần thứ 5 liên tiếp trong suốt 10 năm, từ 
năm 2008 đến nay (Danh hiệu được chọn lọc và công bố mỗi 2 năm 1 lần). Vinamilk cũng 
là công ty sữa duy nhất tại Việt Nam liên tục được đánh giá cao và bình chọn là thương hiệu 
quốc gia trong suốt một quãng thời gian dài và có tính liên tục như trên. 

ViNamiLk tHương Hiệu quỐc gia 
kHởi nguỒn từ nHỮng Sự 
đầu tư ngHiÊm tÚc và bài bản

Chương trình Thương hiệu Quốc gia 
(THQG) đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/
QĐ-TT ngày 25 tháng 11 năm 2003 nhằm 

mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia 
sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình là Chất 
lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp 
phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt 
Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo 
dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

NhữNg CoN Số ấN tượNg
Được thành lập từ năm 1976, sau gần 43 năm đổi 

mới và phát triển, Vinamilk đã vươn lên và khẳng định 
vị thế thương hiệu số 1 Việt Nam nói chung và trong 
ngành sữa nói riêng, với hơn 200 chủng loại sản phẩm 
dinh dưỡng các loại, hàng năm có khoảng 15 tỷ sản phẩm 
được người tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng. Năm 2017, 
toàn ngành sữa nước của Vinamilk chiếm hơn 50% thị 
phần; sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% đứng đầu về cả 
sản lượng lẫn doanh số trong phân khúc nhóm các nhãn 
hiệu sữa tươi từ năm 2015 đến nay (Nielsen 8/2017). Ngoài 
ra, Vinamilk còn nắm hơn 80% thị phần sữa chua, 80% 
thị phần sữa đặc, 40% thị phần trong ngành hàng sữa bột.

Không chỉ tập trung phát triển thị trường trong 
nước, Vinamilk còn mang thương hiệu quốc gia của 

Bà Nguyễn Minh Tâm -  Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, nhận hoa và biểu trưng Thương hiệu Quốc gia từ 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
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Việt Nam đến tay nhiều người tiêu dùng trên khắp 
thế giới. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Vinamilk 
gồm sữa bột trẻ em, sữa đặc có đường và sữa chua. 
Ngoài những thị trường đã đầu tư như Campuchia, Ba 
Lan, Nga, Mỹ…, Vinamilk sẽ tiếp tục khai thác các thị 
trường tiềm năng tại Trung Đông và Đông Nam Á, 
đồng thời tăng cường xuất khẩu sang châu Phi. Tới 
nay, Vinamilk đã xuất khẩu sang 43 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, trong đó có các thị trường tiêu chuẩn cao 
như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand. 
Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD.

Đầu tư, phát triểN bềN vữNg thEo 
hướNg CôNg Nghệ Cao

Để làm nền tảng cho sự phát triển đồng bộ của 
Vinamilk phải kể đến sự đầu tư nghiêm túc và bài bản 
trong suốt nhiều năm. Đó là việc liên tục mở rộng hệ 
thống trang trại nhà máy của Vinamilk cả trong và 
ngoài nước. Tại Việt Nam, Vinamilk đã có 13 nhà máy 
và 10 trang trại bò sữa công nghệ cao trải dài từ Bắc vào 
Nam. Trong đó có 2 siêu nhà máy sữa tại Bình Dương 
được trang bị công nghệ tích hợp, hoàn toàn tự động, 
hệ thống trang trại của Vinamilk còn được tổ chức cấp 
chứng nhận quốc tế Bureau Veritas chứng nhận là hệ 
thống trang trại đạt chuẩn Global GAP lớn nhất Châu 
Á (cho 9 trang trại), trang trại hữu cơ của Vinamilk tại 
Đà Lạt cũng là trang trại hữu cơ theo chuẩn Châu âu 
đầu tiên tại Việt Nam. 

Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, Vinamilk còn sở hữu 
các nhà máy sản xuất sữa tại Mỹ (100% cổ phần nhà 
máy Driftwood), tại Campuchia (100% cổ phần nhà 
máy Angkormilk), New Zealand (22,8% cổ phần nhà 
máy Miraka) và 1 công ty con tại Ba Lan. Bên cạnh 
đó, Vinamilk còn đầu tư phát triển trang trại hữu cơ 
tại Lào và tiếp tục tìm các cơ hội hợp tác ở các nước 
trong khu vực

Ngoài việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng 
phục vụ cho việc sản xuất, việc cải tiến chất lượng sản 
phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu của Thương 
hiệu Quốc gia Vinamilk. Trong những năm vừa qua, 
Vinamilk đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn 
dinh dưỡng hàng đầu thế giới DSM - Thụy Sỹ, ứng 
dụng dinh dưỡng chuẩn quốc tế vào sản phẩm sữa bột 
cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam, hợp tác với 
tập đoàn Chr. Hansen - nơi sở hữu “bộ sưu tập” các 
lợi khuẩn lớn nhất thế giới với khoảng 30.000 chủng loại 
nhằm bổ trợ cho các sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng 
của các công ty thực phẩm hàng đầu thế giới. Bên cạnh 
đó, Vinamilk còn hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy - 
TPHCM, Công ty Dược Hậu Giang để tiếp tục nghiên 
cứu cho ra đời các sản phẩm mới, các sản phẩm chuyên 

biệt nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng. 

Đáng chú ý hơn, các sản phẩm của Vinamilk là sản 
phẩm sữa duy nhất được phục vụ trên các chuyến bay 
của Vietnam Airlines xuất phát từ Việt Nam, đảm bảo 
chất lượng để phục vụ cho Hãng hàng không đạt chuẩn 
4 sao quốc tế duy nhất của Việt Nam thông qua thỏa 
thuận hợp tác được ký kết vào tháng 08/2018. Sự liên 
kết chặt chẽ trên nền tảng thấu hiểu giữa hai doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam - 2 thương hiệu quốc gia 
đất Việt sẽ góp phần giúp cả hai cùng nhau vươn xa 
và giúp cho các thương hiệu Việt Nam nói chung được 
nhận biết rộng rãi hơn trên các thị trường ngoài nước

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua 
đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu 
và phần thưởng cao quý do Đảng nhà nước trao tặng: 
Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000; Huân chương 
Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng 
Nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba lần 2 
năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng 
và Nhà nước. Vinamilk cũng là thương hiệu có giá trị 
nhất Việt Nam với giá trị đạt 2.28 tỷ USD (Forbes Vi-
etnam 2018), 6 năm liền được bình chọn vào danh sách 
50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam, 
là 1 trong 2000 công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu 
(Global2000 - Forbes Global 2017). Trong báo cáo “Dấu 
chân thương hiệu” của Kantar Worldpanel, Vinamilk 
đã vượt qua các thương hiệu nước ngoài và nội địa để 
giữ vị trí là thương hiệu số 1 Việt Nam. 

Đó cũng chính là động lực để thúc đẩy sự phát triển 
của Vinamilk. Thương hiệu quốc gia này luôn áp dụng 
các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới để vận hành 
công ty phát triển một cách bền vững, khẳng định vị 
thế trong nước, đầu tư mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, 
xứng đáng với niềm tự hào là thương hiệu quốc gia của 
Việt Nam

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 
2018
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Năm 2018, mặc dù gặp nhiều thách thức và bất lợi từ thị trường, giá dầu thế giới, Công ty 
Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị hàng đầu của ngành Dầu khí Việt Nam đã 
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 23/11/2018, “về đích 
sớm” 38 ngày so kế hoạch năm 2018.

tăNg trưởNg trêN NềN tảNg khoa 
họC CôNg Nghệ

Tính từ đầu năm đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất luôn được vận hành an toàn, ổn định và được 
duy trì công suất vận hành tối ưu (105% công suất thiết 
kế). BSR sản xuất và xuất bán ra thị trường hơn 7 triệu 
tấn sản phẩm các loại; đạt doanh thu hơn 113,4 ngàn tỷ 
đồng (vượt 45,5% so kế hoạch cả năm 2018); nộp ngân 
sách nhà nước trên 11,6 ngàn tỷ đồng (vượt trên 39,7% 
so với kế hoạch cả năm 2018); lợi nhuận sau thuế đạt 
trên 4 ngàn tỷ đồng (vượt 17,6% kế hoạch năm 2018). 

Sau hơn 9 năm đi vào hoạt động từ tháng 02/2009, 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã nhập hơn 63 triệu tấn 
dầu thô, sản xuất và xuất bán hơn 57,2 triệu triệu tấn 
sản phẩm các loại ra thị trường, đạt doanh thu trên 
994,6 ngàn tỷ đồng (tương đương 42 tỷ USD), nộp ngân 
sách nhà nước gần 157,1 ngàn tỷ đồng (gần 7 tỷ USD 
gần gấp 3 tổng mức đầu tư) và lợi nhuận sau thuế trên 
21,4 ngàn tỷ đồng.

Kết quả tiết kiệm chi phí 11 tháng đầu năm 2018 
ước đạt giá trị 824,15 tỷ đồng (vượt 70,76% so kế hoạch 
tiết kiệm cả năm). BSR tiếp tục công tác tối ưu hóa sản 
xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đẩy 
nhanh việc triển khai, cập nhật thực hiện các chương 
trình hành động hằng năm về tối ưu hóa sản xuất, tiết 
kiệm chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc 
biệt, chương trình tối ưu hóa năng lượng đạt được kết 
quả rất khả quan. Chỉ số năng lượng EII trung bình là 
103,4% so kế hoạch 105%+/-1%. Tính đến thời điểm 
hiện tại đã có sáu giải pháp triển khai thành công giúp 
BSR tiết kiệm được khoảng 1,9 triệu USD/năm.

Đóng góp vào những kết quả nêu trên, đầu tiên 
phải kể đến giải pháp “Tăng sản xuất hơi HP tại phân 

xưởng RFCC nhằm giảm lượng hơi HHP, góp phần giảm 
tiêu thụ nhiên liệu tại các lò hơi của khu vực phụ trợ, 
giảm chỉ số EII của NMLD Dung Quất” giúp tiết kiệm 
khoảng 290.163 USD/năm. Một giải pháp nữa là đã đưa 
vào áp dụng và tiết kiệm cho Công ty khoảng 413.910 
USD/năm (tương đương khoảng 10 tỷ đồng/năm), đó 
là giảm lưu lượng hơi nước sử dụng tại tháp T-1901 và 
tăng nồng độ H2S trong Lean amine. Giải pháp “Thử 
nghiệm tối ưu áp suất vận hành mạng hơi thấp áp Nhà 
máy (LPS) phù hợp áp suất hơi cho phép của phân 
xưởng PP” cũng góp phần làm lợi cho Công ty.

Trong công tác tối ưu hóa công nghệ, BSR tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện công tác tối ưu hóa vận hành, 
tối đa hóa sản xuất xăng RON 95 nhằm tối đa hóa lợi 
nhuận và đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng 
trong giai đoạn chuyển đổi sử dụng xăng RON 92 sang 
xăng sinh học E5 RON 92, đa dạng hóa chủng loại dầu 
thô chế biến.

LọC Hóa dầu BìNH SơN 
sẽ Trở THàNH TruNg Tâm Lọc Hóa dầu LớN 

ở kHu Vực miềN TruNg

Các kỹ sư BSR vận hành NMLD Dung Quất tại Phòng điều 
khiển trung tâm
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BSR cũng tích cực hợp tác với các đối tác đến 
từ các nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho NMLD Dung Quất, để BSR có những khởi đầu 
mới khi hoạt động trong mô hình công ty cổ phần. 
Cuối tháng 7/2018, BSR ký kết thỏa thuận hợp tác 
về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho NMLD 
tại Việt Nam với Trung tâm hợp tác Dầu mỏ Nhật 
Bản (JCCP) nhằm thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ giữa 
hai bên, mang đến thành công và nhiều kết quả 
khả quan cho BSR. Hãng tư vấn Boston Consulting 
Group - BCG (Mỹ) cũng hợp tác với BSR nâng cao 
hiệu quả của NMLD, cử các chuyên gia tư vấn đến 
khảo sát hiện trạng tại NMLD Dung Quất để bước 
đầu phân tích, tư vấn và đề xuất BSR chiến lược kinh 
doanh, chương trình hành động nâng cao giá trị lợi 
nhuận cho nhà máy.

Cơ hội rộNg mở Sau ipo
BSR là đơn vị khai mạc cho phiên IPO thành công 

đầu tiên của năm 2018 tại Sàn giao dịch chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh. Có hơn 242 triệu cổ phiếu đã được 
bán cho các nhà đầu tư, tương đương gần 8% cổ phần 
BSR, thu về cho Nhà nước hơn 5.414 tỷ đồng. BSR 
chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào 
ngày 01/7/2018. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá: “Thành công lớn nhất 
của BSR là chuyển đổi sang công ty cổ phần - giúp 
Công ty có thêm động lực mới, nguồn lực mới cho sự 
phát triển trong thời gian tới. Đây là cơ hội để BSR tái 
cơ cấu, siết lại tổ chức, để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn”.

Nhà đầu tư không chỉ “mua” giá trị hiện tại của 
BSR mà còn kỳ vọng vào tương lai như Dự án nâng cấp, 
mở rộng (NCMR) NMLD Dung Quất; cơ hội mở rộng 
hóa dầu. NCMR NMLD Dung Quất sẽ giúp nhà máy 
lựa chọn được nguyên liệu đầu vào rẻ hơn, chi phí sản 
xuất một đơn vị sản phẩm rẻ hơn, trong khi giá thành 
vẫn tính theo giá thị trường, giúp BSR dự báo sẽ có 
lợi nhuận rất cao. Sau nhiều năm nghiên cứu, BSR đã 
đánh giá và lựa chọn danh sách 67 loại dầu thô đáp ứng 
tiêu chuẩn kỹ thuật để chế biến tại NMLD Dung Quất, 
có nhiều loại dầu thô có thể đạt tỷ lệ phối trộn hơn 
50% như Azeri (Azerbaijan); Qua Iboe, Escravos, Bonny 
Light (Nigeria); Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen, Chim Sáo 
(Việt Nam)... Điều này sẽ mở ra cơ hội to lớn cho nhà 
máy trong việc lựa chọn nguồn cung cũng như khả 
năng thay thế phần lớn dầu thô Bạch Hổ.

