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Doanh nhân Việt Nam phải có khát vọng để xây dựng đất nước hùng cường

Kinh tế Việt Nam năm 2019 - 2020: Nhìn lại và dự báo

Phát triển CNHT - Giải pháp cho ngành Dệt May phát triển bền vững

Điện Biên cất cánh cùng xuân mới

EVN với những thành tựu trước thềm xuân mới

EVNNPT: Xuân mới đang về trên các công trình trọng điểm

Hà Tĩnh: Giải quyết vướng mắc tại các dự án đường dây 110 kV…

May 10 được tôn vinh Top 100 Doanh nghiệp bền vững 2019

May 10 với những thành tích ấn tượng

HABECO với hành trình vươn tầm cao mới

Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Lễ hội Bia Hà Nội

Thơ với bia hơi

Chương trình "HEINEKEN Việt Nam - Mùa Xuân ấm áp" mang niềm vui đến…

PC Hải Dương: Cung ứng điện năng ổn định, an toàn là nhiệm vụ quan trọng...

Bắc Kạn: Dòng điện mùa Xuân lại tiếp tục lan tỏa khắp các con đường...

PC Cao Bằng: Hướng tới một mục tiêu vì khách hàng

Hòa Bình: Nơi dòng điện khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế

Trang thơ

Công ty Điện lực Lai Châu: Vững vàng, tự tin vươn tới thành công

PC Thái Nguyên: Thành công nhờ tạo sự khác biệt

Mùa đông - Ấm áp tình người

PC Bắc Giang: Khi lưới điện tạo đà cho kinh tế "cất cánh"

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai: Ba giải pháp chủ lực để thực hiện...

PTC1: Áp dụng mô hình trạm biến áp không người trực - Một bước tiến mới…

HBT nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững

Nhà máy Bia Sài Gòn - Quy Nhơn: Hiệu quả từ phong trào lao động sáng tạo

Công ty Cổ phần Sông Ba: “Top 50 - Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2019”

Công ty Xăng dầu Bình Định: Phát huy ưu thế xăng E5, đảm bảo nguồn cung…

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá: Đón xuân mới với những thành công...

Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng: Giá trị thật - Yếu tố tiên quyết để...

Nhà máy Phân bón NPK Nhật - Nam: Giải quyết bài toán cung - cầu…

Cảng Quy Nhơn: 9 triệu tấn hàng năm 2019 và niềm tin cất cánh 

Cục Quản lý thị trường Bình Định: Liên kết, phối hợp với các lực lượng chức năng…

Doanh nhân, Tiến sỹ Tô Nhật - “Bậc thầy bán hàng đột phá” của AMACCAO 

Sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hoá: Tăng trưởng cao nhờ đầu tư đúng hướng…

Huyện Phong Thổ: Bừng sáng trên đại ngàn Tây Bắc

Huyện Tân Uyên: Hướng về cơ sở, tích cực chăm lo nâng cao đời sống nhân dân…

Nước uống i-on Life - món quà quý giá cho sức khỏe

Có một thời để nhớ, một Tết để đợi

Có một dòng tranh Đông Hồ

Những việc làm chất chứa tình người
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DoaNH NHâN ViệT Nam

Ngày 23/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ 
các doanh nghiệp với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, bền 
vững”. Hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh 
đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các địa phương, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng các 
doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia và tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài… Đây là lần 
thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp kể từ khi nhậm chức năm 
2016 đến nay. Mai Hương

phải có khát vọng để xây dựng 
đất nước hùng cường

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ: Với quyết 
tâm đưa môi trường kinh doanh và năng 
lực cạnh tranh của Việt Nam vào tốp đầu 

của ASEAN, Chính phủ sẽ đồng hành cùng cộng đồng 
doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh 
tế đang ngày càng lớn mạnh với hơn 126.000 doanh 
nghiệp thành lập mới mỗi năm (khoảng 17%). Riêng 
năm 2019, dự kiến đạt 136.000 doanh nghiệp thành lập 
mới, tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, 
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 
800.000 doanh nghiệp. Sự lớn mạnh này rất đáng mừng 
nhưng so với nhiều nước phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp 
trên quy mô dân số của chúng ta vẫn còn thấp (120 
người dân mới có 01 doanh nghiệp, các nước ASEAN 
là 01 doanh nghiệp/90 người dân, còn các nước phát 

triển thì cứ 10 người dân, có 01 doanh nghiệp). Chúng 
ta mới có 7 cái tên doanh nghiệp trong tốp 200 doanh 
nghiệp tốt nhất châu Á có doanh thu dưới 01 tỷ USD. 
Đến nay, chúng ta chưa có doanh nghiệp nào vào tốp 
500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Điều mà tại Hội nghị, các đại biểu đề cập nhiều là 
các doanh nghiệp Việt Nam phải biết hợp lực lại, cùng 
nhau khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, các bộ, ngành và 
địa phương phải nắm được những doanh nghiệp khó 
khăn trên địa bàn của mình, trong lĩnh vực của mình 
phụ trách để tập trung giải quyết, đừng mắc căn bệnh 
thờ ơ trong việc phát triển này. Mỗi bộ, ngành, địa 
phương phải khẩn trương xây dựng một chương trình 
hành động, nhằm thực hiện các cam kết hỗ trợ cộng 
đồng doanh nghiệp trong năm 2020, tầm nhìn 2025. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư phải làm đầu mối đốc thúc cập 
nhật, tổng hợp gửi báo cáo Thủ tướng, trong đó nhấn 
mạnh những việc mà Hội nghị đã nêu ra như phối hợp 
trong đào tạo nguồn nhân lực, cùng doanh nghiệp tìm 
kiếm thị trường, xây dựng những trung tâm triển lãm 
sản phẩm ở các thành phố, thị xã lớn…

Các bộ, ngành tiếp tục có những chính sách cởi mở 
hơn, thực sự cởi trói, ủng hộ để doanh nghiệp bứt phá, 
làm được nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho 
đất nước, cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân tham gia 
nhiều hơn vào các lĩnh vực, các ngành mà trước đây chỉ 
có Nhà nước đảm trách, ngoại trừ những lĩnh vực nhạy 
cảm liên quan đến an ninh, quốc phòng và điều hành vĩ 
mô thì Nhà nước phải tiếp tục nắm.

Chúng ta phải thực sự thay đổi tư duy, không phải 
những gì mà Nhà nước không muốn làm thì chuyển cho 
tư nhân, mà là những gì tư nhân làm được và làm tốt thì 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
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nên để tư nhân tham gia, kể cả doanh nghiệp tham gia 
cung cấp dịch vụ công. Không phải cái khó đẩy cho tư 
nhân mà cái gì tư nhân làm được nên ủng hộ.

Muốn như vậy thì các cấp, các ngành, trung ương và 
địa phương phải rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các thủ tục 
về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường, những vấn 
đề này thường làm cho doanh nghiệp chờ đợi, mất nhiều 
thời gian. Cần rà soát và thiết lập cơ chế ưu đãi tài chính 
tốt hơn, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô 
hình kinh doanh bền vững, bao trùm như ứng dụng công 
nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, 
sản xuất thông minh, bảo vệ môi trường, khuyến khích 
các doanh nghiệp FDI và cả doanh nghiệp nội địa liên kết 
với nhau trong việc hình thành chuỗi giá trị.

Đồng thời, cải cách triệt để thủ tục hành chính, 
thuế, giấy phép là một yêu cầu đặt ra, trong đó có việc 
áp dụng công nghệ, quy trình tinh giản thủ tục, xóa bỏ 
các trở ngại liên quan đến quy hoạch, nhất là tiếp cận 
đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục xây dựng cơ sở hạ 
tầng, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp ở địa phương. Chấm dứt ngay tình trạng 
các nhân viên công quyền sử dụng quyền lực mềm để 
hù dọa doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp có sai sót 
hay chỉ là bất đồng. Các cơ quan quản lý Nhà nước 
phải loại đi những cán bộ nhũng nhiễu, phiền hà, gây 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh do tham nhũng tiêu 
cực hoặc do trình độ yếu kém để kéo dài thời gian, làm 
mất thời gian, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Chính quyền các tỉnh, thành phố phải mạnh mẽ đổi 
mới tư duy và năng lực quản lý của các cơ quan quản 
lý Nhà nước ở địa phương mình để tương thích với 
mặt bằng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, nhà 
đầu tư, phải tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, chống phân biệt đối xử giữa kinh tế trong nước 
và nước ngoài, kinh tế Nhà nước với tư nhân, doanh 
nghiệp với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp lớn và 
doanh nghiệp nhỏ… Tuyệt đối không được có tư duy 
phân biệt đối xử, “tham lớn, bỏ nhỏ”…

Cộng đồng doanh nghiệp cần phải chủ động đổi 
mới chính mình, phải thực sự tái cấu trúc và cải tiến liên 
tục, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng uy tín thương 
hiệu sản phẩm, chú trọng đầu tư áp dụng công nghệ, 
luôn nghĩ đến chìa khóa công nghệ mỗi khi cần giải 
quyết một bài toán sản xuất, tận dụng cơ hội cách 
mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định FTA.