Việc NCMR dự kiến hoàn thành năm 2021, sẽ giúp 
công suất chế biến NMLD Dung Quất tăng lên 8,5 triệu 

tấn dầu thô/năm. Sau khi hoàn thành, NMLD Dung 
Quất mở rộng vào năm 2022, cộng với Nghi Sơn, tổng 
công suất chế biến khoảng 392 nghìn thùng/ngày, tổng 
sản lượng đạt 18,5 triệu tấn, chiếm 85 - 90% nhu cầu 
xăng dầu trong nước. Ngoài ra, NMLD Dung Quất sau 
mở rộng, Nhà máy sẽ được nâng cao năng lực sản xuất 
các sản phẩm như dầu DO, JET-A1 và thêm sản phẩm 
mới là nhựa đường,

Ngoài ra, mỏ khí Cá Voi xanh với trữ lượng khoảng 
15,7 TCF (445 tỷ m3) là mỏ khí có trữ lượng vào loại lớn 
nhất Việt Nam hiện nay, dự kiến đưa vào khai thác 
từ năm 2023 với sản lượng trung bình giai đoạn đầu 
khoảng 7,2 tỷ m3/năm và tăng lên 8,8 tỷ m3/năm sau 
khi mở rộng mỏ, trong đó phần dành cho hóa dầu là 
1,6 - 1,7 tỷ m3/năm. Công nghệ lọc dầu hiện đại hiện 
nay có thể sử dụng khí Cá Voi xanh thay thế nguyên 
liệu LPG/Naphtha tại NMLD Dung Quất cho sản xuất 
Hydro phục vụ cho NMLD sau nghiên cứu mở rộng và 
làm khí nhiên liệu cho NMLD để giảm chi phí giá thành. 
Hơn nữa, tận dụng thành phần carbon trong CO2 (vốn 
có nhiệt trị cháy bằng 0) trong khí Cá Voi xanh sẽ rất 
thích hợp cho phản ứng tổng hợp Methanol. Tiếp theo, 
Methanol sẽ được chuyển hóa thành Olefins (Ethylene/
Propylene) qua công nghệ MTO/MTP và từ đó sản xuất 
các sản phẩm hóa dầu tiềm năng (như PP, PE).

Lợi nhuận hóa dầu ổn định ở mức cao hơn lợi 
nhuận lọc dầu, do đó để kéo dài chuỗi giá trị gia tăng, 
giảm rủi ro và tăng lợi nhuận, xu hướng tích hợp tối 
đa với hóa dầu từ các sản phẩm lọc dầu cũng như tận 
dụng tối đa các nguồn nguyên liệu sẵn có là cần thiết. 
Việc kết hợp và tích hợp khí Cá Voi xanh vào NMLD 
Dung Quất sẽ tạo thành trung tâm lọc hóa dầu lớn ở 
khu vực miền Trung

BSR đóng góp tới 80% giá trị nộp ngân 
sách của tỉnh Quảng Ngãi. Theo đánh giá của 
Tổ chức Vietnam Report, BSR đứng thứ bảy 
trong danh sách bảng xếp hạng đánh giá các 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 
(VNR500) sau các tập đoàn kinh tế; BSR đứng 
thứ 14/500 trong danh sách bảng xếp hạng 
đánh giá các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam năm 2018 (PROFIT500). BSR 
cũng vừa được Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam vinh danh là doanh nghiệp 
có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành 
dịch vụ dầu khí năm 2018.
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Tại Chi nhánh Quy Nhơn, công suất đã 
được nâng lên 50 triệu lít bia/năm - gấp 
10 lần so với sản lượng thiết kế ban đầu. 
Đây là cột mốc ấn tượng, đánh dấu bước 

phát triển toàn diện, bền vững 10 năm sau đó, góp phần 
xây dựng nên một thương hiệu mạnh trong ngành Bia 
- Rượu - Nước giải khát Việt Nam, khẳng định hướng 
đi đúng đắn, góp phần phát triển KT-XH địa phương. 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với 
ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Chi nhánh Công 
ty CP Bia Sài gòn - miền Trung tại Quy Nhơn, nhân kỷ 
niệm 10 năm Chi nhánh đi vào hoạt động theo mô hình 
CPH và đón chào năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019.

pv: Năm 2018, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn 
- miền Trung tại Quy Nhơn tròn 10 năm sản xuất kinh 
doanh theo mô hình CPH. Vậy xin ông cho biết những 
kết quả đạt được trong SXKD của đơn vị trong năm 2018?

Ông NguyễN hoàNg LoNg: Ngay khi cổ 
phần hóa, với dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động 
hóa nhiều khâu quan trọng, tháng 12/2008, Hội đồng 
Quản trị Công ty quyết định đầu tư, nâng công suất 
Nhà máy lên 50 triệu lít/năm. Nhằm nâng cao năng 
suất lao động, đảm bảo sản lượng và chất lượng sản 
phẩm, Chi nhánh đã áp dụng và được cấp Giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 
tiêu chuẩn ISO 22000:2005, HACCP; Hệ thống quản lý 
môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Với sự đầu 
tư chiều sâu và đồng bộ, sản phẩm của Chi nhánh Công 
ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn ngày 
càng đa dạng hóa, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
cũng như tài chính đều đạt và vượt mức kế hoạch. Năm 
2018, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty đạt 
59,43 triệu lít bia các loại tổng doanh thu đạt 604,39 
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 66,56 tỷ đồng (đạt 
168,72% kế hoạch năm 2018 và 117,84% so với cùng 

kỳ) đóng góp ngân sách nhà nước 312,48 tỷ đồng. Sản 
phẩm của đơn vị đã được vinh danh là một trong Top 
100 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng tại Việt 
Nam năm 2016”.

pv: Được biết, nhiều năm qua, Chi nhánh Công 
ty luôn gắn hiệu quả SXKD với công tác bảo vệ môi 
trường. Xin ông cho biết đơn vị đã triển khai những 
chương trình hành động thiết thực tiêu biểu nào để luôn 
đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” tại địa phương?

Ông NguyễN hoàNg LoNg: Với nhận thức sâu 
sắc là đơn vị sản xuất mặt hàng thực phẩm đồ uống 
đặc biệt, từ lãnh đạo đến CBCNV luôn đưa tiêu chí 
chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm lên 
hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ của mình, gắn trách 
nhiệm sản xuất với bảo vệ môi trường vì lợi ích chung 
của cộng đồng. Những việc làm cụ thể trong suốt thời 
gian qua đã hiện thực hóa chương trình hành động của 
một “Doanh nghiệp xanh” tiêu biểu.

mười Năm Phát triểN toàN DiệN, bềN VữNg
tHeo cơ cHế cổ pHần Hóa

Ngày 20/9/2008, Công ty TNHH Bia Sài gòn - Quy Nhơn chính thức hoạt động theo cơ 
chế cổ phần hóa trên cơ sở sáp nhập các Công ty Bia Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Phú Yên 
và Sài Gòn – Đắk Lắk thành Chi nhánh Công ty Bia Sài Gòn – miền Trung.

CHI NHáNH CôNG Ty CP BIa SàI GòN - mIềN TruNG TạI Quy NHơN:

Ông Nguyễn Hoàng Long (bên phải) - Giám đốc Chi nhánh 
Công ty Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn nhận cờ thi 
đua xuất sắc
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Hằng năm, Chi nhánh đã đầu tư hàng trăm triệu 
đồng để xanh hóa môi trường, khuôn viên cây cảnh, 
hệ thống bơm phun nước tự động, hệ thống chống ồn, 
chống bụi. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải được đầu 
tư mang tính đồng bộ và hiện đại.

Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ quá trình 
lọc bã hèm, rửa chai trong phân xưởng chiết, vệ sinh 
máy móc và nền sàn trong các phân xưởng, với tổng 
lượng khoảng 600 m3/ngày, đêm được xử lý tại hệ thống 
xử lý nước thải của đơn vị, sau đó tập trung vào hệ 
thống thu gom nước thải tập trung của KCN Phú Tài 
trước khi xả ra môi trường.

Đóng góp hiệu quả trong phát triển KT-XH của 
địa phương cũng như sự nỗ lực, cố gắng trong công 
tác BVMT, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền 
Trung tại Quy Nhơn đã được tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba (năm 2001); Huân chương 
Lao động hạng Nhì (2004); Cờ Thi đua xuất sắc của 
Chính phủ (các năm 1999, 2000, 2003); được Hội Bảo 
vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận 
là Doanh nghiệp đạt Tiêu chí Chương trình "Vì Môi 
trường Xanh Quốc gia" năm 2014; UBND tỉnh Bình 
Định trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh, liên tục 
từ năm 2013 - 2014, 2015 - 2016. Đặc biệt, tháng 5/2017, 
Chi nhánh đã được Bộ TN&MT trao Giải thưởng ''Môi 
trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016”. 

pv: Bước vào năm mới 2019, Chi nhánh Công ty 
CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn tiếp tục 
đầu tư công nghệ, tăng lượng và chất cho sản phẩm 
như thế nào để khẳng định chuỗi giá trị bền vững của 
mình trong tương lai?

Ông NguyễN hoàNg LoNg: Chi nhánh Công ty 
Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn bước vào niên 
vụ mới, với mục tiêu đạt kế hoạch sản lượng 59 triệu 
lít bia trong năm 2019, với sản lượng đó, dự kiến khoản 
nộp ngân sách địa phương sẽ đạt trên 303 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, Chi nhánh Công ty CP 
Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn đang và sẽ 
triển khai đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật phù hợp thời đại 4.0 vào 
quản lý, vận hành sản xuất để ổn định và nâng cao chất 
lượng bia, đưa các thương hiệu sản phẩm của bia Sài 
Gòn - miền Trung chiếm lĩnh niềm tin người tiêu dùng.

pv: Xin cám ơn ông và kính chúc CBCNV Chi 
nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy 
Nhơn giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2019.

hoàNg uyêN (thực hiện)

Một góc Chi nhánh Công ty Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty









Địa chỉ: Số 05 Thống Nhất, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3852172 - 0254. 3852631;  Fax: 0254. 3856386
Website: www.xosobariavungtau.com.vn

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kinh doanh nhiều loại 
hình xổ số kiến thiết với giải thưởng linh hoạt, hấp dẫn dựa trên tiêu chí “Minh bạch, 
khách quan, trung thực”.

Bên cạnh việc kinh doanh, công ty luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm với xã hội, 
cộng đồng. Nguồn thu từ xổ số được dùng vào đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi 
xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa -  xã hội địa phương. 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin chân thành cảm ơn 
quý khách đã nhiệt tình ủng hộ vé xổ số truyền thống trong thời gian qua.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính 
chúc quý khách một năm mới:
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huy BăNg

Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển liên tục, mạnh mẽ, Công 
ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) đã khẳng định được chỗ đứng 
trên thị trường Việt Nam và khu vực với triết lý “Mang lại giá trị 
cho khách hàng, xã hội thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình, 
đồng thời có đóng góp thiết thực cho đất nước”.

ra Đời troNg “vạN Sự khởi Đầu NaN”
Vào những năm sắp bước vào thế kỷ 21, ngành ô 

tô thế giới đã có những bước tiến dài với công nghệ 
hiện đại. Trong khi đó, thị trường ô tô Việt Nam vừa 
thoát ra khỏi thời kỳ bao cấp và mới bắt đầu xuất hiện 
các loại ô tô mang tính thực dụng như: Xe công nông, 
xe buýt, xe tải nhẹ… Để có được những ô tô chuyên 
dụng phục vụ cho thời kỳ đổi mới kinh tế đất nước, 
phải trông chờ vào nhập khẩu với nguồn ngoại tệ vốn 
rất khó khăn. 

Nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của thị trường, 
ngày 29/4/1997, ông Trần Bá Dương đã thành lập 
Công ty Ô tô Trường Hải tại thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai.  

Năm 2007, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ 
phần Ô tô Trường Hải (THACO). Với mô hình này, 
THACO đã tạo được sung lực mới, từng bước hiện đại 
hóa dây chuyền công nghệ, cập nhật và sáng tạo những 
mẫu mã mới cho các sản phẩm ô tô của mình phù hợp 
với hệ thống giao thông và yêu cầu sử dụng tại các địa 
phương trong nước.

Hiện nay, THACO đang phát triển theo hướng tập 
đoàn đa ngành. Bên cạnh ô tô là chủ lực, Tập đoàn 
đang phát triển các ngành nghề để bổ trợ cho ngành 
ô tô là: Đầu tư xây dựng Hạ tầng - Đô thị - Khu công 
nghiệp; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch; Logistics tại 
Chu Lai (Quảng Nam) và nông nghiệp. Tập đoàn phát 
triển 5 khối ngành nghề trên để thực hiện sứ mệnh 
“Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp 
thiết thực vào nền kinh tế đất nước”.  

tạo Đột phá từ Nhu Cầu Của thị 
trườNg

Trong ngành chủ lực là ô tô, THACO hiện nay 
sản xuất, lắp ráp, phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì 
sửa chữa và phụ tùng ô tô, bao gồm: Sản xuất và kinh 
doanh xe thương mại (xe tải và xe bus); sản xuất và kinh 
doanh xe du lịch các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot 
và BMW. 

Chiến lược kinh doanh xe du lịch của THACO đã 
được định vị rõ ràng theo từng thương hiệu quốc tế: Kia 
đến từ Hàn Quốc; Mazda - Nhật Bản; Peugeot - Pháp; 
BMW - Đức và MINI đến từ Anh quốc,… nhằm mang 
lại cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng và phong phú. 
Đồng thời, thực hiện chiến lược Marketing và công tác 
quản trị hoạt động chuyên biệt cần thiết, nhằm đảm 
bảo định vị của từng thương hiệu, tư vấn sản phẩm và 

tHaco vỮng bước trong 
ngànH ô tô việt nam

Ông TrầN Bá DươNg
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO

Trong dây chuyền sản xuất ô tô Chu Lai
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cung cấp dịch vụ đúng với từng đối tượng khách hàng 
và không cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau. 

Chiến lược kinh doanh xe tải, xe bus xuyên suốt 
và khép kín chuỗi giá trị từ khâu: Nghiên cứu phát 
triển sản phẩm (R&D), phân phối, bán lẻ và dịch vụ 
sau bán hàng với đầy đủ các sản phẩm từ nhỏ đến 
lớn theo model xe và các phân khúc trung, cao cấp 
đến cao cấp theo thương hiệu. Đồng thời, theo yêu 
cầu sử dụng chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả cao 
nhất cho khách hàng trong kinh doanh hàng hóa và 
hành khách. 

THACO bắt đầu đầu tư tại Chu Lai (Quảng Nam) 
năm 2003. Đến nay, Tập đoàn có 32 công ty, nhà máy, 01 
tổ hợp cơ khí, trường cao đẳng nghề, hệ thống logictics 
với tổng vốn đầu tư trên 80.500 tỷ đồng và được chia 
thành 2 khu: Khu phức hợp cơ khí và ô tô Chu Lai - 
Trường Hải; Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai.

Khu phức hợp cơ khí và ô tô Chu Lai - Trường 
Hải có quy mô hơn 210 ha, được chia làm 2 phân khu: 
Phân khu 7 nhà máy lắp ráp ô tô bao gồm: Xe du lịch 
Thaco Kia, NM xe Bus, Thaco Premium Auto, Thaco 
Mazda và nhà máy xe du lịch chuyên dụng cao cấp, 
NM xe tải, NM xe chuyên dụng hạng nặng. Phân khu 
công nghiệp hỗ trợ gồm: 11 nhà máy sản xuất linh 
kiện phụ tùng: Composite, máy lạnh, nội thất, dây 
điện, ghế kính, nhíp, máy kéo nông nghiệp, hóa chất 
chuyên dụng tổ hợp cơ khí và nhà máy linh kiện nhựa 
mới. Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai có diện tích 
140 ha bao gồm cảng, kho bãi, công ty vận tải biển và 
vận tải đường bộ.

Hiện nay, Chu Lai - Trường Hải đã có tên trên bản 
đồ sản xuất lắp ráp ô tô của các thương hiệu quốc 
tế Kia, Mazda; Mitsubishi Fuso, Peugeot và đang được 
xem là cứ điểm sản xuất ô tô lớn và hiện đại trong khu 
vực Asean với đầy đủ các chủng loại ô tô: Tải, bus và 
du lịch; đầy đủ các phân khúc trung cấp đến cao cấp 
theo thương hiệu, đã bán ra hơn 594.000 xe chiếm 38% 
thị phần trong nước và đã xuất khẩu linh kiện phụ tùng 
với giá trị gần 20 triệu USD. Có thể nói, THACO đã 
thực hiện cơ bản chiến lược hợp tác tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thế 
giới và gia tăng giá trị cho nền kinh tế đất nước thông 
qua phát triển công nghiệp hỗ trợ, với tỷ lệ nội địa hóa 
tăng dần theo hướng đảm bảo chất lượng và có hiệu 
quả. Đồng thời, từ sự chuyển giao công nghệ nguồn, 
THACO đã học tích lũy được công nghệ riêng của 
mình thông qua đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật được 
đào tạo và huấn luyện bài bản.  

tiếN NhaNh khôNg Chỉ từ… tốC Độ 
Năm 2019, tình hình thị trường ô tô Việt Nam và khu 

vực đang nóng lên với sự cạnh tranh gay gắt, THACO 
vẫn vững vàng trên nền tảng đã xây dựng 22 năm qua 
bằng công sức của tập thể Lãnh đạo và CBCNV. Bên 
cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn còn 
xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, 
định hình được bản sắc văn hóa riêng của THACO với 
nguyên tắc “8 chữ T: Tận tâm - Trung thực - Trí tuệ - Tự 
tin - Tôn trọng - Trung tín - Tận tình - Thuận tiện”. Đây 
chính là giá trị cốt lõi của văn hóa THACO, là tài sản vô 
hình để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển. 

THACO chia sẻ trách nhiệm xã hội bằng nhiều lĩnh 
vực hoạt động cộng đồng như: An ninh Tổ quốc, an 
sinh xã hội, an toàn giao thông, giáo dục, văn hóa - văn 
nghệ, y tế, thể thao, vì người nghèo, trao học bổng… 
Những thành quả đạt được trong kinh doanh và những 
đóng góp cho cộng đồng xã hội trong nhiều năm qua 
của THACO đã được ghi nhận và vinh danh bằng Huân 
chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho ông Trần 
Bá Dương - Chủ tịch HĐQT; Huân chương Lao động 
hạng Ba cho ông Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch 
thường trực HĐQT và Huân chương Lao động hạng 
Nhất cho tập thể THACO. Ngoài ra, còn có các Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua xuất sắc 
của Chính phủ; Bằng khen của Bộ GTVT, Top 10 Sao 
Vàng đất Việt; TOP 10 giải thưởng Thương hiệu Việt; 
Thương hiệu mạnh Việt Nam... Nhưng giải thưởng cao 
quý nhất ghi nhận sự phát triển của THACO chính là 
niềm tin của người tiêu dùng trên mọi miền đất nước 
đến với những dòng xe của THACO trên những cung 
đường đổi mới của quê hương Việt Nam

Lãnh đạo Tập đoàn thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam 
anh hùng
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côNg ty tNhh mtV thuốc Lá thaNh hóa:

Nằm trong xu thế chung của cả nước, năm 2018 có nhiều diễn biến khó khăn về thời tiết, bão 
lũ, giá cả thị trường biến động khôn lường… Song những khó khăn đó không làm chùn bước 
tập thể ban lãnh đạo Công ty cùng tất cả CBCNV-LĐ đã quyết tâm nỗ lực vượt khó thực 
hiện nhiều giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng, giành nhiều thành quả rất đáng trân 
trọng và tự hào.

Năm 2018, Công ty hoạt động trong môi 
trường đầy khó khăn, với những áp lực 
cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội 
tiêu, xuất khẩu. Bên cạnh đó, những 

khó khăn nội tại như máy móc, thiết bị già cỗi, nguồn 
vốn hạn chế, nguồn nhân lực lao động kỹ thuật cao 
rất thiếu… đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của 
Công ty. Để vượt qua những khó khăn đó, ngoài sự 
giúp đỡ chỉ đạo từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 
(TCT), Công ty mẹ, Công ty đã thực hiện quyết liệt 
công tác tái cấu trúc lại đơn vị, từ sản phẩm, dịch vụ, 
đến công tác quản lý hiệu quả và tiết kiệm các chi phí, 
cùng nhiều giải pháp khác, nên Công ty đã hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu mà TCT và Công ty mẹ đã giao. 

Kế thừa những thành quả trong năm 2017, năm 2018 
Công ty đã nắm bắt cơ hội, phát triển thị trường xuất 
khẩu, tích cực tìm kiếm các đối tác để thuê thêm 3 dây 
chuyền cuốn điếu đóng bao, đẩy nhanh tốc độ thiết kế, 
phối chế, chuẩn bị vật tư, tổ chức sản xuất… nên đã nâng 
sản lượng sản xuất lên 223 triệu bao, tăng 40% so với năm 
2017. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đã đạt trên 140 triệu 
bao, tăng 70,3% so với năm trước. Đây là dấu mốc quan 
trọng, có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức sản xuất của 
Công ty khi vượt qua sản lượng 200 triệu bao. 

Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung nguồn lực phát 
triển thị trường nội tiêu, với các sản phẩm mới và thiết 
kế đột phá, chất lượng cao được người tiêu dùng chấp 
nhận. Ban lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn phát triển thị 

TăNg TrưởNg NHờ Nỗ Lực VượT kHó Và 
TriểN kHai NHiều giải pHáp Hiệu Quả

XuâN TrườNg

Lãnh đạo Công ty kiểm tra sản xuất
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trường phía Nam, đổi mới sản phẩm cũng như phương 
thức bán hàng thị trường phía Bắc, vì vậy sản lượng 
thuốc nội tiêu của Công ty đã đạt trên 12 triệu bao, 
tăng 15,4% so với năm 2017, chấm dứt đà suy giảm 
trong những năm vừa qua. Tuy sản lượng chưa đạt 
được như mong muốn nhưng đó là sự cố gắng lớn của 
khối nhân viên tiêu thụ thị trường. 

Giá trị thương hiệu của Công ty đã được nâng tầm, 
thông qua việc nhận biết từ các sản phẩm chất lượng 
cao, ổn định, đặc biệt là các sản phẩm xì gà do Công 
ty sản xuất, sản phẩm thuốc Trump, Dubaidoff… Công 
ty đã xây dựng được chuỗi thương hiệu truyền thống 
Lotus cho nội tiêu cũng như xuất khẩu. Máy móc và 
thiết bị của Công ty đã được sửa chữa và bảo dưỡng 
nên hiệu suất khai thác thiết bị được nâng cao, tỷ lệ 
tiêu hao vật tư được cải thiện và mang lại hiệu quả cao. 

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, khắc phục khó khăn là nguồn động lực thúc đẩy 
tăng trưởng cho Công ty. Trong năm qua, có 52 sáng 
kiến với giá trị làm lợi khoảng 2,9 tỷ đồng, thu hút được 
115 người tham gia. Nguồn nhân lực lao động trẻ đã 
nhanh chóng nắm bắt những kỹ năng trong công việc 
nên làm việc rất có hiệu quả, tích cực tham gia các 
đề tài sáng kiến, mang lại nhiều kết quả có giá trị cho 
doanh nghiệp. Song hành với phong trào thi đua, các 
nội quy kỷ luật, nền nếp trong làm việc của Công ty đã 
được thực hiện nghiêm túc. Công tác Đảng được quan 
tâm tổ chức hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong 
chỉ đạo chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị và 
chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong 
đảng viên của Công ty. Các tổ chức đoàn thể, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh đã tổ chức 
thành công các Đại hội, bầu ra các Ban chấp hành với 
nhiều nhân tố mới, hoạt động hiệu quả, bổ ích và thiết 
thực, cùng tham gia quản lý môi trường, phát động 
các phong trào thi đua… mang lại sức sống mới trong 
các hoạt động của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty còn 
thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống và 
thu nhập của người lao động. Với mức lợi nhuận 17,5 tỷ 
đồng, tăng 28,8% so với năm 2017, tổng thu nhập bình 
quân đã đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,3% so 
với năm 2017.

Bước sang năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn và 
những biến động khó lường, song Công ty đã đề ra nhiều 
giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
như: Tăng cường công tác mở rộng thị trường khu vực 
miền Nam, miền Trung, củng cố thị trường miền Bắc; 
xây dựng phương án đưa các mác thuốc trung, cao cấp 
ra thị trường để nâng cao sản lượng thuốc tiêu thụ nội 
địa, phấn đấu tăng so với năm 2018; xây dựng phương 

án tiêu thụ sản phẩm xì gà size 38-42, mini đã được TCT 
cho phép tự tiêu thụ; phối hợp để trưng bày và đưa 
hàng vào hệ thống phân phối của Công ty mẹ và TCT; 
tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các loại thuốc trung, cao 
cấp; 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, bảo toàn vốn chủ sở hữu. Đồng thời, 
xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt định mức tồn kho, 
tính toán lượng tồn kho hợp lý, đặc biệt đối với nguyên 
liệu, xem xét xử lý hàng hóa chậm lưu chuyển, đảm bảo 
an toàn hàng hóa trong kho; tổ chức tốt sản xuất, đáp 
ứng nhu cầu nội tiêu, xuất khẩu và gia công, góp phần 
nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc. Bên cạnh đó, tiếp 
tục nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, phụ tùng, hiệu 
suất sử dụng máy móc, thiết bị và năng suất lao động; 
tích cực triển khai các dự án thuê mượn máy xuất khẩu, 
nhanh chóng đưa vào sử dụng để nâng cao sản lượng 
thuốc xuất khẩu… Thực hiện luân chuyển cán bộ, tái cơ 
cấu tổ chức, rà soát các quy chế, quy định, thang lương, 
nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động trong 
toàn Công ty. Triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện 
chương trình 5S, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, môi 
trường, phòng chống cháy nổ… Những giải pháp sẽ góp 
phần thực hiện thành công và thắng lợi các chỉ tiêu kinh 
tế của Công ty. 

Nhìn lại chặng đường vượt khó trong năm qua, 
những thành quả mà Công ty gặt hái được, đã khẳng 
định Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa là một 
tổ chức với các thành viên xuất sắc, chuyên nghiệp, 
nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao, tự chủ, đoàn 
kết trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, mặc dù sẽ 
có nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự năng 
động của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng thuận, quyết 
tâm cao của tập thể CBCNV-LĐ, chắc chắn Công ty 
sẽ phát triển mạnh mẽ, luôn là điểm sáng trong ngành 
công nghiệp chế biến của tỉnh trong thời kỳ hội nhập

Lãnh đạo Công ty tham gia hội thao truyền thống của 
Vinataba
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CôNG Ty CP ĐôNG TrùNG Hạ THảo:

Đông trùng hạ thảo được biết đến như một loại thần dược không chỉ dùng để bồi bổ cho sức 
khỏe, mà còn có tác dụng ngăn ngừa nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Tuy nhiên, 
sản phẩm này đang có nguy cơ cạn kiệt, vì thế, Công ty CP Đông Trùng Hạ Thảo đã nghiên 
cứu và nuôi trồng thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo có 
công dụng giống hệt với sản phẩm trong môi trường tự nhiên. Đây chính là món quà mà 
Công ty đem đến cho người tiêu dùng nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang, 
cùng đi theo đoàn của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là 
phóng viên tham dự đưa tin, tôi được gặp 

gỡ và tiếp xúc với anh Đỗ Văn Huệ - người “ươm mầm” 
cho mô hình trồng đông trùng hạ thảo thành công ở 
Việt Nam. Anh Huệ cho biết: “Đông trùng hạ thảo là 
quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên dành cho sức khỏe 
con người. Tuy nhiên, đông trùng hạ thảo trong thiên 
nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá nhiều và số 

lượng không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng nên giá 
thành rất cao, từ 315 - 840 triệu đồng/kg khô. Biết được 
những giá trị thật và tầm quan trọng của đông trùng hạ 
thảo, chính điều đó đã thôi thúc tôi mạnh dạn nghiên 
cứu, đầu tư và quyết định đứng ra thành lập Công ty CP 
Đông Trùng Hạ Thảo”.

Anh Huệ cho biết thêm: “Sau quãng thời gian 7 năm 
mày mò, dày công tìm hiểu nghiên cứu và nuôi trồng 
nấm đông trùng hạ thảo, cuối cùng tôi cùng một người 
bạn đã nuôi cấy thành công loại dược liệu lạ lùng này”. 

cHung tay bảo vệ 
Sức kHỏe cộng đỒng

TruNg TrựC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng của Công ty Đông Trùng Hạ Thảo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang 
năm 2018
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Cũng theo anh Huệ, hiện nay, Công ty đã cho ra đời 
nhiều dòng sản phẩm gắn liền với thương hiệu HIMA, 
Công ty cũng chính là đơn vị đầu tiên tiên phong trong 
việc nuôi trồng, sản xuất các dòng sản phẩm từ đông 
trùng hạ thảo tại Việt Nam và được cấp giấy chứng 
nhận chất lượng đầu tiên tại Mỹ.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty CP Đông Trùng 
Hạ Thảo là một trong những đơn vị thành công với việc 
ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam, cung cấp ra thị 
trường những sản phẩm sạch, an toàn và có giá trị vượt 
trội về chất lượng sản phẩm, cũng như giá trị mang lại 
cho sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng tầm vị thế của 
nông nghiệp Việt Nam trên thế giới một cách bền vững. 

Với diện tích hơn 2.000 m2 nhà trồng đông trùng 
hạ thảo đã được Công ty xây dựng ở Lái Thiêu, Bình 
Dương theo tiêu chuẩn phòng sạch class 100, hệ thống 
khí sạch được thiết kế đảm bảo nhiệt độ môi trường 
nuôi trồng đông trùng hạ thảo luôn luôn ở -20 độ C. 
Không khí được đưa vào trang trại bằng hệ thống AHU 
và FCU. Gió tươi từ bên ngoài được lọc qua 3 cấp lọc 
sau đó được làm lạnh tới nhiệt độ yêu cầu và cân bằng 
độ ẩm phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển 
của đông trùng hạ thảo được cấp vào phòng qua 2 cấp 
lọc. Trong điều kiện nhân tạo, mô hình trồng đông 
trùng hạ thảo được mô phỏng tương tự với điều kiện 
sống tự nhiên nên giữ được các dược chất có ích như 
đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên.