Doanh nghiệp phải tuân thủ luật pháp, cần thực 
hành các chuẩn mực kinh doanh tiến bộ, cần nộp thuế 
và các nghĩa vụ tài chính bắt buộc, thực hiện đầy đủ 
các quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm 
cho người lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ, giữ gìn 
thương hiệu, uy tín quốc gia. Cần nói không với các 

hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng, tiếp tục xây dựng thương 
hiệu, tạo dựng chỗ đứng cho doanh nghiệp, kể cả trong 
nước và nước ngoài, đóng góp xứng đáng và tự hào vào 
sự vững mạnh của thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp lần 
này với mong muốn là cùng nhau xây dựng các quy 
định chuẩn mực về môi trường và văn hóa kinh doanh, 
các quy định này cũng được xem là một khế ước cam 
kết hành động có trách nhiệm giữa cộng đồng doanh 
nghiệp với các bộ, ngành.

Về phía Nhà nước, Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy 
không ngừng và mạnh mẽ hơn nữa các cải cách, tích 
cực rà soát rào cản pháp lý, chính sách, quy định để 
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đầu 
tư sản xuất kinh doanh, xóa bỏ các rào cản độc quyền 
Nhà nước để trao cơ hội tham gia nhiều hơn cho khu 
vực tư nhân, bao gồm các dịch vụ công cộng.

Chính phủ cam kết bảo vệ quyền tài sản chính đáng 
của người dân và doanh nghiệp và sớm ban hành thiết 
chế bảo vệ quyền tài sản của người dân và doanh nghiệp, 
kiểm soát quyền lực, tránh lạm dụng quyền lực công, 
đụng chạm đến tài sản và lợi ích của doanh nghiệp.

Chúng ta cần ý thức rằng, để một doanh nghiệp hay 
một thương hiệu chính đáng nào đó của Việt Nam biến 
mất thì đó không chỉ là thất bại của riêng doanh nghiệp 
mà của cả Chính phủ và chính quyền địa phương, nói 
chung là của tất cả chúng ta. Một cộng đồng doanh 
nghiệp lớn mạnh bền vững có khả năng cạnh tranh toàn 
cầu, với những doanh nhân Việt Nam có khát vọng, có 
lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt, chính là những tiền đề 
quan trọng để Việt Nam trở thành một quốc gia độc 
lập tự cường và thịnh vượng vào năm 2045

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một gian hàng trưng bày 
tại Hội nghị



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG16 17

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Tý - 2020

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019 - 2020:

Năm 2019 khép lại với niềm phấn khởi, tự hào: Thực hiện Nghị quyết 01 và 02 đạt kết qủa 
toàn diện; Năm thứ hai liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, đặc biệt toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân ta không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện thắng lợi kế 
hoạch năm 2019, tạo nền tảng vững chắc đưa kinh tế Việt Nam bước vào năm 2020 với 
nhiều khởi sắc mới.

anH THư

Kinh tế vĩ mô ổn định

Năm 2019, là năm kinh tế Việt Nam trải qua không 
ít khó khăn: Giải ngân vốn đầu tư công rất chậm; Dịch 
tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, 
đặc biệt một số tỉnh phía Nam dịch diễn biến phức tạp, 
kéo dài; Giá lợn hơi trên cả nước trong những tháng 
cuối năm tăng cao; Việc thực hiện vốn đầu tư từ nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước năm 2019, dù được đẩy mạnh 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhưng so kế 
hoạch năm, so tốc độ tăng cùng kỳ năm trước và so cả 
với giai đoạn 2016 - 2019 vẫn đạt mức thấp... Do vậy, 
kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2019 trở nên 
bất định.

Với những định hướng, cam kết trong phát triển 
kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và với những 
kết quả đạt được cho thấy, năm 2019, Chính phủ đã, 
đang đi đúng hướng: Tập trung chỉ đạo, điều hành 
linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa 
với chính sách tiền tệ cùng các chính sách khác để 
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
tăng trưởng; Nợ xấu tiếp tục được xử lý gắn với nâng 
cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an 
toàn hệ thống; Quản lý chặt, chống thất thu ngân 
sách, chuyển giá, giảm nợ, đọng thuế và tăng cường 
kiểm soát, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; Huy 
động vốn cho đầu tư được đẩy mạnh, đặc biệt đã 
thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu trong 
bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu và khu vực 
giảm mạnh.

Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế xã hội năm 2019 
có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, nổi bật 
như: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,79% (dù vẫn là 
mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây); Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 

tốc độ tăng trưởng cao (11,8%); Hàng hóa phong phú, 
thị trường sôi động, cung cầu hàng hóa những tháng 
cuối năm được đảm bảo; Kim ngạch xuất khẩu đạt 
263,45 tỷ USD, tăng 8,1%, trong đó có 32 mặt hàng 
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 
92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 6 mặt hàng đạt 
kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%; Kim ngạch 
nhập khẩu hàng hóa tăng 7%, kim ngạch nhập khẩu 
dịch vụ tăng 2,9%; Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam đạt trên 38 tỷ USD, tăng 7,2%; Khách quốc 
tế đến Việt Nam đạt trên 18 triệu lượt người, tăng 
16,2%, trong đó khách đến từ Trung Quốc và Hàn 
Quốc chiếm 57,5%; Cải cách thủ tục hành chính (cắt 
giảm một số điều kiện kinh doanh), đã mang lại hiệu 
quả không chỉ với các nhà đầu tư nước ngoài, mà 
còn khích lệ hoạt động của khu vực tư nhân, doanh 
nghiệp trong nước, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, 
để lại dấu ấn trong phát triển kinh tế. Đến nay, môi 
trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, niềm tin của 

Chính phủ họp phiên thường kỳ

NHÌN LẠI VÀ DỰ BÁO
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doanh nghiệp dần được phục hồi qua những nỗ lực 
của Chính phủ. Năm 2019 có 138.100 doanh nghiệp 
thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 1.730,2 nghìn 
tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 
lên hơn 800.000 doanh nghiệp; có 39.400 doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động.

Mặc dù, năm 2019 kinh tế Việt Nam trải qua 
không ít khó khăn, nhưng GDP tăng 7,02% (năm 2018 
là 7,08%). Như vậy 2 năm liền Việt Nam tăng trưởng 
GDP trên 7%. Chỉ số lạm phát được kiểm soát dưới 
mức Quốc hội giao rất nhiều (mức 2,79% - mức thấp 
nhất 3 năm qua). Đây là kết quả khả quan, là điều 
đáng mừng.

mục tiêu tăng trưởng gDP 6,8% Không Dễ

Mục tiêu đã được Quốc hội thông qua và phấn 
đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm (2016-2020), đó là: Tăng trưởng GDP 
năm 2020 là 6,8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 
khoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu (so tổng kim ngạch xuất 
khẩu) dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 
hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện 
nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong 
độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số 
giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường 
trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỷ lệ dân số tham 
gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; Tỷ lệ khu công nghiệp, 
khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 90%; Tỷ lệ 
che phủ rừng đạt 42%.

Vì vậy, trước hết, Chính phủ và các Bộ, ngành sẽ 
tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; Kiểm soát lạm phát; 
Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai, hoàn thiện 
thể chế, khơi thông nguồn lực tạo môi trường đầu tư, 
kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Thứ 
ba, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 
quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; Phát huy 
vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị 
lớn; Thứ tư, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển kinh tế bền 
vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi 
trường, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thứ 

năm, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ 
môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng 
phó biến đổi khí hậu. Thứ sáu, thực hiện nghiêm công 
tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật 
gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành 
và thực thi pháp luật; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ bẩy, 
đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo đồng 
thuận xã hội; Củng cố an ninh,quốc phòng, nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, 
triển khai, tổ chức thực hiện  hiệu quả các Hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; Thực 
hiện tốt vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 41 
Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, và Ủy viên 
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
nhiệm kỳ 2020-2021; Giữ vững độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường 
hòa bình, ổn định, phát triển, nâng cao uy tín, vị thế 
của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để năm 2020 đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 
là 6,8%, là điều không dễ. Nhưng, có được biện pháp 
mạnh và quyết liệt hơn, thì mục tiêu này vẫn có thể 
đạt được. Không thể chỉ nhìn vào mỗi con số 6,8%, mà 
Việt Nam cần nhận thức sâu hơn, nội lực vẫn là điều 
tiên quyết, chứ không phải cơ chế đa phương hay song 
phương quyết định sự tăng trưởng, phát triển của Việt 
Nam. Vì thế, chúng ta “không được ngủ quên trên 
vòng nguyệt quế”, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo
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tiềm năng còn rất lớn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ngành Dệt 
May VN đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp 
toàn quốc, tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,7 triệu 
lao động, chiếm tỷ lệ 25% tổng số lao động trong ngành 
công nghiệp, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 
2 cả nước. Trong giai đoạn 2009 - 2018, kim ngạch xuất 
khẩu hàng dệt may liên tục tăng trưởng với tốc độ 
trung bình ở mức 13,06%. 