Là nước có tỷ lệ người tử vong do mắc ung thu 
cao, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và 
khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Nhìn những 
bệnh nhân mắc ung thư không có thuốc chữa, phải chịu 
đau đớn cả về thể xác và tinh thần, kiệt quệ về kinh 
tế, thể hiện sự đồng cảm, để ung thư không còn là nỗi 
lo đối với người dân, Công ty đã nhanh chóng dồn hết 
tâm sức và trí tuệ cho cuộc cách mạng chống lại căn 
bệnh thế kỷ này. Cùng với sự hợp tác của một trong 
những đơn vị dẫn đầu trong việc nghiên cứu và phân 
tích chất lượng Eurofins, đích thân những đại diện khoa 
học đứng đầu ngành bắt tay cùng Công ty để nghiên 
cứu ra những dòng sản phẩm, giúp ngăn ngừa và điều 
chế loại thuốc đặc trị ung thư được chiết xuất từ chính 
các thành phần dược liệu quý có trong đông trùng hạ 
thảo HIMA đang được nuôi trồng tại Việt Nam. Việc 
Công ty nuôi cấy thành công dòng trùng thảo Sinensis 
mở ra nhiều hy vọng trong việc điều trị loại bệnh này.

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm của Công ty 
đã từng bước đáp ứng được yêu cầu khắt khe của người 
tiêu dùng. Các dòng sản phẩm trên thị trường hiện có 
viên nang đông trùng hạ thảo; đông trùng hạ thảo tổ 

yến; trà túi lọc đông trùng hạ thảo, hoặc đông trùng 
hạ thảo cà phê 4in1, 3in... Không dừng lại ở đó, hướng 
tới việc chăm sóc và bảo vệ cộng đồng một cách toàn 
diện nhất, Công ty đang nỗ lực nghiên cứu và đa dạng 
các dòng sản phẩm kết hợp với đông trùng hạ thảo tiện 
dụng, bổ dưỡng và tiện ích cho tất cả mọi đối tượng 
đều có thể dễ dàng dùng được, như việc sản xuất cả các 
loại sản phẩm dành cho trẻ em có tác dụng tăng sức đề 
kháng như nước yến đông trùng hạ thảo HIMA kid’s…

Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, 
Công ty còn tìm hướng “xuất ngoại” cho những sản 
phẩm này bằng việc hợp tác với các đối tác phân phối 
sản phẩm HIMA tới 4 thị trường Hồng Kông, Đài Loan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc. Sản phẩm sẽ được phân phối 
đến 180.000 cửa hàng tiện lợi HT House và 380.000 siêu 
thị đối tác.

Là người đã sử dụng sản phẩm đông trùng hạ 
thảo và thấy hiệu quả rõ rệt, chị Trương Thanh Trúc 
(phường Trường Thọ, quận Thủ Đức - TPHCM) cho 
biết: “Gia đình tôi thường xuyên sử dụng sản phẩm trà 
túi lọc đông trùng hạ thảo để uống thay nước lọc hàng 
ngày, vừa tiện lợi, tốt cho sức khỏe lại còn đẹp da nữa. 
Tôi có tiền sử bị huyết áp thấp, nhưng từ hồi uống loại 
trà này, thấy huyết áp ổn định hơn hẳn, không còn bị 
hoa mắt, chóng mặt như trước nữa”.

Thành công trong việc sản xuất ra các sản phẩm có 
giá trị cao cho sức khỏe con người, thời gian qua, công 
ty đã được nhận nhiều danh hiệu chứng nhận về chất 
lượng sản phẩm như Thương hiệu Việt Nam tin dùng; 
Cúp vàng thực phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe người 
tiêu dùng…

Tết đang đến rất gần! Với nhiều sản phẩm đa dạng 
và hấp dẫn cùng thiết kế sang trọng, các sản phẩm của 
Công ty CP Đông Trùng Hạ Thảo sẽ là gợi ý tuyệt vời 
trong giỏ quà Tết để dành tặng món quà ý nghĩa về sức 
khỏe cho gia đình, người thân và bạn bè nhân dịp Tết 
Kỷ Hợi này

Sản phẩm nước yến đông trùng hạ thảo HIMA kid's 
của Công ty CP Đông Trùng Hạ Thảo
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côNg ty cP sôNg ba:

Trong công tác vận hành các nhà máy thủy điện, nguồn nước luôn là vấn đề quyết định hiệu 
quả. Năm 2018, điều kiện thời tiết tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu toàn 
cầu nên lưu lượng nước về các hồ khu vực miền Trung – Tây Nguyên thấp, chỉ bằng 38% so 
với trung bình nhiều năm. Công ty CP Sông Ba vận hành sản xuất điện từ 2 nhà máy Krông 
H’năng và Khe Diên cũng phải vượt khó trong bối cảnh chung ấy.

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác 
sửa chữa thiết bị và tạo điều kiện tốt 
nhất để đón được đợt mưa lũ muộn 
cuối năm, Công ty CP Sông Ba đã vận 

hành 2 nhà máy toàn thời gian và vượt công suất định 
mức 5%, tăng tốc về đích kế hoạch tài chính năm 2018.

từ dự báo hợp Lý, SẵN SàNg troNg 
thế Chủ ĐộNg

Ngay từ đầu năm 2018, trong các kịch bản vận hành 
hai nhà máy thủy điện, Công ty đã trình tại Hội nghị tổng 
kết để bàn bạc thống nhất các phương án tối ưu, đối phó 
với tình hình biến đổi khí hậu và khan hiếm nguồn nước. 
Bên cạnh việc đảm bảo an toàn sản xuất điện, Lãnh đạo 
Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiên cứu, 
thiết kế lắp đặt hệ thống phao bảo vệ an toàn khu vực 
chảy xiết, hệ thống phao bảo vệ chống nắng bề mặt bê 
tông tại các hồ bằng túi sika tại đập tràn NMTĐ Khe 
Diên,... Ngoài ra, Công ty còn cải tạo, hạ cao độ đoạn 
sông giáp cuối kênh xả hạ lưu Nhà máy TĐ Krông H’năng 
để tăng công suất phát điện 5% khi giá điện cao. Điều 
quan trọng là, Công ty đã dự báo khoa học về nguồn nước 
để xây dựng kế hoạch sản lượng, kế hoạch phát điện nhằm 
tăng doanh thu các nhà máy hàng tháng, quí, năm. 

Đến ngày 15/12/2018, xuất hiện đợt mưa lũ muộn 
trên địa bàn Krông H’năng và một phần Khe Diên, giải 
tỏa được nỗi khô khát bấy lâu nay, Công ty đã chủ 
động đón nguồn nước quý giá này, hai Nhà máy thủy 
điện Krông H’năng và Khe Diên đã quyết tâm về đích. 

ĐếN CoN Số khả quaN thuyết phụC 
Của Năm 2018

Được bổ sung nguồn nước kịp thời, Công ty đã vận 
hành hai nhà máy toàn thời gian và vượt 5% công suất 

định mức. Đến cuối năm, tổng sản lượng điện thương 
phẩm đạt 189 triệu kWh, trong đó: NM Khe Diên đạt 
32 triệu kWh; NM Krông H’năng đạt 157 triệu kWh; 
tổng doanh thu là 255 tỷ đồng, trong đó, phần doanh 
thu sản xuất điện đạt 248,20 tỷ đồng và doanh thu dịch 
vụ khác là 7,50 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 94,41 
tỷ đồng, vượt hơn 1%, tạo niềm tin tốt cho cổ đông và 
người lao động.

Để đạt được những con số đầy ý nghĩa đó trong tình 
hình khó khăn chung hiện nay, Công ty CP Sông Ba đã 
chủ động triển khai các mặt công tác thường xuyên: 
Đại tu sửa chữa tại Nhà máy do Công ty tự thực hiện, 
từ ngày 16/12/18 đến ngày 31/12/2018, các nhà máy đã 
vận hành toàn thời gian và vượt 5% công suất định mức; 
đồng thời có sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty, 
tạo điều kiện tốt cho NMTĐ Krông H’năng vận hành 
hiệu quả theo thị trường, giá bán điện bình quân năm 

cHủ ĐộNg ĐóN NguồN Nước cuối Vụ, 
TăNg Tốc HoàN THàNH Lợi NHuậN Năm 2018

VăN ThuậN

Ông Phạm Phong - Tổng giám đốc Công ty CP Sông Ba đón 
nhận Cờ thi đua của EVNCPC
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2018 là 1.310 đồng/kWh, tăng 25% so với giá hợp đồng. 
Phần tăng thêm từ thị trường điện là 41,2 tỷ đồng.

NMTĐ Khe Diên điều tiết sản lượng phát điện linh 
hoạt, phát công suất thấp hơn vào giờ bình thường, 
thấp điểm, để giữ mực nước hồ cao và phát tăng thêm 
công suất từ (5÷8)% giờ cao điểm, nên đạt hiệu quả tốt 
về giá bán điện. Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 
1.276 đồng/kWh. Công tác vận hành và sửa chữa bảo 
dưỡng thực hiện thường xuyên theo chế độ. Công ty 
cũng đã có 02 sáng kiến, 06 cải tiến và 24 hợp lý hóa 
sản xuất. Tiêu biểu như đề xuất lắp đặt hệ thống thiết 
bị camera hỗ trợ quan sát dưới nước; Mũ bảo hộ gắn 
camera giám sát quan sát từ xa qua sóng vô tuyến; 
Thực hiện hai đề tài nghiên cứu cấp tỉnh về vận hành 
điều tiết lũ liên hồ sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn 
và đề tài vận hành thử nghiệm điều tiết lũ tự động tại 
NMTĐ Krông H’năng từ tháng 12/2018, bước đầu cho 
kết quả khả quan, đang tiếp tục theo dõi, hoàn thiện để 
đưa vào vận hành chính thức năm 2019.

Niềm tiN ĐượC NhâN rộNg thEo 
tầm NhìN phát triểN

Mực nước hồ chứa thủy điện Krông H’năng đang 
đạt 255,0 mét, thủy điện Khe Diên đạt 202,9 mét vào 
đầu năm 2019, nhưng theo dự báo của Trung tâm Dự 
báo KTTV Quốc gia và các mô hình dự báo dài hạn về 
nhiệt độ sai chuẩn Thái Bình Dương của các cơ quan dự 
báo quốc tế, El Nino sẽ tiếp tục phát triển, duy trì đến 
quí 03/2019. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng 
lượng mưa dự báo thấp hơn từ 20 - 50% so với trung bình 
nhiều năm. Do đó, Công ty dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh chính năm 2019, gồm sản lượng điện phấn đấu đạt 
174 triệu kWh, trong đó: Khe Diên 34 triệu kWh; Krông 

H’năng 140 triệu kWh. Dự kiến tổng doanh thu cả là 206 
tỷ đồng (sản xuất điện đạt 199, tỷ đồng; tư vấn và dịch 
vụ đạt 7,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế là 72 tỷ đồng. Dự 
kiến lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 12%.

Để làm được điều đó, Công ty CP Sông Ba hướng 
đến mục tiêu phát triển tốt trong giai đoạn cuộc cách 
mạng 4.0, trong đó, thị trường điện bán buôn vận hành 
từ năm 2019, Công ty sẽ nghiên cứu, thường xuyên rà 
soát, kiểm tra, đánh giá lại tình hình thủy văn, theo dõi 
diễn biến thị trường điện để vận hành các nhà máy hiệu 
quả; Công tác dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, sẽ nâng cao 
năng lực của CBNV, chủ trì thiết kế, thi công để hoàn 
thành tốt các dự án, dịch vụ.

Với tầm nhìn mới về con đường phát triển tương 
lai, Lãnh đạo Công ty CP Sông Ba đang cùng tập thể 
CBCNV giữ vững truyền thống luôn đột phá, năng 
động, sáng tạo, xây dựng và phát triển niềm tin cho đối 
tác, cho cổ đông, cho xã hội và người lao động

Hồ Thủy điện Khe Diên

Nhà máy Thủy điện Krông H’năng
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Sở Kế HoạCH & Đầu Tư THaNH Hóa:

Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới phục hồi nhanh, kinh tế trong nước có 
nhiều khởi sắc, tăng trưởng GDP cả năm vượt kế hoạch. Dự án Liên hợp 
LHD Nghi Sơn và một số dự án công nghiệp, xây dựng lớn đi vào hoạt động, 
có sản phẩm mới đã góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
Thanh Hóa đạt cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu 
tố thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, bất lợi như: một số dự án chậm tiến độ 
so với kế hoạch; thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống 
của nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung 
ương, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các chỉ tiêu về kinh tế năm 
2018 của tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 ước đạt 15,16%, 
là mức tăng cao nhất từ trước đến nay 
(trước đó, năm 2010 đạt cao nhất là 13,7%), 

gấp 2,23 lần mức trung bình cả nước, thuộc nhóm tăng 
cao hàng đầu của cả nước. GRDP bình quân đầu người 
ước đạt 1.990 USD, tăng 287 USD so với năm 2017. 
Động lực chính cho tăng trưởng là ngành công nghiệp 
với hạt nhân là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; bên 
cạnh đó, các ngành nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp 
tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Cùng với sự tăng trưởng chung của tỉnh, năm 2018, 
ngành công nghiệp tăng trưởng khá ấn tượng, giá trị 
sản xuất ước đạt 95.065 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng 
kỳ, tăng cao nhất từ trước đến nay, do có thêm các sản 
phẩm mới của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà 
máy dầu ăn Nghi Sơn và một số sản phẩm công nghiệp 
chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ như: Quần áo may sẵn, 
xi măng, điện sản xuất, thủy sản đông lạnh chế biến, 
thuốc lá bao, giày xuất khẩu… 

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá, khởi sắc trên 
nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ ước đạt 94.270 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 
cùng kỳ. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 2,76 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng 

kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, ước đón 8.250 
nghìn lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ; hệ thống 
các cơ sở lưu trú du lịch được đầu tư mạnh mẽ, chất 
lượng các dịch vụ được nâng lên làm thay đổi diện mạo 
du lịch của tỉnh. Các dịch vụ về vận tải, bưu chính - 
viễn thông, ngân hàng,… tiếp tục có bước phát triển 
nhanh, mạng lưới ngày một mở rộng, loại hình dịch vụ 
đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng dịch vụ 
của người dân.

Nông nghiệp mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, song vẫn giữ ổn định và đạt 
kết quả khá toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt 
ước đạt 1,61 triệu tấn, hoàn thành mục tiêu đề ra; tái cơ 
cấu nông nghiệp được quan tâm thực hiện, đã chuyển 
đổi 4.400 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các 
loại cây có giá trị cao hơn. Chăn nuôi có bước phát triển, 
sản lượng thịt hơi tăng 3,7%, sản lượng trứng tăng 4,7% so 
với cùng kỳ. Phát triển lâm nghiệp đạt kết quả tích cực, 
tăng 7,1% so với cùng kỳ. Sản xuất thủy sản duy trì mức 
tăng trưởng khá, tăng 7,2% so với cùng kỳ. 

Đạt được sự tăng trưởng đó là do môi trường đầu 
tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện tích cực, thu hút 
được nhiều các dự án đầu tư đạt kết quả cao. Trong 
năm qua, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ 

Lê XuâN

tăng tỐc & tỏa Sáng

Ông hoàNg VăN hùNg
Giám đốc Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Thanh Hóa
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chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; 
tham dự các hội nghị, diễn đàn về xúc tiến đầu tư tại 
Nga, Pháp, Na Uy, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ; tổ 
chức thành công đoàn công tác cao cấp đi thăm làm 
việc tại Cô-Oét, thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 
tỉnh Farwaniyah (Cô-Oét) để xúc tiến, kêu gọi đầu tư 
vào tỉnh. Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực theo hướng công khai, minh 
bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải 
quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp, nhằm góp phần đẩy mạnh việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan 
tâm chỉ đạo; các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh (PAPI) năm 2017 đều cải thiện so với năm 2016. 

Môi trường đầu tư được cải thiện đã khai thông 
rộng hơn các dòng vốn đầu tư xã hội, thể hiện ở sự gia 
tăng dư nợ tín dụng ngân hàng, gia tăng vốn thông qua 
các dự án đầu tư trực tiếp (FDI, DDI) được cấp phép 
và vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập. 
Năm 2018, toàn tỉnh có 3.222 doanh nghiệp thành lập 
mới, với số vốn đăng ký 17.500 tỷ đồng, tăng 4% về số 
doanh nghiệp và 6,4% về vốn so với cùng kỳ, nâng tổng 
số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn tỉnh lên 
12.523 doanh nghiệp; có khoảng 6.200 doanh nghiệp có 
quan hệ tín dụng với ngân hàng, với dư nợ hơn 40.000 
tỷ đồng, tăng 11,05% so với đầu năm. Đến ngày 30/11, 
toàn tỉnh thu hút được 233 dự án đầu tư trực tiếp (09 
dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.337 tỷ đồng 
và 80,36 triệu USD. 

Từ sự tăng trưởng mạnh mẽ trên, nên kết quả thu 
ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư vượt kế 
hoạch đề ra; lĩnh vực đầu tư công chuyển biến rõ nét. 
Trong năm 2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh tăng đột biến, lần đầu tiên vượt qua con số 23.000 
tỷ đồng, ước đạt 23.464 tỷ đồng, vượt dự toán, tăng 
74,9% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển 
năm 2018 đạt 103.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. 
Một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: NM 
LHD Nghi Sơn; NM Dầu ăn Nghi Sơn; Khu đô thị mới 
P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa; NM Bao bì Đại Dương; 
NM Bao bì xi măng Long Sơn; Thủy điện Cẩm Thủy 1;  
đã khởi công xây dựng một số dự án lớn như: NM nhiệt 
điện Nghi Sơn II; Dự án số 1 - Khu đô thị mới Trung 
tâm TP. Thanh Hóa (VinGroup); Khu đô thị Đông Hải, 
TP. Thanh Hóa; NM Luyện cán thép Nghi Sơn; Nhà 
máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu Việt Avis… 
đã làm tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội và góp phần tích cực vào tăng 
trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Lĩnh vực đầu tư công cũng có chuyến biến rõ nét, giá 
trị khối lượng thực hiện các dự án đạt 7.219,8 tỷ đồng, 
đạt 99,6% kế hoạch; giải ngân đến ngày 10/12/2018 đạt 
7.285,1 tỷ đồng, vượt 0,5% kế hoạch, là tỷ lệ giải ngân 
cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng trong nhóm 
các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
nhanh nhất cả nước (theo thống kê của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư).

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2018 của Thanh Hóa 
đã nổi bật những gam màu tươi sáng. Đạt được những 
thành quả đó càng khẳng định vai trò quan trọng trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành mà 
động lực là ngành Kế hoạch - Đầu tư, đã tham mưu kịp 
thời cho lãnh đạo tỉnh có những quyết sách đúng đắn, 
hiệu quả, phù hợp nên kết quả tăng trưởng đột phá, 
đưa Thanh Hóa thành ngọn hải đăng tỏa sáng của khu 
vực miền Trung và cả nước trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc 
với tỉnh Thanh Hóa

Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa
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NgàNh côNg thươNg điệN biêN:

Điện Biên là tỉnh biên giới có xuất phát điểm khởi đầu thấp, lại ở 
xa trung tâm thủ đô, giao thông đi lại khó khăn, đa số đồng bào 
dân tộc còn nhiều hạn chế về trình độ, kiến thức xã hội. Những 
rào cản đó đã tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển KT-XH của ngành Công Thương địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, ngành Công Thương luôn nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ 

Công Thương, ngành đã tích cực, chủ động, bám sát 
các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể, 
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành 
trong tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 
2018; Cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 
các doanh nghiệp trong toàn ngành luôn khắc phục 
khó khăn trong lao động, sản xuất, kinh doanh, giành 
được nhiều kết quả đáng trân trọng và tự hào. 

Năm 2018 mặc dù có nhiều thiên tai, mưa lũ bất 
lợi liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh, để lại nhiều hậu 
quả thiệt hại cho nhân dân, song với tinh thần đoàn kết 
chung tay vượt khó, ngành Công Thương Điện Biên đã 
bám sát thực tế, tham mưu sát đúng, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc 
ngành đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư nhằm 
phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, nhất là công 
nghiệp chế biến. Tuy nhiên, một số dự án chế biến nông, 
lâm sản đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, 
nhưng triển khai chậm tiến độ như dự án chế biến tinh 
bột sắn, chế biến cà phê, chế biến sữa gạo lứt… 

Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương ngành 
Công Thương Điện Biên đã kịp thời tham mưu cho lãnh 
đạo tỉnh có chính sách phát triển nguồn điện. Năm 2018, 

dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành khai 
thác 03 nhà máy thủy điện, công suất tăng thêm 20,7 
MW. Việc đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn 
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được các chủ 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, 
chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thi công 
xây dựng và vận hành, khai thác công trình. Trên địa bàn 
tỉnh hiện có: 10 nhà máy thủy điện đang hoạt động phát 
điện, tổng công suất lắp máy 134,1 MW và 15 dự án thủy 
điện đã được cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu tư, 
hoặc quyết định đầu tư với tổng công suất lắp máy 235,5 
MW (trong đó có 05 nhà máy đang thi công), 14 dựa án 
được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu khảo sát, 
lập dự án đầu tư, tổng công suất lắp máy dự kiến 80,9 
MW;  có 02 dự án đang kêu gọi đầu tư; 06 dự án ngoài 
quy hoạch đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên 
cứu khảo sát, lập hồ sơ dự án xin bổ sung quy hoạch. 

Hoạt động thương mại nội địa được ngành quan 
tâm chỉ đạo thường xuyên. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ năm 2018 ước đạt 11.142 tỷ đồng, tăng 
16,97% so với ước thực hiện năm 2017, đạt 183% so với 
kế hoạch năm. Tình hình lưu thông hàng hóa và dịch 
vụ thương mại trên thị trường năm 2018 nhìn chung 
ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất 
và tiêu dùng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Giá 
cả hàng hóa, dịch vụ thương mại tăng so với năm 2017 
nhưng không tăng đột biến. Thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, 

bám Sát tHực tiễn, kịp tHời tHáo gỡ 
KHó KHăN CHo doaNH NGHIệP, GóP PHầN THúC Đẩy 

KINH Tế Địa PHươNG PHáT TrIểN

ThANh TùNg
Ông NguyễN VăN TưởNg
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Công Thương Điện Biên
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ngành Công Thương đã tập trung triển khai thực hiện 
tốt các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị 
trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm nâng cao 
chất lượng các dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới 
trên địa bàn tỉnh tại các cửa khẩu, lối mở và khu vực 
biên giới diễn ra bình thường. Tại lối mở A Pa Chải, 
hoạt động thương mại biên mậu và trao đổi của cư dân 
biên giới vẫn ổn định, định kỳ theo chợ phiên. Hoạt 
động giao thương với Lào được duy trì tốt. Một số 
doanh nghiệp trong tỉnh đã ký kết được các hợp đồng 
kinh tế có giá trị. Tuyến xe khách Điện Biên đi các tỉnh 
Bắc Lào tăng chuyến trong tuần đã góp phần tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán giữa hai 
nước được thuận lợi. 

Công tác khuyến công năm 2018, có 09 đề án được các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 6 đề án khuyến 
công quốc gia và 03 đề án khuyến công địa phương. Dự 
kiến năm 2018, hoàn thành thực hiện 9 đề án. Xây dựng 
06 đề án khuyến công năm 2019 trình cấp có thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt (trong đó: Kế hoạch khuyến công 
quốc gia 03 đề án, kế hoạch khuyến công địa phương 03 
đề án), tổng kinh phí dự ước 1.480 triệu đồng. 

Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2018 có 9 đề 
án xúc tiến thương mại được phê duyệt (trong đó 06 đề 
án thuộc chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện 
Biên, 03 đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia). Đã tổ chức triển khai thực hiện thành công 
05 đề án. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề án tham 
gia 2 hội chợ thương mại trong nước; 02 đề án tổ chức 
phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi. 

Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh xây dựng các đề án xúc tiến thương mại 
năm 2019. Xây dựng và tổng hợp 11 đề án xúc tiến 
thương mại năm 2018 (05 đề án XTTM quốc gia, 06 
đề án XTTM tỉnh Điện Biên) trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công 
Thương phê duyệt đề án “Hội chợ thương mại Quốc 
tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019”. 

Cùng với các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh, 
trong năm qua ngành đã triển khai thực hiện các giải 
pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, 
tăng cường công tác dự báo, diễn biến giá cả thị trường 
hàng hóa trước trong và sau dịp Tết Nguyên Đán năm 
2018, các kỳ lễ hội theo chỉ thị của Bộ Công Thương, 
UBND tỉnh. Chỉ đạo việc tổ chức dự trự lương thực, 
thực phẩm, hàng thiết yếu, cung ứng hàng hóa trước 
mùa mưa lũ, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 
Quý IV/2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

Năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng ngành 
đã tích cực, chủ động triển khai kịp thời để thực hiện 
các Nghị quyết của Chính phủ và các giải pháp chỉ đạo 
điều hành, các chương trình, kế hoạch của Bộ Công 
Thương. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Chủ động 
xây dựng các kế hoạch, chương trình, tham mưu kịp 
thời các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, xây dựng các kế 
hoạch, chương trình để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 
được giao. Bám sát thị trường và mọi diễn biến cụ thể, 
chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2018, giải quyết, 
tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của tỉnh trong tiến trình 
CNH-HĐH đất nước

Lễ ký kết hợp tác phát triển giữa lãnh đạo SCT Điện Biên với lãnh đạo SCT các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2017-2019
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huyệN PhoNg thổ:

Sau một năm vất vả, nhọc nhằn, phải đánh vật với liên tiếp 2 cơn 
bão lũ đã cuốn theo nhà cửa, hoa màu, cây cối, gia cầm, gia súc và 
nhiều tài sản khác… đã làm cho Phong Thổ tưởng chừng như kiệt 
quệ. Song như đã từng quen, từng nếm trải nhiều những trận cuồng 
phong, sạt núi, lở đồi, lũ cuốn, mưa giăng… người dân Phong Thổ 
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và chính quyền các cấp, chẳng 
những không hề nao núng mà còn can trường đứng vững, vươn lên 
trong gian khó. 

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, phấn đấu của 
cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp 
nhân dân các dân tộc trong huyện 
nên KT-XH năm 2018 vẫn phát triển. 

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 2.743 tỷ đồng, đạt 
99,6% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực 
năm 2018: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,7%; 
công nghiệp - xây dựng chiếm 37,2%; dịch vụ chiếm 
36,1%, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu 
người ước đạt 23 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.  

Cùng với việc chỉ đạo sản xuất, huyện đã chú trọng 
đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã 
gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”. Tổ chức đoàn đi học tập, trao 
đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM tại huyện 
Tam Đường, qua đó chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc tình 
hình triển khai công tác xây dựng NTM tại các xã. Tiếp 
tục duy trì 02 xã đạt chuẩn NTM, công nhận thêm 01 
xã đạt chuẩn NTM, có 09 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 05 xã 
đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 11,76 tiêu chí/xã, đạt 
95,2% so với kế hoạch giao. 

Thực hiện đề án “Phát triển kinh tế các xã vùng 
cao biên giới huyện Phong Thổ, giai đoạn 2016-2020”, 
huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã biên giới 
nghiêm túc triển khai thực hiện. Đến nay, 13 xã biên 
giới đã triển khai thực hiện 14 mô hình sản xuất nông 
nghiệp với tổng kinh phí 6.500 triệu đồng. Chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn phối hợp với 03 xã vùng cao biên 

giới hướng dẫn nhân dân đăng ký hỗ trợ phân bón với 
tổng kinh phí hỗ trợ là 812 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 
thường xuyên duy trì, phát triển. Huyện đặc biệt quan 
tâm thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào địa bàn tìm 
hiểu và đầu tư xây dựng các công trình  thủy điện, sản 
xuất vật liệu xây dựng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp ước đạt trên 136.856 triệu đồng, đạt 
108,6% so với kế hoạch, tăng 10.856 triệu đồng so với 
năm trước. Trong đó sản phẩm chủ yếu là sản xuất vật 
liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, sản xuất điện...

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn 
NSNN: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, 

pHáT Huy Nội Lực, VượT kHó VươN LêN, THúc Đẩy 
kiNH Tế pHáT TriểN, ổN ĐịNH Đời sốNg NHâN dâN

hươNg LAN

Ông TrầN VăN Quế
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ

Ngày hội Văn hóa thể thao huyện Phong Thổ
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đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 
chuyển tiếp, giải quyết thủ tục hồ sơ các dự án khởi 
công mới, quyết toán các dự án hoàn thành. Tổng số 
các dự án được giao kế hoạch đến thời điểm báo cáo 
là 75 dự án, với tổng mức đầu tư được duyệt là 579.483 
triệu đồng. 

Tuy là huyện miền núi vùng cao, kinh tế phát triển 
chậm, song lãnh đạo huyện đã chủ động triển khai 
quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn 
thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Song hành với 
đó, huyện đã tích cực huy động các nguồn vốn nhàn 
rỗi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX 
và cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. 

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...

Công tác phát triển du lịch trên địa bàn cũng được 
huyện quan tâm. Trong năm 2018, tổng lượt khách du 
lịch 12.105 lượt khách đạt 100,8% kế hoạch, chủ yếu là 
khách nội địa 10.405 lượt khách; khách quốc tế 1.700 
lượt khách; tổng doanh thu 16,1 tỷ đang, tăng 0,6% so 
với năm trước. 