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may ước 
đạt 39 tỷ USD, tăng 7,55% so với năm 2018, trong đó, tỷ 
trọng xuất khẩu của các DN đầu tư nước ngoài chiếm 
khoảng 59% tổng giá trị. Thị trường xuất khẩu chủ lực 
là Mỹ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với những tiềm năng sẵn có trong bối cảnh hội 
nhập, cùng với việc VN đã ký và tham gia nhiều hiệp 
định thương mại tự do, ngành Dệt May được đánh giá 
là một trong những ngành sẽ được hưởng lợi nhiều 
từ các hiệp định này. Các chuyên gia cho rằng, nhờ 
hưởng lợi thuế quan từ CPTPP và EVFTA, hàng dệt 
may VN sẽ trở nên cạnh tranh hơn, tổng giá trị xuất 
khẩu có thể tăng thêm 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 
3,8% vào năm 2035, tổng số việc làm tăng thêm hàng 
năm khoảng 20.000 đến 26.000 lao động, đặc biệt, trong 
trường hợp đáp ứng được các điều kiện về nguyên tắc 
xuất xứ, Dệt May VN dự kiến tăng gấp đôi thị phần tại 
thị trường các nước CPTPP sau khi FTA này có hiệu lực 
kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, theo TS.Võ Trí Thành - Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, 
mức độ tận dụng được những ưu đãi trên của VN đã 
được cải thiện rất nhiều nhưng vẫn khá thấp. Tính tất 
cả các FTA thì VN mới chỉ vận dụng được khoảng 39% 
giá trị hàng xuất khẩu. Qua đó thấy rằng, tiềm năng của 
ngành này còn rất lớn.

điểm nghẽn của ngành Dệt may

Rõ ràng triển vọng phát triển ngành Dệt May là 
rất tích cực, tuy nhiên, ngành này cũng sẽ gặp phải rất 
nhiều khó khăn, chưa thể hưởng lợi nhiều ngay lập tức 
từ các hiệp định bởi các hàng rào phi thuế quan như: 
Chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ…, đặc biệt 

Dệt May là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam (VN). Xuất khẩu 
dệt may nước ta đang nằm trong top những nước xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới và 
được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tăng tốc khi VN đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, 
đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. Tuy nhiên, để 
có thể tận dụng được các lợi thế mang lại từ những hiệp định này, các chuyên gia cho rằng, 
ngành Dệt May của VN phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, mà giải 
pháp bền vững cần chú trọng xây dựng là công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dành cho ngành Dệt 
May trong nước. MinH Vũ

PHÁt trIểN CNHt
GIảI PHáP CHo NGàNH DỆT MAy VIỆT NAM 

PHáT TrIểN BềN VữNG

Nguồn cung nguyên liệu chính là "nút thắt" lớn nhất của 
ngành Dệt May Việt Nam
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là chưa đáp đứng được yêu cầu quy định về nguyên 
tắc xuất xứ. 

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
VN cho rằng, nguồn cung nguyên liệu ngành Dệt 
May chính là nút thắt lớn trong việc hưởng cơ hội mà 
EVFTA mang lại. Bởi ngành Dệt May VN chủ yếu chỉ 
thực hiện những công đoạn đơn giản như gia công và 
đến 90% nguyên phụ liệu cho ngành Dệt May đang 
phải nhập khẩu từ những thị trường chưa ký hiệp định 
FTA với EU. Do vậy, các tiêu chuẩn về quy tắc xuất xứ 
cao của EVFTA sẽ là thách thức rất lớn với các DN dệt 
may VN, đặc biệt là khâu dệt, nhuộm hoàn tất. 

Trong khi đó, tại VN, khâu dệt, nhuộm hoàn tất lại 
chưa phát triển được do liên quan đến việc xử lý nước 
thải. Các dự án liên quan đến dệt, nhuộm hoàn tất đều 
không được các địa phương hoan nghênh. Bên cạnh đó, 
việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong dệt nhuộm 
là rất tốn kém, chính vì vậy, các DN chưa mặn mà đầu 
tư vào lĩnh vực này. 

Phát triển cnht Phải là trọng tâm ưu tiên

Các chuyên gia cho rằng, để thao gỡ nút thắt giúp 
ngành Dệt May có thể tự chủ hơn về nguyên phụ liệu, 
cần coi phát triển CNHT là một ưu tiên trọng tâm. Phải 
có quy hoạch quốc gia về xây dựng những vùng nguyên 
liệu, chiến lược về phát triển các vùng nguyên liệu hoặc 
các nguồn nguyên liệu nhập khẩu thay thế. Song song 
với đó là chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển CNHT Cục Công nghiệp, Bộ 
Công Thương cho rằng, thời gian qua, ngành Dệt May 
đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, tuy nhiên cũng 
có những mục tiêu chưa đạt được, trong đó, quan trọng 
nhất là việc hình thành chuỗi giá trị và đáp ứng nhu 
cầu vải sử dụng trong nước cũng như xuất khẩu. Để 
giải quyết vấn đề này và nâng giá trị của Dệt May VN 
cao hơn trong chuỗi giá trị, cần tập trung vào việc xây 
dựng năng lực của các DN trong nước xuyên suốt toàn 
bộ chuỗi giá trị, bao gồm từ khâu kéo sợi, dệt vải đến 
khâu thiết kế nhằm liên kết toàn bộ ngành Dệt May. 
Cùng với đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đồng thời, phải giải quyết được vấn đề môi 
trường. Ngoài ra, những vấn đề về thuế và hoàn thuế, 
khả năng tiếp cận nguồn vốn; quỹ đất của các DN dệt 
may, đặc biệt là đối với các DN dệt nhuộm, cũng cần 
quan tâm. 

Phía các DN thì đề xuất, cần có thêm những cụm 
công nghiệp tập trung để thu hút các DN CNHT ngành 

Dệt May, trong đó, cụm công nghiệp sẽ chịu trách 
nhiệm xử lý nước thải tập trung còn xử lý cục bộ sẽ 
do các DN chịu  trách nhiệm. Nếu được vậy, những 
khó khăn của DN trong việc xử lý nước thải của khâu 
nhuộm hoặc các loại nguyên phụ liệu liên quan đến 
môi trường như xi mạ trong sản xuất nút kim loại, hay 
các công đoạn của ngành May như mài, in sẽ được tháo 
gỡ. Như vậy giá thành sản phẩm sẽ cạnh tranh hơn và 
môi trường cũng được quản lý chặt chẽ hơn.

Có thể thấy, phát triển CNHT là yêu cầu tất yếu 
cho sự phát triển của ngành Dệt May VN trong bối 
cảnh hội nhập. Chỉ khi CNHT phát triển, các DN dệt 
may trong nước mới có thể tự chủ về nguyên phụ liệu, 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm xuất 
khẩu, đáp ứng được yêu cầu về quy tắc xuất xứ. Đây 
cũng chính là cơ sở để các DN dệt may VN tham gia 
được vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngành Dệt May sẽ khó phát triển bền vững nếu thiếu CNHT
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Điện Biên là tỉnh miền núi Tây Bắc, có nhiều khó khăn về giao thông, 
địa hình chia cắt, núi cao vực sâu, dân cư phân bố không đồng đều, 
trình độ canh tác của người dân còn nhiều hạn chế. Những tập tục 
xa xưa lạc hậu vẫn tồn tại đã ảnh hưởng đến đời sống mới của nhân 
dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Xuân TrườngÔng Trần Văn Sơn 
Uỷ viên TW Đảng 

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

Điện Biên
cất cánh cùng Xuân mới

Tuy nhiên, Điện Biên lại được thiên nhiên 
ưu ái ban tặng cho nhiều tiềm năng thế 
mạnh mà không nơi nào có được, đó là 
quần thể di tích, lịch sử “lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu”; đó là tài nguyên sông suối, 
độ chênh cao của các lưu vực rất thuận lợi cho phát 
triển thuỷ điện vừa và nhỏ; cùng hàng ngàn ha rừng 
trồng mới, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất đai màu 
mỡ phù hợp với sản xuất nông nghiệp, nổi tiếng là gạo 
Điện Biên thơm ngon nức tiếng cả nước và nhiều loại 
cây công nghiệp như cà phê, cao su, mắc ca, quế, hồi, 
sa nhân, thảo quả… Tiềm năng lợi thế đó đang được 
Đảng bộ chính quyền tỉnh Điện Biên ra sức thi đua 
quyết tâm nỗ lực vượt khó làm bật dậy từng ngày. 

Trong năm 2019, tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh GRDP đạt 11.340,87 tỷ đồng, tăng 7,2% so 
với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người (giá hiện 
hành) ước đạt 29,7 triệu đồng/người/năm, tăng 4,98% so 
với năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 
10.085,78 tỷ đồng, đạt 109,92% dự toán. Thu trên địa bàn 
ước đạt 1.233,897 tỷ đồng, đạt 103,13%; trong đó thu nội 
đạt 1.178 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước 
thực hiện 9.426,07 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
ước đạt 10.847,03 tỷ đồng, tăng 12,14% so với năm 2018.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.032,48 tỷ đồng 
(giá so sánh năm 2010), tăng 7,82% so với năm 2018. Hoạt 
động thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; chỉ 
số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,91%. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 
12.814,9 tỷ đồng, tăng 17,48% so với năm 2018. Hoạt 

động du dịch tăng khá, ước đạt 845.000 lượt người, tăng 
19,9%, trong đó: Khách quốc tế 183.000 lượt người, tăng 
21,2% (so với năm 2018); tổng thu từ hoạt động du lịch, 
ước đạt trên 1.366 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2018.

Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 83 triệu 
USD, trong đó: Xuất khẩu đạt 50 triệu USD, tăng 
13,64% so với năm 2018; nhập khẩu đạt 33 triệu USD, 
tăng 43,48% so với năm 2018.  

Kinh tế tập thể tiếp tục được khuyến khích phát 
triển; kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, quy mô, 
loại hình sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 20 dự 
án, tổng mức đầu tư đăng ký trên 2.700 tỷ đồng, có 09 
dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu 
tư 135,8 tỷ đồng.   

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
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Bên cạnh những thành quả đạt được về phát triển 
kinh tế, Đảng bộ, chính quyền tỉnh còn tích cực chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội. 
Tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp 
học, tổ chức bộ máy các trung tâm, đơn vị sự nghiệp 
ngành Giáo dục đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 
của tỉnh; hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp 
tục được đầu tư nâng cấp. Quy mô học sinh phát triển 
ổn định ở các cấp học; tỷ lệ huy động học sinh đúng 
độ tuổi đến trường tiếp tục tăng; chất lượng giáo dục 
toàn diện được nâng lên. Tổ chức tốt các loại hình đào 
tạo, liên kết, mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu 
phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được 
tập trung chỉ đạo; thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; chất lượng 
khám, chữa bệnh được nâng lên. Thực hiện có hiệu 
quả điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng 
Methadone và Buprenorphine; phòng, chống HIV/
AIDS, đạt kết quả tích cực.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp 
tục được thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách xã 
hội như: Trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng chính sách xã hội. Các chương trình, dự án giảm 
nghèo triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo ước 
giảm 3,11% (từ 37,08% năm 2018 xuống 33,97% năm 2019); 
riêng 05 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 4,57%. 
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt khá; năm 
2019 ước giải quyết việc làm mới cho 9.535 lao động (đạt 
110,23% kế hoạch thông qua các hình thức vay vốn hỗ trợ 
việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển dụng vào làm việc tại 
các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước, tự tạo việc 
làm); tuyển mới và đào tạo nghề cho 8.000 người; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo của tỉnh đạt 54,6%.

Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn về mọi mặt, 
nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên đã 
đoàn kết, chung lòng, chung sức giành được những kết 
quả, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy, 
đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: 
Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 
2019 đạt 7,2%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
vượt dự toán (tăng 3,13% so với dự toán). Tổng vốn đầu 
tư từ khu vực kinh tế tư nhân tăng cao (tăng 28,25% 
so với năm 2018). Tập trung thực hiện có hiệu quả các 
chương trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ 
nghèo ước giảm xuống còn 33,97% (giảm 3,11% so với 
năm 2018), nhất là tỷ lệ hộ nghèo của các huyện 30a giảm 
xuống còn 49,27% (giảm 4,57% so với năm 2018); phối 

hợp cùng Bộ Công an triển khai thực hiện chủ trương 
hỗ trợ làm nhà cho 1.527 hộ nghèo huyện Mường Nhé, 
tỉnh Điện Biên. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm 
Ngày thành lập tỉnh (28/6/1909- 28/6/2019); 70 năm Ngày 
thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949- 10/10/2019); 65 năm 
Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) và đón 
nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch 
nước trao tặng. An ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã 
hội được đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ giữ vững. 

Bước sang năm 2020, Điện Biên xác định quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm 
vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã 
đề ra, trọng tâm là duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng 
tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, tăng 
cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; 
tạo chuyển biến tích cực về văn hoá - xã hội, nâng cao 
hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, bảo 
đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Giữ vững 
ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự 
an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Trung 
ương, cùng với phong cách lãnh đạo, điều hành, đổi 
mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng 
thuận, ủng hộ mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, 
phát huy truyền thống anh hùng, ra sức thi đua hăng 
say lao động, giành nhiều thành quả cao, tạo động lực, 
thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, đưa Điện Biên trở thành 
tỉnh khá trong khu vực, đó là những mục tiêu mà Đảng 
bộ, chính quyền sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi trong 
mùa xuân mới

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm và tặng quà cho các cháu 
Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ
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Bước sang năm mới 2020, tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) có thể tự hào với những thành quả đã đạt được trên hành trình 65 năm qua. 
Đây cũng là cơ sở để EVN luôn tự tin vững bước, tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước 
một bước” trong thời gian tới.

PHương Mai

EVN với những thành tựu 
trước thềm xuân mới

đảm bảo cung ứng điện cho Phát triển 
Kinh tế - xã hội của đất nước 

Nếu vào cuối năm 2014, tổng công suất của toàn 
hệ thống điện đạt 34.000 MW, thì đến cuối năm 2019 
đạt 54.850 MW. Trong giai đoạn 2014-2019, điện thương 
phẩm tăng trưởng bình quân 10,5%. EVN đã cung cấp 
đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu 
cầu của các thành phần kinh tế, với sứ mệnh “Điện đi 
trước một bước”.

Có thể nói, hệ thống lưới điện quốc gia là một thể 
thống nhất, vươn tới mọi miền của đất nước với trên 
8.200 km đường dây 500 kV, gần 17.500 km đường 
dây 220 kV, hơn 20.000 km đường dây 110 kV và 31 
trạm biến áp 500 kV, 129 trạm biến áp 220 kV, 704 
trạm biến áp 110 kV. Tiếp nối thành công của đường 
dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1, sau 25 năm, hệ thống 
điện truyền tải đã có thêm mạch 2 và đang hoàn thiện 
phân đoạn cuối cùng của mạch 3 vào năm 2020, tạo 
nên trục truyền tải siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam 
hoàn thiện gồm 3 mạch với tổng chiều dài gần 4.000 
km, kết nối vững chắc hệ thống điện toàn quốc đáp 
ứng yêu cầu về độ an toàn và tin cậy. Lưới điện của 
Việt Nam cũng đã kết nối với lưới điện các nước láng 
giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia ở các cấp điện áp 
từ 22 kV tới 220 kV.

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện thành công nhiều giải 
pháp đồng bộ cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tỷ lệ tổn thất 
điện năng toàn EVN đã giảm từ 8,87% (năm 2013) 
xuống 6,39% (năm 2019). Tính cả giai đoạn 2013 - 2019, 
tỷ lệ tổn thất điện năng của EVN giảm được 2,48%, 
bình quân mỗi năm giảm 0,41% và đã tiệm cận với mức 
tổn thất điện năng của các nước phát triển. 

thực hiện tốt chương trình điện Khí 
hóa nông thôn, xây Dựng nông thôn 
mới, giữ vững chủ quyền biển đảo…

Đến cuối năm 2019, đã có 100% số xã và 99,52% số 
hộ dân có điện (tăng 1,63% so với cuối năm 2012). Bên 
cạnh đó, để các hộ dân được hưởng giá điện của Chính 
phủ, EVN cũng đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp 
nông thôn để bán điện trực tiếp đến từng hộ dân. Đến 
nay, EVN đã bán điện trực tiếp tới 10.285 xã phường, 
tăng tỷ lệ số hộ dân nông thôn được mua điện trực tiếp 
của ngành Điện từ 89,9% năm 2012 lên  93,5% năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành Điện đã 
đưa lưới điện quốc gia vượt trùng khơi vươn tới các 
huyện đảo tiền tiêu Tổ quốc, đem ánh sáng của Đảng 
đến với nhân dân các vùng sâu, vùng xa, góp phần phát 
triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng và chủ quyền 
biển đảo. Hiện nay, EVN đã hoàn thành việc tiếp nhận 
và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo.

EVN tự hào phát triển cùng đất nước
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Phát huy tinh thần chủ động sáng 
tạo, Dám nghĩ Dám làm, nghiên cứu, 
ứng Dụng tiến bộ KhKt

Ngày nay, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản 
lý ngành Điện đã trưởng thành vượt bậc, có trình độ và 
kỹ năng ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm 
vụ, đủ sức làm chủ các công nghệ tiên tiến trong thiết 
kế, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống điện qui mô 
lớn. Nhiều công trình điện lớn, phức tạp, có qui mô 
tầm khu vực ngày nay đều do đội ngũ cán bộ, kỹ sư, 
công nhân trong nước thiết kế và thi công như công 
trình đường dây siêu cao áp 500 kV, hàng chục nhà máy 
thủy điện và nhiệt điện quy mô lớn, trong đó tiêu biểu 
là công trình Thủy điện Sơn La, Lai Châu. 