Là huyện có cửa khẩu giáp với Trung Quốc, việc 
xuất khẩu hàng hóa luôn được lãnh đạo huyện chỉ đạo 
sát sao, hiệu quả. Tổng giá trị xuất khẩu hàng địa phương 
ước đạt 7,5 triệu USD, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 1,4 
triệu USD so với năm trước, với các mặt hàng chủ yếu là 
nông sản như: Ngô 10.000 tấn, chuối 35.000 tấn và một 
số mặt hàng khác 650 tấn. Giá trị nhập khẩu đạt 15 triệu 
USD, đạt 750% kế hoạch, với các mặt hàng chủ yếu là 
thiết bị thủy điện, hàng tiêu dùng, hàng hóa khác. 

Lĩnh vực giáo dục, 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 đi học chuyên 
cần ở các xã biên giới có chuyển biến tích cực, giảm 
tỷ lệ học sinh bỏ học. Kết thúc năm học, kết quả chất 
lượng giáo dục chuyển biến rõ rệt. Đội ngũ giáo viên 
cơ bản được chuẩn hóa. Tỷ lệ huy động số trẻ 5 tuổi ra 
lớp mẫu giáo trên 98%, đạt 100% kế hoạch (trong đó trẻ 
5 tuổi 98,6%, đạt 100% kế hoạch); học sinh hoàn thành 
chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 là 98%, đạt 
100% kế hoạch; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 
100% kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng 
trường chuẩn quốc gia đối với Trường PTDTBT THCS 
Ma Li Pho; Trường PTDTBT THCS số 2 Bản Lang. 

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. 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. Trong năm, huyện đã chỉ đạo tổ chức khám 
chữa bệnh cho 177.739 lượt người, điều trị cho 75.848 
lượt bệnh nhân. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm 
ngày thầy Thuốc Việt Nam.

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 189 suất quà của Chủ 
tịch nước, của tỉnh, huyện trị giá 171,2 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, người có công. Chỉ đạo tổ chức 
cấp phát 104,16 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 1.506 hộ 
= 6.944 khẩu của 18 xã, thị trấn. Hỗ trợ, kịp thời động 
viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Triển 
khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế 
độ, chính sách cho các đối tượng BTXH, người có công.

Mặc dù có nhiều khó khăn, trở ngại bởi thiên tai bất 
thường, song với ý chí và bản lĩnh kiên cường của lãnh 
đạo, chính quyền các cấp và sự đoàn kết của mọi tầng 
lớp nhân dân trong huyện, đã phát huy nội lực, quyết 
tâm nỗ lực vượt khó vươn lên, đẩy mạnh phát triển 
kinh tế tại địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực ủng hộ 
của cả nước và Trung ương, khắc phục kịp thời mọi khó 
khăn, gian khó giành nhiều thành quả, phấn đấu thực 
hiện thành công và hoàn thành tốt các mục tiêu KT-XH 
của huyện mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra

Thu mua chuối tại cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng, huyện 
Phong Thổ
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huyệN mườNg tè:

Là huyện vùng sâu của tỉnh Lai Châu, cách trung tâm thành phố 
hơn 100km, giao thông đi lại vất vả bởi núi cao, vực sâu, địa hình 
chia cắt. Về mùa mưa, bão lũ, sạt lở liên tiếp xảy ra, trình độ canh tác 
và nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, vì thế đã ảnh hưởng 
rất lớn đến quá trình thực hiện phát triển KT-XH của địa phương. 
Khắc phục những điều đó, Đảng bộ và chính quyền các cấp và nhân 
dân trong huyện đã nỗ lực không ngừng, huy động mọi nguồn lực, 
đầu tư cho phát triển, quan tâm nâng cao đời sống cho nhân dân, 
đó là những mục tiêu cấp thiết mà lãnh đạo chính quyền huyện luôn 
băn khoăn, trăn trở.

Trong năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp toàn huyện ước đạt 
39,9 tỷ đồng, tăng 18,42% so với năm 2017. 
Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

trên địa bàn tiếp tục được duy trì để cung cấp các sản 
phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng của nhân dân. 
Năm 2018, huyện đã khảo sát, cấp chứng nhận đầu tư 
cho 15 dự án thủy điện trên địa bàn huyện; có 07 công 
trình thủy điện đang thi công, khối lượng ước đạt 850 tỷ 
đồng, sản lượng điện phát ra ước đạt 2 triệu kWh. 

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng được huyện 
quan tâm chỉ đạo, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng ước đạt 6,01 tỷ đồng, tăng 17,6% so với 
năm 2017. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được 
quan tâm chỉ đạo, kết quả qua kiểm tra 84 cơ sở, tiến 
hành xử lý 27 vụ, việc vi phạm; tổ chức mở lớp và cấp 
35 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, chi 
trả dịch vụ môi trường rừng, tỷ lệ che phủ rừng 64,57% 
đạt 100% kế hoạch; thực hiện trồng rừng mới 351,46 ha 
các loại (trong đó: 170,4 ha cây quế; 53,27 cây sa mu; 
127,79 ha cây mắc ca), đạt 70,29% mục tiêu Nghị quyết 
HĐND huyện. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, 
chống cháy rừng mùa khô được tập trung chỉ đạo quyết 
liệt, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống 
chữa cháy rừng, ký cam kết bảo vệ rừng đến cộng đồng 
dân cư được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song 
các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện 
nhiệm vụ kế hoạch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội hầu hết đều đạt mục tiêu kế hoạch, một số kết quả 
nổi bật như:

Sản xuất nông - lâm nghiệp thực hiện theo đề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quan tâm phòng, 
chống rét, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 
cầm, không để dịch bệnh lây lan rộng; phòng chống 
cháy rừng được triển khai thực hiện tốt, không có gia 
súc chết rét, không có cháy rừng xảy ra; số vụ việc vi 
phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng giảm. Việc vận 
động, thu hút các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn 
huyện đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả, 
đã có sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn 

Huy động mọi nguỒn lực đầu tư cHo
PHáT TrIểN, NâNG Cao CHấT LượNG CuộC SốNG NGườI dâN

ĐiNh ÚT

Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè làm việc tại xã Bum Tở

Ông MAi VăN ThạCh
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG106 107

Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

thực phẩm bán ra thị trường trong huyện phục vụ nhu 
cầu người dân. Xây dựng nông thôn mới thực hiện 
đúng tiến độ kế hoạch.

Dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 
tiếp tục được đầu tư. Việc phân bổ chi tiết nguồn vốn 
các chương trình đảm bảo tiến độ kế hoạch; giải ngân 
vốn đầu tư đạt khá (tỷ lệ giải ngân tăng 11,23 điểm phần 
trăm so với cùng kỳ năm 2017). Các ngành sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, bưu chính, viễn 
thông tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu 
cầu thiết yếu của người dân và phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của huyện. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ kết cấu giao 
thông, quản lý hành lang ATGT theo quy hoạch. 

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển: 
Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được đổi 
mới; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân được quan tâm chỉ đạo, không có dịch bệnh lớn xảy 
ra, hệ thống y tế cơ sở ngày càng được nâng lên, tỷ lệ 
trẻ suy dinh dưỡng giảm so với cùng kỳ năm trước. Các 
hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi 
đặc biệt trong dịp lễ, tết; chất lượng thông tin, truyền 
thông, truyền thanh, truyền hình ngày càng được nâng 
cao. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công 
tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia 
đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo 
được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, 
củng cố, kiện toàn, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp ngày 
càng tinh gọn, đã thực hiện sáp nhập đơn vị trường; trình 
UBND tỉnh sáp nhập đơn vị sự nghiệp; hoàn thiện hồ sơ 
trình cấp có thẩm quyền thực hiện sáp nhập bản, khu 
phố đảm bảo kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm 
thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức dần được hoàn thiện và chuẩn hóa, nhất là đội ngũ 
cán bộ cơ sở có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh 
thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc. 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh 
phòng chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, các 
ngành quan tâm thực hiện; số lượt tiếp công dân và số 
lượng đơn thư giảm so với cùng kỳ năm trước; không 
có đơn thư khiếu kiện tố cáo tồn đọng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm 
bảo; thực hiện tốt công tác quản lý, nắm chắc địa bàn cơ 
sở, không phát hiện trường hợp di dịch cư tự do. Công tác 
đối ngoại với huyện Mường Mày (Lào) và ba huyện của 
tỉnh Vân Nam (TQ) được củng cố, duy trì và phát triển.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát 
triển, ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng, giá trị sản 

xuất; tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất, tập trung 
trồng cây có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu phù hợp 
với thổ nhưỡng, khí hậu từng địa bàn; duy trì, phát triển, 
nâng cao giá trị đàn gia súc, thu hút chăn nuôi đại gia 
súc; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
vận động thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nâng 
cao độ che phủ rừng; chú trọng lồng ghép các nguồn 
vốn đầu tư, đảm bảo tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu 
hạ tầng thiết yếu. Chủ động phòng tránh thiên tai, ứng 
phó với biển đổi khí hậu, phòng chống cháy rừng; tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thành quả đạt được là sự kết tinh của phong cách 
lãnh đạo, điều hành sáng tạo, năng động, năng động, 
nhạy bén, sâu sát gần dân của Đảng bộ chính quyền 
các cấp trong huyện luôn chăm lo và lắng nghe ý kiến, 
nguyện vọng tâm tư của dân, kịp thời giải quyết mọi mâu 
thuẫn từ cơ sở, không để mâu thuẫn phát sinh và lan 
rộng. Chính điều đó đã tạo ra sự đoàn kết của toàn dân 
trong huyện chung tay nỗ lực vượt khó cùng Đảng bộ và 
chính quyền huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư cho 
phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh thăm hỏi người dân xã Mù Cả, 
huyện Mường Tè

Khu tái định cư do các doanh nghiệp tỉnh xây dựng
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Quân khu 1 có vị trí chiến lược rất quan trọng của cả nước, gồm 6 tỉnh 
trên hướng Đông Bắc của Tổ quốc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn), với diện tích tự nhiên trên 28.000 
km2, trong đó rừng núi chiếm trên 90,2%. Có 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng 
Sơn tiếp giáp với Trung Quốc có đường biên giới dài 564,856 km. Quân 
khu có 59 huyện, thị xã, thành phố; 1.083 xã, phường, thị trấn, 27 đồn 
biên phòng với tổng dân số trên địa bàn Quân khu gần 6 triệu người, 
gồm 25 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 35%. Tình hình 
an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, kinh tế xã hội có bước tăng trưởng 
khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, 
chặt chẽ ngành kỹ thuật Quân khu luôn 
hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật 

theo phân cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của 
Quân khu. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Thái 
- Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 1 khẳng định: "Hoạt 
động nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật là một trong sáu nội dung cơ bản của 
công tác kỹ thuật. Nhận thức đúng vai trò của công tác 
khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đảng 
ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã tham mưu với Đảng ủy, 
Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 
rộng khắp trong toàn Quân khu. Cục Kỹ thuật là đơn 
vị nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học công 
nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia quản lý và 
đánh giá nghiệm thu, tổ chức ứng dụng sản phẩm khoa 
học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào bảo đảm 
kỹ thuật…”. 

Những năm qua ngành kỹ thuật Quân khu thường 
xuyên quan tâm, sâu sát thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa 
các chuyên ngành kỹ thuật với cơ quan, đơn vị để thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật phát triển, khơi dậy trong cán bộ, chiến 
sĩ tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo trong 
công việc. Cục Kỹ thuật còn gắn hoạt động nghiên cứu 

khoa học công công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
với thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí 
trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn 
giao thông” tập trung ở các ngành tham mưu, chính trị, 
hậu cần. Định kỳ 1 năm, Cục tham mưu với Bộ Tư lệnh 
Quân khu tổ chức Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 
mô hình, đồ dùng học tập. Các hội thi, hội thao của các 
cấp, các ngành đều chú trọng nội dung sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật. Do đó, các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật đa dạng, chất lượng tốt, nhiều sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật được khen thưởng ở cấp Quân khu 
và Bộ Quốc phòng. Năm 2016, 2017, 2018, Quân khu tổ 
chức thành công các hội thi mô hình, sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật. Đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
tham gia hội thi đạt chất lượng cao, điển hình như sáng 
kiến: Cải tiến thiết bị tiếp chuyển liên lạc giữa tổng đài 
từ thạch với tổng đài kỹ thuật số; Giá súc rửa két mát kết 
hợp khi chạy rà động cơ; Máy điện thoại HA-14… Trong 
giai đoạn từ năm 2016 - 2018 toàn quân khu có 412 sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ được nghiêm thu, 
trong đó có 13 sáng kiến đạt giải thưởng Khoa học Kỹ 
thuật cấp Bộ Quốc phòng (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 11 
giải Ba); 26 sáng kiến được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ 
sáng tạo” cấp Bộ Quốc phòng. Năm 2017, Quân khu 
tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến toàn quân đạt giải Nhì.

Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại trạm, xưởng kỹ 
thuật và bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị, cán bộ, nhân viên 

Lực LượNg Vũ traNg QuâN khu 1:
pHáT Huy sáNg kiếN, kỹ THuậT, TícH cực ứNg dụNg 

kHoa Học, côNg NgHệ TroNg Đảm bảo kỹ THuậT

Lê XuâN TrườNg

Đại tá Ngọ QuANg TriNh
Chính ủy Cục Kỹ thuật 

Quân khu 1
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kỹ thuật đã chủ động khắc phục khó khăn, đề xuất ý 
tưởng và tổ chức thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 
Nhờ đó, các sản phẩm đề tài sáng kiến đều áp dụng vào 
thực tiễn hiệu quả. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 
giải pháp kỹ thuật sáng tạo đã góp phần nâng cao năng 
suất lao động, bảo đảm an toàn trong bảo quản, bảo 
dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, tiết kiệm đáng 
kể chi phí cho đơn vị. Đại tá Ngọ Quang Trinh - Chính 
ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 1, cho biết: “Nắm vững sự 
chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn tình hình nhiệm vụ 
của đơn vị, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật 
đều chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch; đồng 
thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 
triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, góp phần nâng cao 
chất lượng công tác kỹ thuật. Hằng năm, các cơ quan, 
đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức bộ đội đề xuất ý 
tưởng, đăng ký đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Khi 
đề tài được thông qua, đơn vị huy động lực lượng, hỗ 
trợ kinh phí để thực hiện. Đây cũng là một trong những 
tiêu chí đánh giá cán bộ, nhân viên hằng năm...”. Nhờ 
đó, phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật của Quân đoàn phát triển tốt, 
gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động đạt hiệu 
quả thiết thực. Kết quả công tác nghiên cứu khoa học 
công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần giúp 
Cục Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngành kỹ thuật 
tổ chức bảo đảm kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật cho 
các nhiệm vụ đạt hệ số bảo đảm 100%, hệ số kỹ thuật 
từ 95% đến 100%; cơ sở kỹ thuật an toàn mọi mặt. 
Tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật của Quân khu trong những năm qua đã xuất 
hiện nhiều cá nhân có công trình, đề tài sáng kiến có 
giá trị được công nhận và áp dụng hiệu quả trong thực 
hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo 
quản, bảo dưỡng, sửa chữa và các hoạt động chuyên 

môn, gồm các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Thái, Chủ 
Nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Diêm Đăng Thanh, 
Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; Thượng tá Trần Đức 
Dầm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 651; Trung tá 
Ngô Tiến Thái, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 651; 
đ/c Vũ Quốc Anh, Trợ lý kỹ thuật Tiểu đoàn 13; đ/c 
Vi Văn Huynh, thợ sửa chữa ô tô xưởng X79; đ/c Trần 
Ngọc Trung, Phó trưởng phòng Quân khí cùng các tác 
giả, nhóm tác giả khác… Từ những nỗ lực của các tập 
thể, cá nhân trong phong trào phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật những năm qua đã góp phần quan trọng 
vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ 
trang Quân khu nói chung và Cục Kỹ thuật nói riêng 
trong tham gia các Hội thi toàn quân ngành kỹ thuật 
đều đạt giải Nhất, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua quyết thắng được Bộ Quốc phòng 
và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua. Có được 
những kết quả, thành tích trên là có sự đóng góp quan 
trọng của phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật của lực lượng vũ trang Quân khu. 