Các đơn vị cơ khí điện lực đã phát huy nội lực trong 
sản xuất, sửa chữa và chế tạo các thiết bị điện thay thế 
nhập khẩu chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn 
quốc tế, tính cạnh tranh sản phẩm trong cơ chế thị 
trường ngày càng cao. Hiện nay, cơ khí Điện lực Việt 
Nam đã đủ khả năng sản xuất các sản phẩm đòi hỏi 
trình độ công nghệ và độ chính xác cao như các máy 
biến áp 220 kV công suất đến 250 MVA; máy biến áp 3 
pha 500 kV - 467 MVA, đưa Việt Nam trở thành quốc 
gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chế tạo được 
máy biến áp 500 kV; tự chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí 
thủy công, kết cấu thép cho nhiều công trình thuỷ điện, 
nhiệt điện lớn, có tầm quan trọng quốc gia. 

Công nghệ tự động hóa điều khiển, kỹ thuật số cũng 
được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và vận hành hệ 
thống điện, thị trường điện, thực hiện điều khiển xa 
không cần người trực khoảng 600 trạm biến áp 220 - 110 
kV. Công nghệ thông tin được sử dụng hiệu quả trong 
tất cả các lĩnh vực, xây dựng thành công nhiều hệ thống 
phần mềm lớn dùng chung toàn Tập đoàn.

Hiện EVN đang tiếp tục triển khai nghiên cứu, phát 
triển các công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số trong mọi 
lĩnh vực để sớm đưa EVN trở thành doanh nghiệp số.

Dịch vụ Khách hàng chất lượng cao 

5 năm qua, ngành Điện đã có nhiều đổi mới trong 
công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với việc 
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước 
số hóa các dịch vụ, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ 
với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm mọi 
hoạt động”. Đến cuối năm 2018, EVN đã chính thức 
công bố cung cấp các “Dịch vụ điện trực tuyến” cấp 
độ 4, đây là cấp độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến theo quy định của Chính phủ, tăng 
tính công khai minh bạch và tạo mọi thuận lợi cho 
khách hàng.

Cùng với đó, chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam 
cũng có bước tiến vượt bậc, góp phần đáng kể trong 
việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh Quốc gia. Theo kết quả đánh giá của 
Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế 
giới (World Bank - WB), chỉ số Tiếp cận điện năng năm 
2019 của Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4 trong khu vực 
ASEAN (nằm trong nhóm ASEAN-4), đồng thời duy 
trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia/ nền kinh 
tế (tăng 129 bậc trong 6 năm qua). 

thực hiện tái cơ cấu, tạo sự cạnh tranh 
lành mạnh trong sản xuất điện 

Thị trường phát điện cạnh tranh đã chính thức 
hoạt động từ năm 2012. Đến nay đã có 98 nhà máy 
điện trực tiếp chào giá tham gia thị trường điện với 
tổng công suất 25.735 MW, chiếm 46,9% tổng công 
suất đặt của hệ thống điện. Năm 2019, thị trường bán 
buôn điện canh tranh chính thức vận hành và đang 
hướng tới mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ điện 
cạnh tranh từ năm 2021.

Với những thành quả cơ bản nói trên, tin tưởng 
rằng, EVN sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, 
kỹ thuật năm 2020 và trở thành Tập đoàn kinh tế ngày 
một phát triển vững mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu 
quả, góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước

Nhà máy Thủy điện Sơn La
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Evnnpt: xuân mới đang về
 trên các công trình trọng điểm

Những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã rất nỗ lực trong 
công tác xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải 220 kV - 500 kV, nên đã đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển KT-XH đất nước. Tuy nhiên, theo dự báo, sau 
năm 2020, lưới điện truyền tải quốc gia vẫn đứng trước nguy cơ quá tải cục bộ tại nhiều khu 
vực như: Trung, Nam Bộ và Thủ đô Hà Nội. Do vậy, để vận hành hệ thống lưới điện truyền 
tải được an toàn, liên lục, ổn định, trong năm 2019, EVNNPT tiếp tục đầu tư và quyết tâm 
đưa các dự án, công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ.

anH MinH

Trong năm 2019, Tổng công ty đã dồn mọi 
nguồn lực để khởi công 33 dự án, trong 
đó có 03 dự án 500 kV và 30 dự án 220 
kV. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào vận 

hành 43 dự án công trình điện với tổng giá trị đầu tư 
ước đạt 19.742 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với 
khối lượng đầu tư năm trước đó.

Cụ thể, EVNNPT đã đảm bảo tiến độ hoàn thành, 
đồng thời đóng điện đưa vào vận hành các đường dây 
và trạm biến áp cấp điện cho miền Nam như các đường 
dây 500 kV: Sông Mây - Tân Uyên; Long Phú - Ô Môn; 
Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 1) và các trạm biến áp 
500 kV Tân Uyên, Đức Hòa; Nâng công suất, lắp máy 
biến áp thứ 2 tại các trạm biến áp 500 kV Tân Định, 
Mỹ Tho, Tân Uyên; Tuyến đường dây 220 kV mạch 2 

Bình Long - Tây Ninh, Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc… 
Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã hoàn thành các công 
trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện cho thành phố 
Hà Nội như: Đường dây 220 kV nhánh rẽ TBA 220 kV 
tây Hà Nội; Nâng công suất các trạm 220 kV Sơn Tây, 
Bắc Kạn, Đình Vũ, Than Uyên, cũng như tại các khu 
vực kinh tế trọng điểm như: Quy Nhơn; Bảo Lộc; Dung 
Quất; Đức Trọng; Hàm Tân...

Bên cạnh đó, EVNNPT còn đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng và đã đưa nhiều đường dây và trạm biến áp phục vụ 
giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo như: Đóng 
điện thành công hai mạch đường dây 220 kV nhà máy 
điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh… Đồng thời, Tổng 
công ty cũng đã đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 
220 kV - 250 MVA tại trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm…

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia Đặng Phan Tường (đứng thứ 4 từ phải sang) kiểm tra và tặng quà cho 
các đơn vị thi công
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Đồng thời, EVNNPT cũng đang tiếp tục đôn đốc 
các nhà thầu và tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành nhiều dự án trọng điểm khác như: Đường dây 
500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội; đường dây 500/220 
kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Nâng công suất 
TBA 500 kV Nho Quan, cùng các dự án giải tỏa công 
suất điện mặt trời như đường dây 220kV Nha Trang - 
Tháp Chàm; TBA 220 kV Ninh Phước và đấu nối; TBA 
500kV Thuận Nam và đấu nối; ĐZ 500 kV Thuận Nam 
- Chơn Thành; TBA 220 kV Phan Rí… và để hoàn thành 
khối lượng đầu tư xây dựng khổng lồ đó, EVNNPT đã 
bố trí đủ nguồn vốn và tập trung triển khai nhanh khâu 
giải phóng mặt bằng. Đồng thời, kiến nghị với Chính 
phủ và Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ sung, 
điều chỉnh Quy hoạch Điện 7 để điều chỉnh, xây dựng 
thêm các dự án trọng điểm, cấp bách.

Cùng với đó, EVNNPT cũng đã tổ chức quản lý 
chặt chẽ và đẩy nhanh thời gian thẩm định phê duyệt 
của đơn vị, cũng như kiểm tra chất lượng hồ sơ tư vấn 
trước khi trình duyệt để tránh trường hợp hiệu chỉnh 
nhiều lần. Ngoài ra, Tổng công ty còn ứng dụng và tiến 
hành triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát, thiết kế 
3D; Tập trung hoàn thành các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết 
kế và hợp đồng mẫu để đảm bảo tính thống nhất, đồng 
bộ, nhằm giảm thiểu thời gian tác nghiệp trong quá 
trình kiểm tra, thẩm định dự án; Tăng cường quản lý 
chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết 
bị để kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng 
lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án; 
Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị, nhà thầu triển 
khai dự án đúng theo các mốc tiến độ đề ra. 

Tổng công ty cũng đã tăng cường công tác bám sát 
chính quyền các địa phương, nhằm tranh thủ sự ủng 
hộ, giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, 
tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công đảm bảo 
tiến độ. Đồng thời, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn 
vị cũng thường xuyên có mặt trên các công trình trọng 
điểm để chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan giải 
quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện và triển 
khai tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình 
vào vận hành, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an 
toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của các địa phương 
trong dịp đón Xuân Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVN-
NPT chia sẻ: "Để đảm bảo khối lượng đầu tư, xây dựng 
các công trình lưới điện truyền tải trong thời gian qua 
và những năm tới, EVNNPT đã tập trung chỉ đạo các 
Ban Quản lý dự án các công trình điện yêu cầu nhà 
thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực để đảm bảo 
mặt bằng được bàn giao đến đâu, triển khai thi công 

ngay đến đó. Đặc biệt, với việc Văn phòng Chính phủ 
ra văn bản 6570/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong việc tháo 
gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường dây 500 
kV mạch 3 và nhiều công trình trọng điểm khác, công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Tổng công ty 
đã có nhiều thuận lợi, qua đó đã đảm bảo hoàn thành 
tiến độ xây dựng cho các dự án đầu tư".

Năm 2019 đã chính thức khép lại, bước sang năm 
2020, kinh tế đất nước được dự báo sẽ tiếp tục phát 
triển nhanh, nhu cầu sử dụng điện phục vụ tăng trưởng 
kinh tế - xã hội ngày một lớn. Tin tưởng rằng, với sự nỗ 
lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong 
việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành, tối ưu 
hóa chi phí, EVNNPT sẽ đảm bảo tiến độ xây dựng các 
công trình trọng điểm và đưa vào sử dụng theo đúng kế 
hoạch đã đề ra trong các năm tiếp theo

Niềm vui của những người thợ truyền tải

Những công trình chào Xuân
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hà tĩnh:

Năm 2019, bức tranh kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được vẽ bằng những gam màu sáng 
với tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP đạt trên 12%. Kinh tế phát triển nhanh đã kéo theo 
nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn tăng cao. Đứng trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) đã tập trung nguồn lực, đầu tư nhiều dự án đường dây (ĐZ) và trạm 
biến áp (TBA) 110 kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng đang gặp phải một số vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, 
trong đó, có dự án ĐZ và TBA 110 kV Nghi Xuân.

Tuấn anH

Giải QuyếT VướNG mắc Tại các Dự áN 
ĐườNG Dây 110 kV Trước THềm XuâN caNH Tý

Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã vươn mình 
phát triển mạnh mẽ với nhiều năm liền 
nằm trong tốp các địa phương có chỉ số 
về tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 

trên 30%/năm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách 
hàng trên địa bàn tỉnh tăng cao đáng kể. Đặc biệt, phụ 
tải công nghiệp - xây dựng phục vụ hoạt động đầu tư, 
xây dựng hạ tầng tại các Dự án Khu công nghiệp Gia 
Lách, Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh… trên địa bàn huyện 
Nghi Xuân tăng trưởng đột biến. Trong khi đó, toàn 
huyện Nghi Xuân vẫn chưa có TBA 110 kV nào, mà 
vẫn phải sử dụng nguồn điện từ các xuất tuyến 35 kV 
thành phố Vinh và huyện Can Lộc cấp về. Hiện tại, các 
ĐZ này đang vận hành đầy tải, nên vào cao điểm mùa 
nắng nóng, lễ, Tết đã xảy ra hiện tượng quá tải. Nguy 
cơ sự cố tiềm ẩn là rất lớn, dẫn đến việc phải cắt điện 
luân phiên và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thu hút đầu 
tư, hoạt động phát triển kinh tế của doanh nghiệp, cũng 
như đời sống của nhân dân.

Trước nhu cầu về điện phục vụ phát triển KT-XH 
của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói 
riêng ngày một tăng mạnh, EVNNPC đã tiến hành 
triển khai Dự án ĐZ và TBA 110 kV Nghi Xuân. Đây 
là dự án đặc biệt quan trọng, bởi khi dự án đi vào vận 
hành sẽ nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện 
năng, đảm bảo cung cấp điện lâu dài và ổn định cho 
khách hàng trên địa bàn huyện, cũng như các vùng lân 
cận. Theo đó, quy mô của dự án gồm 01 TBA 110 kV 

với 02 máy biến áp 25 MVA (giai đoạn 1 lắp 01 MBA 25 
MVA) được xây dựng trên địa bàn xã Xuân Viên và thị 
trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), cùng hệ thống ĐZ 
110 kV có tổng chiều dài 6,46 km đi qua các xã Xuân 
Lam, Xuân Hồng và thị trấn Xuân An với tổng mức 
đầu tư đạt gần 139 tỷ đồng (sử dụng từ nguồn vốn vay 
Ngân hàng Thế giới).

Dự án được khởi công từ tháng 5/2018 và đơn vị 
thi công đã đúc móng xong 34/34 vị trí móng trụ; Tiến 
hành dựng cột xong tại toàn bộ các vị trí cột; Hoàn 
thành các xuất tuyến 35 kV các ngăn lộ và kéo xong 
99% khối lượng đường dây. Theo kế hoạch dự kiến, 

Đại diện Ban Quản lý dự án phát triển điện lực chia sẻ với 
phóng viên về những khó khăn khi triển khai công trình
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công trình được đóng điện và đi vào vận hành trong 
tháng 3/2019. Tuy nhiên, đã sau 9 tháng kể từ ngày dự 
kiến đóng điện, đến nay, Dự án ĐZ và TBA 110 kV 
Nghi Xuân vẫn chưa thể đi vào vận hành, khai thác.

Nguyên nhân là trong công tác bồi thường, giải tỏa 
hành lang tuyến đường dây, vẫn còn 03 hộ dân chưa 
đồng ý với phương án nhận tiền đền bù. Điển hình như 
tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn An (Thôn 5, xã Xuân 
Hồng, huyện Nghi Xuân) có diện tích đất vườn cần phải 
thu hồi làm móng cột là 40,9 m2 và 362,6 m2 diện tích 
đất vườn hạn chế sử dụng vì nằm dưới hành lang an 
toàn tuyến. Gia đình đề nghị bồi thường toàn bộ khu 
đất, cũng như tài sản trên đất của gia đình với giá cao để 
chuyển ra chỗ ở mới. Tuy nhiên, mong muốn này không 
được chấp thuận, bởi nó trái với Nghị định số 14/2014 
NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Quyết định 
số 75/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 
03/11/2014 về việc ban hành Quy định chính sách bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh, do đó, gia đình đã không hợp tác và không 
cho đơn vị thi công kéo dây điện qua phần đất của mình.

Dự án chậm tiến độ đã không chỉ gây thiệt hại về 
tài chính cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các doanh 
nghiệp và khách hàng thụ hưởng, mà còn gây lãng phí 
nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Việc chậm tiến độ 
dẫn đến nhiều hệ lụy khác như: Không đảm bảo việc 
cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân; 
Lưới điện bị quá tải cục bộ vào những dịp cao điểm; 
Chất lượng điện không đảm bảo; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng tăng cao…

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Hưng - 
Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: "Năm 
2019, EVNNPC đã đầu tư, xây mới ĐZ và TBA 110 kV 

Nghi Xuân. Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ 
theo kế hoạch đề ra trước đó. Để tháo gỡ khó khăn 
cho chủ đầu tư, UBND huyện đang tích cực tiến hành 
vận động các hộ gia đình ủng hộ chủ trương của ngành 
Điện và đồng thuận với phương án bồi thường. Bởi, chỉ 
cần cần kéo xong đường dây là có thể đóng điện, đưa 
công trình vào vận hành, phục vụ nhân dân đón Tết 
Nguyên đán Canh Tý".

Để công trình sớm được đi vào vận hành, góp phần 
nâng cao chất lượng điện điện năng phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp 
Tết đến, Xuân về, thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh 
Hà Tĩnh cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa 
trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ EVNNPC 
triển khai công trình, nhằm đảm bảo lợi ích của doanh 
nghiệp hài hòa với quyền lợi của người dân

TBA 110 kV Nghi Xuân đã hoàn thành từ trước tháng 3/2019, 
song vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên công 
trình vẫn chưa thể đi vào vận hành

Dự án ĐZ và TBA 110 kV Nghi Xuân đã hoàn thành xong 99% khối lượng công trình và chỉ còn vướng mắc giải phóng mặt 
bằng tại vị trí cột 25 - 26 
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may 10 được tôn vinh

Những ngày cuối năm, khi cả nước chuẩn bị đón Tết, vui Xuân Canh Tý 2020 thì Tổng công 
ty May 10 (May 10) lại có thêm niềm vui: Được vinh danh “Top 100 Doanh nghiệp bền 
vững 2019” (Top 100 CSI) do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam 
(VBCSD), thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

ng.THúy

Top 100 DoaNH NGHiệp bềN VữNG 2019

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt (người đứng giữa hàng đầu), 
đại diện cho May 10 nhận danh hiệu doanh nghiệp phát 
triển bền vững năm 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng của Tập đoàn 
Dệt May VN (DMVN) do May 10 đảm nhiệm tại Triển lãm 60 
năm thành tựu khoa học và công nghệ

Chương trình CSI là một sáng kiến do 
VCCI/VBCSD thực hiện từ năm 2016 
nhằm cổ vũ, động viên, hướng dẫn và 
tôn vinh các doanh nghiệp phát triển 

bền vững (PTBV), góp phần kiến tạo một Việt Nam 
PTBV và thịnh vượng hơn. Năm 2019, có hơn 500 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, không 
phân biệt qui mô và thành phần kinh tế đã tham gia. 

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 100 doanh nghiệp xuất 
sắc nhất, đi đầu trong thực hiện PTBV để tôn vinh 
đợt này.

Để được lựa chọn vào bảng xếp hạng, các doanh 
nghiệp tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng 
lọc khắt khe của bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững 
(Corporate Sustainability Index - CSI), được xây dựng 
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Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May VN Lê Tiến Trường và Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt tại gian hàng giới thiệu sản 
phẩm của Tập đoàn DMVN tại Triển lãm 60 năm thành tựu khoa học và công nghệ

như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các 
tiêu chí phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, 
môi trường và xã hội. Đây cũng là bộ chỉ số đầu tiên tại 
Việt Nam dành riêng cho mục tiêu đo lường hoạt động 
của doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững, 
được xây dựng trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn và 
thông lệ quốc tế, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với 
bối cảnh trong nước.

Năm 2019, Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (Bộ 
chỉ số CSI) tiếp tục được sử dụng làm thang đánh giá 
mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, với việc 
tinh gọn từ 131 còn 98 tiêu chí ở 3 lĩnh vực: Kinh tế, 
xã hội, môi trường. Trong đó, 90% là các chỉ tiêu tuân 
thủ pháp luật.

May 10 được danh hiệu này vì những nỗ lực liên tục 
trong phát triển bền vững và những tác động tích cực 
mà Tổng công ty đã tạo ra cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. May 10 luôn chú trọng việc sử dụng 
tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và nâng cao chất lượng 
môi trường sống. Sản phẩm của May 10 không chỉ hợp 
thời trang mà còn là những sản phẩm thân thiện với 
môi trường. Các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc 
May 10 đều tuân thủ hệ thống quản lý môi trường ISO 

14001. Hoạt động đảm bảo yêu cầu đạt hiệu quả kinh 
tế về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, không 
gây ô nhiễm môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
thuế và lao động, chính sách pháp luật, trách nhiệm 
xã hội.

Song song với việc phát triển hoạt động sản xuất 
kinh doanh, May 10 cũng rất tích cực với các hoạt động 
vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng xã hội. 

Được vinh danh trong chương trình uy tín “Top 
100 doanh nghiệp bền vững 2019” là sự ghi nhận 
của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các cơ quan 
quản lý đối với định hướng và chiến lược phát triển 
bền vững mà May 10 đang nỗ lực thực hiện. Giải 
thưởng giúp doanh nghiệp khẳng định xu thế hội 
nhập thị trường quốc tế, khẳng định vị thế cạnh 
tranh và phát triển bền vững, đặc biệt khi Việt 
Nam đã chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPT-
PP). Danh hiệu Doanh nghiệp bền vững sẽ như là 
“tấm giấy thông hành” để May 10 tiếp cận những 
nhà đầu tư lớn, những khách hàng trung thành và 
những cơ hội kinh doanh mới
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MAy 10

Ngày 02/01, ngày làm việc đầu tiên của năm 2020, Tổng công ty May 10 (May 10) đã tổ 
chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và phát động phong trào 
thi đua năm 2020. Có thể nói, năm 2019 là năm gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng 
có nhiều cơ hội đến với ngành Dệt May Việt Nam nói chung và May 10 nói riêng.

nguyễn Hoàng

VớI NHữNg tHÀNH tíCH ấN tượNg

Về cơ hội có thể kể đến, đó là kinh tế vĩ 
mô ổn định, tăng trưởng GDP cả nước 
đạt 7,02%, cao hơn mức dự báo 0,22%, 
lạm phát giảm xuống dưới 3%. Việc ký 

kết một số Hiệp định Thương mại (EVFTA, CPTPP) 
đã và đang mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào ngành 
Dệt May VN. Lượng khách du lịch quốc tế đến VN 
đạt 18 triệu lượt người, tăng 16,2% so với năm 2018, 
đây là những cơ hội tăng trưởng xuất khẩu tại chỗ 
của ngành Dệt May. Song, thách thức cũng rất lớn do 
chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung đã tác động đến 
xu hướng chuyển dịch đơn hàng dệt may; Các đơn 
hàng lớn, thời trang đơn giản bị chuyển từ Việt Nam 
sang các nước có lao động rẻ hơn như Bangladesh, 
Campuchia, Lào, Sri Lanka, Myanmar; Nhiều quốc 
gia đã tập trung hỗ trợ ngành dệt may của họ (trong 
đó có cả những quốc gia mới nổi ở khu vực châu 
Phi), khiến số lượng nhà sản xuất tăng mạnh, nên ngày 
càng có sự cạnh tranh khốc liệt về đơn hàng với VN… 
Trong khi toàn ngành Dệt May VN vẫn tiếp tục đối 
mặt với không ít khó khăn do nhu cầu mua sắm của 
người tiêu dùng không tăng, do đó, kim ngạch xuất 
khẩu toàn ngành chỉ đạt 39 tỷ USD, thấp hơn 1 tỷ 
USD so với mục tiêu đề ra đầu năm.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước, mức lương tối 
thiểu vùng tăng 7% so với năm 2018; Nhiều chi phí đầu 
vào tăng lên như: Than, điện nước, chi phí vận tải và 
đơn giá gia công bị giảm. Tình hình thiếu hụt lao động 
do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài 
ngành ngày càng quyết liệt. Số lao động mới tuyển vào 
chưa đáp ứng được yêu cầu, doanh nghiệp phải dành 
nhiều thời gian đào tạo. Sự thay đổi lớn về nhân sự như: 
Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc về nghỉ chế 

độ cũng là những khó khăn không nhỏ. Ông Thân Đức 
Việt nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
May 10 trong bối cảnh đó.

Song, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đối 
mặt với thực tế để tìm cách tháo gỡ khó khăn của 
Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, cùng sự nỗ lực bền 
bỉ của tập thể gần 12.000 người lao động, sự hỗ trợ 
của các cơ quan chức năng Bộ, ngành..., Tổng công ty 
May 10 đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và 
những đổi mới tích cực trong năm qua. Doanh thu toàn 
Tổng công ty năm 2019 đạt hơn 3.350 tỷ đồng, tăng 
11,5% so với năm 2018; Lợi nhuận đạt hơn 80 tỷ đồng, 
thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.350.000 
đồng/tháng, tăng 6,4% so với năm trước. May 10 cũng 
vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quan trọng như: 
“Hàng Việt Nam tin dùng năm 2019”; “Thương hiệu 

Tổng giám đốc Thân Đức Việt phát động phong trào thi đua 
năm 2020
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mạnh Việt Nam”; “Hàng Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích năm 2019”; tham gia tích cực cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
trong suốt 10 năm qua; “Top 100 doanh nghiệp bền 
vững năm 2019”; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”- lần thứ 6 
liên tiếp.... Đây chính là những thành tích ấn tượng của 
Tổng Công ty trong năm 2019.

May 10 tự hào đã cùng với hơn 7.000 doanh nghiệp 
trong ngành Dệt May VN góp phần tích cực trong việc 
giải quyết công ăn việc làm cho gần ba triệu người lao 
động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất 
nước, tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, nhất là vùng nông thôn, từ lao động nông nghiệp 
sang công nghiệp. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của 
mình, May 10 vẫn là điểm sáng trong các phong trào 
từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chương trình hành động vì 
cộng đồng, xã hội. Chỉ tính trong 10 năm (2008-2018), 
May 10 đã quyên góp cho quỹ từ thiện trên 20 tỷ đồng 
để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Từ năm 
2015 tới nay, TCT May 10 đã thông qua Quỹ Khuyến 
học Việt Nam - Báo Dân trí tài trợ xây dựng 5 “Cầu 
Dân trí” ở vùng sâu, vùng xa… 

Đánh giá về hoạt động SXKD của May 10, ông Lê 
Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May VN 
gửi lời chúc mừng năm mới đến gần 12.000 CBCNV 
- LĐ May 10 trên cả nước. Chúc một năm mới kinh 
doanh thắng lợi, đoàn kết, sáng tạo và gặt hái được 
nhiều thành công trong năm 2020. Ông nhấn mạnh: 
“Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May VN ghi nhận những 
thành công của tập thể lãnh đạo May 10 trong việc 
vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. May 
10 cũng là đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt 

nhất trong Tập đoàn Dệt May VN do có tốc độ tăng 
trưởng về lợi nhuận tốt nhất. Đặc biệt, Tổng Công ty 
đã tổ chức thành công việc chuyển giao công tác quản 
lý từ thế hệ 6x sang thế hệ 7x có tính kế thừa, đoàn 
kết, thống nhất, tiếp tục phát huy được hiệu quả trong 
SXKD. Năm 2020 đòi hỏi Tổng Công ty phải tập trung 
cao độ, tạo giá trị cốt lõi và giá trị cho doanh nghiệp, 
quyết tâm sàng lọc, đánh giá, tìm hiểu để đảm bảo 
năng suất nhất, tiết kiệm nhất. Với truyền thống 70 
năm vẻ vang, Tập đoàn Dệt May VN tin tưởng rằng, 
Tổng công ty May 10 sẽ vượt qua được thách thức mới, 
tiếp tục trở thành ngọn cờ đầu của ngành Dệt May 
VN với năng suất tốt, chất lượng tốt, chăm lo tốt đời 
sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Chúc cán 
bộ công nhân viên May 10 một năm mới kinh doanh 
thành công”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Dệt May VN, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám 
đốc May 10 đã nêu quyết tâm: “Hướng tới kỷ niệm 
75 năm thành lập, Tổng Công ty sẽ quyết tâm phấn 
đấu đạt doanh thu 3.636 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 90 tỷ 
đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 8.520.000 
đồng/tháng”… 

Nhân dịp bước sang năm mới và chào Xuân Canh 
Tý 2020, Tổng Giám đốc Thân Đức Việt cũng gửi lời 
chúc mừng tới toàn thể CBCNV-LĐ May 10 một năm 
mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, 
mong muốn người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu, tập trung trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để hoàn 
thành ở từng bộ phận, từng đơn vị và từng vị trí công 
việc của mình, đóng góp vào thành công chung của 
Tổng Công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo