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả thành 
tích đã đạt được, ngành kỹ thuật Quân khu tiếp tục 
quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị 
của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, 
trọng tâm là Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự 
Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo 
công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Làm tốt chức 
năng tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật, trong đó 
chú trong đẩy mạnh hơn nữa phong trào phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công 
nghệ trong công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng tốt yêu 
cầu nhiệm vụ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững 
mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, trong tiến trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

Thiếu tướng Trần Hồng Minh - Phó Tư lệnh Quân khu 1 (nay 
Trung tướng Tư lệnh Quân khu 1) kiểm tra xe ô tô sau Điêzen 
hóa tại Xưởng X79.CKT năm 2017

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra 
công tác chuẩn bị tham gia Hội thi ngành TC - ĐL - CL toàn 
quân năm 2018
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Bao đời nay, Tết đến là dịp để gia đình sum họp, mỗi người Việt chúng ta cho dù bận mưu 
sinh ở bất cứ nơi đâu, thì vẫn muốn được về sum họp dưới mái ấm gia đình.

truyềN thốNg ĐóN tết Của Người 
việt

Sau ngày 23 tháng chạp, “đưa ông Táo về trời” các 
thành viên trong nhà khi đã về đông đủ, họ tổ chức đi 
chạp mộ, tỏ lòng nhớ về cội nguồn. Sau đó tập trung 
dọn dẹp, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới.

Ngày 30 tháng chạp, mỗi nhà làm một mâm cơm 
cúng tổ tiên, trước là  “rước ông bà” về nhà đón Tết, 
sau để người thân trong gia đình tụ họp, ăn uống. Tục 
xưa quan niệm: Mỗi năm có một ông Hành Khiển coi 
việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao cho thần 
kia, nên cúng tế, đốt pháo để tiễn đưa ông cũ, đón 
mừng ông mới. Trước kia, được đốt pháo từ ngày 30 
đến hết ngày mùng 1, xóm làng luôn rộn ràng tiếng 
pháo đì đùng. Nay, để tiết kiệm và an toàn, pháo không 
được đốt, Nhà nước đã tổ chức bắn pháo hoa cho 
người dân thưởng lãm. Có pháo hoa đúng đêm giao 
thừa, dần dà, nhiều người có xu hướng đón giao thừa 
ngoài đường, nhất là giới trẻ, ít quan tâm đến các lễ 
nghi cúng bái. Chùm pháo hoa cuối cùng vừa lụi cũng 

là lúc chiếc kim dài, kim ngắn đồng hồ chỉ số 12. Vậy, ai 
đi xem pháo hoa là không thể về nhà trước 12 giờ đêm 
30 Tết. Trong khi, ông bà ta quan niệm về nhà sau giao 
thừa tức là tự xông đất nhà mình (xông đất đầu năm rất 
quan trọng). Giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển 
giao giữa năm cũ và năm mới, khi đất - trời giao thoa, 
vạn vật như tạm ngưng trong giây phút, để rồi lan tỏa 
sức sống mới cùng sự tái sinh kỳ diệu. Vì thế, người lớn 
tuổi vẫn giữ nếp nhà, rất kiêng kỵ việc con cháu trong 
gia đình vắng mặt lúc giao thừa.

Theo tục lệ, giao thừa được tổ chức nhằm đón các 
thiên binh, khi họ đi thị sát dưới hạ giới, rất vội không 
kịp vào nhà nên bàn cúng giao thừa được đặt ở ngoài 
cửa chính. Mâm lễ được sắp đặt với lòng thành tiễn 
đưa người nhà trời đã cai quản năm cũ và đón người 
mới xuống làm nhiệm vụ. Vì việc bàn giao, tiếp quản 
hết sức khẩn trương, các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc 
mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của gia 
chủ. Mâm lễ gồm có bình hoa tươi, 3 nén hương thơm, 
hai ngọn đèn dầu hoặc hai ngọn nến. Lễ vật trên bàn 
cúng của người miền Nam thường là con gà trống luộc, 

ANh Thư

Tết truyền thống ngày nay
Tết của gia đình người Việt
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bánh trưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu, nước và 
vàng mã.

Cúng Giao thừa xong, gia chủ khấn Thổ công - vị 
thần cai quản trong nhà, để xin phép cho tổ tiên về nhà 
ăn tết. Ngày mùng 3 tháng giêng thì làm cỗ thắp hương 
“tiễn ông bà”. Trong ba ngày Tết, đến bữa đều làm 
cơm canh thắp hương mời tổ tiên đầy đủ, để ông bà 
no bụng phù hộ cho con cháu bình an trong năm mới.

Người Việt quan niệm, ngày mùng 1 Tết nếu mọi 
việc suôn sẻ, may mắn thì cả năm sẽ thuận lợi. Người 
khách đầu tiên đến thăm nhà đầu năm rất quan trọng, 
nên cuối năm gia chủ thường tìm những người trong bà 
con hay láng giềng tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, đạo 
đức và thành công để nhờ sang thăm nhà. Người đến 
xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết chừng năm, 
mười phút không ở lại lâu để mọi việc trong năm của 
chủ nhà được thuận lợi, thông suốt. Thời xưa chỉ có 
hai cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm: 
Kẻ làm quan, người có học chọn người xông đất có 
tuổi hợp với tuổi chủ nhà và người xông đất phải là 
đàn ông trụ cột trong gia đình, đối với người lao động, 
người được chọn xông đất khỏe mạnh, tốt tính, gia 
cảnh khấm khá, gia đình hòa thuận.

Xưa nay, người Việt thường chọn ngày đầu năm 
xuất hành và hái lộc để tìm may mắn gia đình. Trước 
khi xuất hành người ta phải chọn ngày, giờ và hướng 
tốt để mong gặp được các quý thần, tài thần, hỷ thần... 
Nếu xuất hành ra chùa hay sau khi lễ bái mọi người 
thường bẻ một “cành lộc” là cành đa nhỏ, cành đề, 
cành si... là những loại cây quanh năm tươi tốt và nẩy 
lộc, mang về nhà lấy may. Tục hái lộc ở các nơi đền, 
chùa ngụ ý xin hưởng chút lộc của Thần, Phật ban cho 
nhân năm mới. Cành lộc đem về thường cắm ở bàn 
thờ. Tuy nhiên, cũng có người cho là không nên bẻ cây, 
lá nơi đền chùa mang về nhà. Vì đền, chùa là nơi các 
linh hồn cơ nhỡ ẩn mình trong những chiếc lá, nhành 
cây, nếu đem vào nhà là không tốt. 

ĐơN giảN Lễ Nghi
Ông bà ta có câu “mùng một tết cha, mùng hai tết 

mẹ, mùng ba tết thầy”. Theo quan niệm, sáng mùng 
Một tết (ngày Chánh Đán), con cháu tụ họp ở nhà tộc 
trưởng để lễ tổ tiên, chúc tết ông bà và các bậc cao 
niên. Tuy nhiên, điều kiện sống giờ đây mỗi người ở 
một nơi, nhất là khi con cái trưởng thành lập gia đình 
riêng lại ở xa, khó có thể quy tụ về nhà cha mẹ ngay 
sáng mùng Một tết. Có những gia đình kinh tế eo hẹp 
lại làm ăn xa xứ, chỉ có thể vài năm mới về thăm quê 
được. Vì vậy, những người lớn tuổi trong họ mạc cũng 

xí xóa cho việc vắng mặt của những thành viên đó 
trong ngày tụ họp họ hàng. Thay vì gặp mặt chúc tết, 
con cháu ở xa thường gọi điện thoại về chúc tết cha 
mẹ, ông bà, thăm hỏi họ hàng.

Ngày nay, ngoài một số phong tục đã được đơn 
giản, ngay cả tâm lý háo hức đón tết của mọi người 
cũng nhạt dần. Xưa kia, từ rằm tháng chạp trở đi chị 
em phụ nữ trong nhà đã chộn rộn chuẩn bị các món ăn 
tết truyền thống như làm các loại mứt trái cây, bánh in, 
bánh thuẫn, bánh tét, bánh chưng, bánh ít, dưa muối, 
kiệu ngâm chua, thịt (các loại). Nay do áp lực cuộc 
sống nên họ không chuẩn bị tết như xưa. Hơn nữa, 
thực phẩm chế biến ngày càng phát triển, với các món 
ăn được làm sẵn bán trên thị trường, các bà nội trợ chỉ 
ra chợ là mua được mọi thứ. Tết được nghỉ dài ngày, 
các thành viên trong gia đình nghỉ làm, nghỉ học, là dịp 
thuận lợi cho cả gia đình thư giãn, đi du lịch xa. Có gia 
đình đặt tour đi chơi ngay khi vừa nghỉ làm, có người 
chỉ ở nhà đón tết ngày mùng 1, mùng 2 xách va ly đi du 
lịch. Với những người đi du lịch dịp tết sẽ không chuẩn 
bị gì cho tết.

Kinh tế khấm khá lại sống trong thời hội nhập, việc 
thay đổi văn hóa sống khó tránh khỏi, mà sự thay đổi 
phần nhiều diễn ra ở những cư dân thành thị. Còn 
những người tha hương đến các đô thị làm ăn, tết vẫn 
là khoảnh khắc để mọi người tìm về quê hương, nơi đó 
có ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng và làng xóm, nơi 
đó đầy ắp kỷ niệm khó phai. Hơn cả, nơi đó đã sinh ra, 
nuôi lớn họ, vì thế dù đi đâu thì những người tha hương 
vẫn đau đáu nỗi nhớ quê mỗi khi Tết về!

Lì xì ngày Tết - Nét đẹp văn hóa của người Việt
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Sinh viên nước ngoài
 cảm nhận Tết Việt

Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết cổ truyền, được tính theo âm lịch, là một trong những 
nét văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam. Cứ đến Tết, đặc biệt là sau thời khắc thiêng 
liêng cúng lễ tổ tiên, đón Giao thừa, người dân Việt Nam mới coi là thời điểm chính thức 
bước sang năm mới. Để có thêm những góc nhìn đa chiều về ngày Tết, góp phần giữ gìn và 
phát huy nét đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, hạn chế những thói quen thiếu lành mạnh, phóng 
viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có dịp trò chuyện với một số sinh viên nước ngoài 
đã từng ăn Tết Việt.

Những ngày cuối năm 2018, thời tiết 
miền Bắc thật lạnh. Đây cũng là thời 
điểm người Việt Nam đang tất bật 
hoàn tất mọi công việc cho một năm 

cũ Mậu Tuất sắp qua, chuẩn bị đón chào năm mới Kỷ 
Hợi 2019 đang tới gần. Trong vai những nhà nghiên cứu 
trẻ về vấn đề văn hóa vùng miền, chúng tôi tìm đến khu 
nội trú của các sinh viên nước ngoài thuộc Trường Đại 
học Hà Nội - nơi thu hút đông đảo sinh viên quốc tế 
theo học, nghiên cứu tiếng Việt với mong muốn thực 
hiện những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ trên dải đất 
hình chữ S đầy hấp dẫn.

Nói bằng tiếng Anh và một chút tiếng Việt, nam 
sinh viên Kearam, 21 tuổi, đến từ Palestine đang theo 

học Khoa Quốc tế học hào hứng chia sẻ: “Em đang 
nỗ lực học thành thạo tiếng Việt để hiểu hơn đất nước 
và con người Việt Nam. Đối với em, Tết Việt Nam 
thật đặc biệt, thật mới lạ và thú vị, để lại nhiều ấn 
tượng đáng nhớ. Trong đó, tục thờ cúng tổ tiên, gói 
bánh chưng ngày Tết là một trong những điều khiến 
em không thể nào quên. Theo em, đây chính là một 
trong những nét đẹp thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc 
Việt Nam, có ý nghĩa và triết lý vô cùng sâu sắc mà 
người Việt luôn phải trân trọng gìn giữ. Phong tục ấy 
không những thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn 
mà còn bao hàm nhiều giá trị văn hóa mang đầy tính 
nhân văn, khiến mọi du khách, cư dân nước ngoài tại 
Việt Nam đều ghi nhận và học hỏi. Ngày Tết, lần đầu 
đến nhà các bạn sinh viên người Việt, em không khỏi 

Sinh viên nước ngoài thích thú đón Tết Việt

hà ĐăNg
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ngạc nhiên, trong bữa cơm, nhà bạn nào cũng có đĩa 
bánh hình vuông hoặc hình tròn được làm từ gạo nếp, 
nhân đỗ xanh, thịt lợn, ăn kèm với dưa hành, với cái 
tên rất Việt: Bánh chưng. Từ chiếc bánh ấy, em đã biết 
đến cả một truyền thuyết. Qua truyền thuyết ấy, giúp 
em thêm hiểu, Việt Nam là đất nước có nền văn hóa 
lâu đời. Tuy nhiên, trong ngày Tết, em thấy, các bạn 
trẻ Việt Nam cũng cần ý thức trong văn hóa ăn uống, 
không nên lãng phí, uống đồ uống có cồn cần điều độ, 
tránh tràn lan, quá đà bởi nó để lại nhiều hệ lụy và mất 
hình ảnh trong lòng du khách”.