Các đơn vị ký giao ước thi đua Các vị khách quý chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo May 10



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32 33

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Tý - 2020

Xuân Canh Tý đã về, nhìn lại một năm đã qua, chắc mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc 
động. Đối với các doanh nghiệp nói chung và HABECO nói riêng, mỗi sự kiện, chặng đường 
đã qua như là chất xúc tác, giúp doanh nghiệp có thêm được những kinh nghiệm quý báu để 
vững bước tiếp tục cuộc hành trình chinh phục tầm cao mới, với slogan: “Gìn giữ tinh hoa - 
Nâng tầm vị thế”. Hưng Hà

với hành trình vươn tầm cao mớihaBEcO

Nằm trên đất Thủ đô Thăng Long - Hà 
Nội 1.000 năm văn hiến, Tổng công ty 
CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) tự hào là một trong những 

doanh nghiệp hàng đầu của ngành Bia - Rượu - Nước 
giải khát Việt Nam. Với 130 năm hình thành, xây dựng 
và phát triển, HABECO ngày một khẳng định uy tín 
trên thị trường khắp trong và ngoài nước. Bằng những 
dòng sản phẩm chất lượng cao như Bia Trúc Bạch, Bia 
Hà Nội, nước uống Uniaqua…, HABECO không những 
chinh phục đông đảo người tiêu dùng mà còn được vinh 
danh là “Thương hiệu Quốc gia” trong nhiều năm qua.

Nhìn lại năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế - xã 
hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ 
lực không ngừng, HABECO đã vượt qua thách thức, ổn 
định sản xuất, kinh doanh, củng cố và tiếp tục mở rộng, 

phát triển thị trường, nêu cao uy tín, thương hiệu qua 
một số hoạt động tiêu biểu. 

Một trong những hoạt động thị trường quan trọng 
đầu tiên có thể nói đến, đó là HABECO tổ chức 
Chương trình khuyến mại bia lon Tết 2019. Đây là một 
hoạt động thường niên và được đông đảo người tiêu 
dùng hưởng ứng mạnh mẽ. Tính đến nay, chương trình 
khuyến mại vào dịp Tết của HABECO đã thực hiện 
được 20 năm liên tiếp. Đây không những là chương 
trình được duy trì đều đặn hàng năm mà còn được 
liên tục đổi mới cả về quy mô, hình thức giải thưởng. 
Sản lượng bia lon Tết không ngừng tăng lên qua từng 
năm. Tổng giá trị giải thưởng khuyến mại Tết 2019 lên 
tới 23,1 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân dịp Tết Canh Tý 2020, 
với chủ đề: “Vị bia làm nên sắc Tết”, Chương trình có 
nhiều giải thưởng lớn và phù hợp nhu cầu tiêu dùng 

Lãnh đạo HABECO và đối tác cùng chạm tay vào quả cầu tượng trưng, chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp 
tổng thể ERP
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hiện nay, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục 
tỷ đồng.  Những con số giải thưởng cho thấy, vị thế và 
sức hút thật hấp dẫn của sản phẩm Bia lon Hà Nội đối 
với người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Song 
song với hoạt động khuyến mại, công tác thị trường 
của HABECO cũng ngày càng được tăng cường, đẩy 
mạnh hơn qua việc củng cố, làm việc tại các tỉnh Tuyên 
Quang, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên,… 
Cùng với đó còn có nhiều hoạt động nổi bật khác như 
Lễ hội Bia Hà Nội, các sự kiện âm nhạc, thể thao, Hội 
nghị tri ân khách hàng,… nhằm khẳng định vị thế Doanh 
nghiệp Đồ uống nội địa hàng đầu của HABECO.

Với quyết tâm “Gìn giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế”, 
tháng 5/2019, HABECO cho ra mắt hình ảnh nhận diện 
mới thương hiệu với thông điệp “Sức bật Việt Nam”. Tại 
buổi công bố hình ảnh nhận diện mới, Chủ tịch HĐQT 
HABECO Trần Đình Thanh khẳng định, đây là bước 
chuyển mình để HABECO hội nhập sâu rộng, là xu thế 
chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Đối với ngành 
hàng bán lẻ trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, sự thay 
đổi này càng trở nên quan trọng. Không chỉ tôn trọng 
những di sản, những giá trị truyền thống và hình ảnh một 
thương hiệu đã đi sâu vào đời sống người dân, HABECO 
còn đồng thời thể hiện và tiếp thu những xu hướng mới 
hiện đại hơn. Chiến dịch tái định vị mới này đánh dấu 
một bước chuyển mình toàn diện của HABECO trong 
chiến lược phát triển mới giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, 
ngay sau khi có nhận diện mới thương hiệu, HABECO 
đã tiếp tục triển khai quản trị công tác bán hàng, đảm 
bảo hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 
hiện và đánh giá kết quả; đẩy mạnh công tác truyền 
thông, xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia…

Sau lễ công bố nhận diện mới thương hiệu không lâu, 
tháng 6/2019, Tổng Công ty đã khẩn trương cho ra mắt 2 
dòng sản phẩm mới với diện mạo hiện đại và đẳng cấp; 
nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy của HABE-
CO, thể hiện rõ việc củng cố, chinh phục thị trường với 
quyết tâm vươn tầm cao mới. Chia sẻ tại Lễ ra mắt sản 
phẩm, ông Ngô Quế Lâm - Tổng Giám đốc HABECO 
cho biết, “Bia Hanoi Bold và Hanoi Light mới phục vụ 
đông đảo người tiêu dùng là thành tựu của HABECO 
sau thời gian đầu tư nghiên cứu, phát triển. Đây là cặp 
sản phẩm mang phong cách hiện đại, trẻ trung, hoàn 
toàn khác biệt với những sản phẩm bia có trước của 
HABECO và các hãng bia khác trên thị trường. Hanoi 
Bold và Hanoi Light là món quà tri ân mà HABECO tâm 
huyết dành tặng tới những khách hàng của mình, những 
người trẻ tuổi luôn chào đón trải nghiệm mới mỗi ngày. 

Đặc biệt, với nỗ lực, quyết tâm vươn tầm cao mới, 
tháng 12/2019, HABECO đã chính thức vận hành Hệ 
thống quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP, tạo nền tảng 
công nghệ với hệ thống quản trị vững chắc, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống được triển 
khai bởi Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và 
được đánh giá là một trong những dự án công nghệ thông 
tin quan trọng được đầu tư và triển khai bởi 2 doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam, đánh dấu bước chuyển đổi số 
hóa trong công tác quản trị và vận hành của HABECO. 
Khi hệ thống đi vào hoạt động, HABECO sẽ chuẩn hóa, 
tự động hóa quy trình quản lý và hoạt động sản xuất kinh 
doanh có tính tích hợp cao, kiểm soát số liệu và chất 
lượng sản phẩm một cách chính xác, dự báo xu hướng 
thị trường, tạo luồng thông tin đồng nhất phục vụ việc 
ra quyết định của Ban lãnh đạo, giảm thiểu chi phí, tăng 
năng suất, hiệu quả lao động. Trước đó, tháng 5/2019, 
trong buổi bắt tay cộng tác, triển khai hệ thống quản trị 
doanh nghiệp tổng thể giữa HABECO và FPT IS, ông 
Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT nhấn mạnh: "HABECO 
là một trong số ít các công ty tại Việt Nam có tuổi đời 
trăm năm với rất nhiều giá trị trường tồn. Việc ban lãnh 
đạo HABECO quyết định đầu tư vào hệ thống ERP đã 
cho thấy sự quyết tâm đưa Tổng Công ty vươn lên những 
tầm cao mới, đạt những giá trị mới trong cuộc cách mạng 
số. FPT đã có 30 năm đồng hành, xây dựng các hệ thống 
CNTT cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm của quốc gia. 
Chúng tôi hiện cũng đang là đối tác của hàng trăm tập 
đoàn lớn trên toàn cầu, trong đó có các tập đoàn có lịch 
sử lâu đời giống như HABECO. Với những kinh nghiệm 
đã tích lũy được, FPT sẽ không chỉ triển khai tốt hệ thống 
ERP cho HABECO mà còn mong muốn tiếp tục đồng 
hành cùng HABECO trong tiến trình chuyển đổi số”.

Với những bước đi vững chắc thời gian qua, tin 
tưởng rằng, bước sang năm mới 2020 và những năm 
tới, HABECO sẽ tiếp tục củng cố niềm tin, phát triển 
Thương hiệu Quốc gia -  Bia Hà Nội trong lòng người 
tiêu dùng khắp trong và ngoài nước cũng như bứt phá 
trong hành trình vươn tầm cao mới…

Sản phẩm mới Bia Hanoi Bold và Bia Hanoi Light của HABECO
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nguyễn Hoàng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Vinh đang xếp hàng nhận 5 cốc bia hơi 
Hà Nội trong tiêu chuẩn vé mời của 
Lễ hội Bia Hà Nội năm 2019, tình cờ 
gặp