Đến từ thành phố Napoli của đất nước Italia tươi 
đẹp, nữ sinh Gabriella, 24 tuổi, đang theo học chuyên 
ngành Khảo cổ học nhớ lại: “Tuy em ăn Tết ở Việt 
Nam mới được đôi lần nhưng em thật ấn tượng về tục 
thăm hỏi họ hàng và mừng tuổi nhân dịp năm mới nơi 
đây. Qua phong tục này em cũng học hỏi được nhiều 
điều về tình đoàn kết, tình yêu thương, lòng biết ơn, sự 
lạc quan,... của người Việt Nam. Lần đầu tiên ăn Tết ở 
xứ sở nổi tiếng với lãnh tụ Hồ Chí Minh, em được một 
người bạn Việt Nam mừng tuổi một phong bao màu 
đỏ. Trong đó có một tờ Vietnam đồng rất mới, cùng 
mẩu thiệp nho nhỏ với những lời chúc thật ý nghĩa. 
Điều ấy khiến em nhớ mãi. Em cho rằng, cách thể hiện 
tình cảm của người Việt Nam qua phong tục này thật 
đáng trân trọng. Nó giúp chúng ta lạc quan hơn, yêu 
đời hơn khi bắt đầu một năm mới với biết bao hy vọng. 
Tuy nhiên, qua ngày Tết, bắt đầu trở lại những hoạt 
động thường nhật, em thấy, một số các bạn Việt Nam 
vẫn còn có các hoạt động vui chơi đầu xuân hơi nhiều, 
chưa tập trung ngay vào công việc. Điều này sẽ khiến 
các bạn lãng phí thời gian. Trong khi đó, ở những quốc 
gia hiện đại, phát triển, dường như ai cũng muốn tiết 
kiệm từng giây, từng phút”. 

Với vẻ ngoài hào hoa, phong nhã và thật lịch lãm, 
Fedorov mang quốc tịch Nga, đang theo học Khoa Việt 

Nam học chia sẻ: “Em rất may mắn đã từng đón Tết 
ở Việt Nam, ở cùng với người Việt Nam ăn Tết. Ấn 
tượng của em về Tết của người Việt có nhiều điều thật 
khó diễn tả, nhưng có thể tựu chung lại là thú vị, đậm 
đà bản sắc dân tộc, những nét sinh hoạt truyền thống 
còn mang theo cả những hơi thở hiện đại của thời đại. 
Còn kỷ niệm cụ thể mà em hay kể cho các bạn trẻ 
người Pháp đó là không khí những ngày đón Tết ở thủ 
đô Hà Nội. Vào những ngày này, không chỉ những gia 
đình người dân Việt Nam mà ngay cả các tổ chức, chốn 
công sở, doanh nghiệp,..., đâu đâu, mọi người cũng tất 
bật. Dường như họ muốn hoàn thành tất cả mọi công 
việc trong một năm cũ sao cho tốt nhất, đúng tiến 
độ, đúng kế hoạch nhằm đón một năm mới với một 
tâm thế thật thoải mái, đúng với câu “tươi như Tết, 
vui như Tết”. Trong không khí tất bật của những ngày 
cuối năm ấy, từ ngày lễ ông Công, ông Táo trở đi, cảm 
nhận về Tết rõ ràng hơn cả. Phố phường Hà Nội đâu 
đâu cũng rực rỡ hoa tươi, đào quất, cây cảnh. Người 
dân mua bán, họp chợ thật đông đúc. Cảnh người bán 
cá chép vàng thật sống động. Em đã từng đi chợ cùng 
một bạn gái người Việt mua 3 con cá. Mới đầu em thấy 
thật lạ, sau em mới hiểu ra đó là cả một sự tích thật ý 
nghĩa. Theo thiển nghĩ cá nhân em, báo cáo thành tích, 
công việc cả một năm sẽ giúp cho cuộc sống luôn có 
tính định hướng, hoạch định mục tiêu rõ ràng. Từ đó, 
giúp chúng ta luôn cầu thị, phấn đấu không ngừng. Tuy 
nhiên, trong cái hay của Tết Việt, em cũng nhận thấy 
những nếp sinh hoạt còn mang tính tiểu nông của một 
quốc gia văn hóa lúa nước đang phát triển cần nhanh 
chóng thay đổi như họp chợ tự do, mua bán thích hàng 
rẻ mà tốt, sinh hoạt có vẻ quen giờ cao su,...”.

Những nhận xét tốt đẹp của người nước ngoài về 
nét văn hóa Tết Việt còn rất nhiều. Tuy nhiên, những 
cảm nhận về điều chưa đẹp, dù ít, cũng đáng để chúng 
ta suy ngẫm

Nữ sinh Gabriella - quốc tịch Italia Sinh viên người Nga Fedorov - Người ngoài cùng bên phải
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Bao đời nay, người Hà Nội vẫn được biết đến 
là dân “sành ăn”, chỉ với nguyên liệu đơn 
giản, dễ mua, lại rẻ tiền, rồi qua khâu chế 
biến cầu kỳ của đầu bếp, Hà Nội đã có biết 

bao món ăn độc đáo được xếp vào “TOP” đặc sản của 
Hà Thành. Trong đó, phải kể đến: 

Món ốc: Ốc nổi tiếng béo vàng thường được mua 
từ vùng đất chiêm trũng (Thái Bình, Nam Định), ốc 
được rửa sạch hết bùn đất, rồi ngâm tiếp với nước vo 
gạo nếp đặc sánh để có mùi thơm. Qua vài ba lần 
ngâm, thay nước vo cho đến khi ốc nhả hết nhớt bẩn 
và hương thơm của gạo ngấm vào thịt ốc thì vớt ốc ra 
để ráo nước. Hòa nước mưa trong với vài lòng đỏ trứng 
gà để thành làn trắng đục như sữa (không dùng lòng 
trắng trứng vì sẽ làm ốc thêm nhớt và tanh), thả ốc vào 
nuôi. Dăm ba ngày sau, khi ốc đã béo, vớt ốc ra rửa 
sạch, để ráo nước. Quết lớp mỡ heo mỏng lên trên bề 
mặt chiếc mâm đồng, nhấc từng chú ốc khỏi rổ đưa lên 
mâm. Vậy là ốc thỏa sức bò theo đàn trên lớp mỡ, mỡ 
ngấm vào da thịt ốc. Vài giờ sau, đầu bếp cho ốc lên 
chõ hấp với củ sả, lá bưởi, vài lát gừng, dăm hạt muối. 
Giữa mùa đông xứ Bắc, được thưởng thức món ốc nhồi 
hấp nóng bỏng, béo vàng, giòn sựt, ngọt, thơm mùi nếp 

chấm với nước mắm chua ngọt cay xè bởi lớp gừng, ớt, 
tỏi, sả băm nhỏ và lá chanh thái sợi thì thực khách dù 
khó tính đến mấy cũng phải trầm trồ khen ngon. 

Sau khi lễ Phủ Tây Hồ, còn gì tuyệt bằng giữa cái 
lạnh tái tê của mùa đông được ngồi thả chân sát mép 
hồ, phóng tầm mắt ngắm những chiếc thuyền câu nhỏ 
xíu, thấp thoáng xa xa, vừa thưởng thức món bánh tôm 
ròn tan, thơm phức và tô bún ốc nóng bỏng, béo ngậy. 
Những chú ốc nhồi to ngon nhất được vớt lên từ Hồ 
Tây, được chế biến trở nên ròn sựt nằm cuộn mình xen 
lẫn trong mầu xanh của hành lá, mầu tím biếc của tía 
tô, màu đỏ lựng của cà chua đặt trên những cọng bún 
trắng ngần chìm ngập giữa lớp nước dùng sóng sánh. 
Bún ốc Hồ Tây đậm đà mà không mặn, chua mà không 
gắt, thơm mà không ngán. Mỗi một nhà hàng lại có 
một bí quyết riêng của mình, nhưng tựu lại thì bát bún 
cũng là nơi hội tụ những sản vật nổi tiếng đất Hà Thành 
như: Bún Thanh Trì; ốc Hồ Tây; rau thơm đất Láng và 
đặc biệt không thể thiếu thứ gia vị chủ đạo - dấm bỗng. 
Thêm một chút ớt khô đã được nhà hàng chưng qua 
hành mỡ thì cho dù đang rùng mình bởi cái lạnh từ gió 
hồ mang đến, mà lại được sưởi ấm bằng tô bún ốc nóng 
rẫy, thơm ngậy thì còn gì bằng.

Thư ANh

nHỮng món ngon kHó quÊn
Đặc sản Hà Nội

Bún ốc Tây Hồ
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Xuân Kỷ Hợi Chúc Mừng Năm Mới

Thật thiếu sót khi nói tới món ngon Hà Nội mà 
quên món chả cá Lã Vọng (CCLV). Trời đông rét buốt, 
được ngồi bên bếp than rực hồng, nhấp ngụm rượu 
làng Vân cay nồng, khẽ xuýt xoa vì miếng chả cá nóng 
bỏng, vàng ươm, rồi ngắm phố cổ Hà Nội về đêm là 
cái thú của không ít người Hà Nội sành ăn. Ngồi quán 
CCLV cả trăm năm tuổi, khiêm tốn ẩn mình trong số 
nhà 14 phố Chả Cá - nơi làm nên tên tuổi cho món ăn 
đặc sản nổi tiếng, phải là khách quen hoặc đã được giới 
thiệu từ trước, thật tinh ý mới phát hiện ra ngôi quán 
nhỏ nằm lọt giữa trung tâm buôn bán, sầm uất. Không 
bảng hiệu, không người chào mời, bắt khách tấp nập 
mà chỉ có bức tượng gỗ cổ hình ông già Lã Vọng tay 
cầm cần câu cá đã lên lớp sơn đen bóng nhuộm màu 
thời gian thay cho lời chào mời, đon đả.

Từ những chú cá lăng béo vàng, tươi rói nặng dăm 
bảy, thậm chí cả chục ký lô, qua bàn tay tài hoa của 
người đầu bếp, chỉ sau dăm phút hai mảng thịt chắc 
nịch, nõn nà đã được lấy ra từ hai bên mình cá. Lọc bỏ 
hết da, xương răm, thịt cá được chế thành từng miếng 
to cỡ chừng 5-6 cm, ướp với bột nghệ, sả, hành khô 
băm nhỏ, chút bột ngọt, tiêu, tỏi, thêm vài giọt nước 
mắm nguyên chất..., đợi khoảng 20 phút cho cá ngấm 
gia vị, xếp vào vỉ đưa lên nướng sơ trên bếp than hồng. 
Khi cá chín tỏa mùi thơm ngào ngạt thì gỡ vỉ xuống, dỡ 
cá ra đưa ngay vào chảo dầu sôi, thêm nhiều củ hành 
lá đã được chẻ mỏng cùng với rau thì là cắt khúc. Giờ 
thì thực khách gắp cá và hành, thì là trong chảo dầu 
đang reo sôi ăn cùng với rau sống, bún và nước mắm 
tỏi ớt chua ngọt.

Hà Nội khi mùa cưới đến cũng là mùa cốm mới, 
cốm làng vòng - sản vật được đất trời ưu ái chỉ dành 
riêng cho Hà Nội. Từ những hạt lúa nếp non xanh mướt 
dưới bàn tay người thợ, những hạt cốm thơm ngát như 
những hạt ngọc nhỏ sẽ được chế biến thành từng chiếc 
bánh xinh xinh, vuông vắn, bánh cốm bé nhỏ là vậy 
nhưng lại là sản vật không thể thiếu trong lễ vật nhà 
trai mang tới nhà gái trong dịp lễ hỏi thiêng liêng, trang 
trọng. Giờ đây, không chỉ cưới, hỏi, giỗ chạp mà bất 
kỳ khi nào: Đi chơi, hay công tác, chiếc bánh cốm luôn 
được người Hà Nội lựa chọn làm quà tặng người thân, 
bạn bè. Ấy vậy, số người hiểu nguồn gốc và biết mua 
bánh tại chính hãng - nơi làm nên tên tuổi sản vật này 
thì họa chăng có dăm ba người trong số cả trăm thực 
khách. Ngoài những cơ sở nhỏ lẻ nằm rải rác khắp Hà 
Nội, thì phố Hàng Than từ lâu được coi là phố bánh 
cốm, bởi từ ngã tư hàng Giấy - Phan Đình Phùng đến 
cuối dốc Hàng Than có đến cả trăm hàng bánh cốm 
ứng với cả trăm thương hiệu khác nhau. Nhưng chỉ 
những người Hà Nội gốc am hiểu và sành ăn mới biết 
tới và trở thành khách quen của căn nhà cổ nằm khuất 
cuối phố sát chân dốc Hàng Than.

Không cửa hiệu to lớn, bề thế, không bảng hiệu 
rực rỡ, không hàng hóa trưng bày tràn lan, chỉ có chiếc 
tủ kính nhỏ bé dùng bày hàng mẫu đặt sâu phía trong 
phòng khách (nơi giao dịch, bán hàng). Đứng trong căn 
phòng rộng lớn, bên chiếc sập gụ và tủ chè cổ được 
dùng làm bàn thờ, chính giữa nơi trang trọng nhất là 
bức ảnh cụ bà Nguyên Ninh - chủ thương hiệu bánh 
cốm đầu tiên của Hà Nội: Cả người bán lẫn người mua 
chẳng ai bảo ai đều nói năng nhỏ nhẹ, đi lại khẽ khàng, 
lịch sự. Ít ai biết được cụ bà Nguyên Ninh chính là 
người nắm giữ công thức sản xuất và là chủ hiệu bánh 
cốm đầu tiên của Hà Nội và cũng chính cụ là người 
đã truyền nghề cho các gia đình trên phố, để giờ đây 
không ít người đã có sản nghiệp đồ sộ từ nghề làm 
bánh cốm.

Cũng là chiếc bánh nhưng bánh cốm Nguyên Ninh 
đầy đặn, dẻo, thơm hương cốm, ngọt bùi vị sen trần, 
khác hẳn với những hãng bánh khác, bởi quy trình sản 
xuất rất nghiêm ngặt được đề ra từ thời cụ Nguyên 
Ninh đến nay là thế hệ thứ tư vẫn được con cháu cụ 
tuân thủ nghiêm túc: Bánh chỉ được xào khi có khách 
mua, bánh chỉ được  sử dụng  trong vòng 3 ngày, sau 
3 ngày dù bánh còn ngon vẫn phải hủy bỏ, thời hạn sử 
dụng in chính xác, rõ ràng trên bao bì và dặn dò khách 
cẩn thận. Thầm cảm phục cho cái tâm của vị tiền bối, 
từ đó mà tên tuổi của nhà bánh qua cả trăm năm vẫn 
được người Hà Nội nhắc tới từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Hèn chi, bánh cốm Nguyên Ninh làm ra không 
đủ bán, mua ít còn có ngay, chứ mua cho đám hỏi phải 
đặt trước cả tháng trời (nhất là vào mùa cưới). 

Hà Nội - mảnh đất kinh kỳ, với hàng trăm di tích 
ngàn năm tuổi, cùng sản vật phong phú và một nền ẩm 
thực đặc sắc... Tất cả cứ lặng lẽ tồn tại, âm thầm cống 
hiến, góp phần làm giầu thêm bản sắc Hà Nội - một 
Thủ đô thanh lịch, tinh tế, trang nhã mà không kém 
phần hiện đại

Bánh cốm của Hà Nội




























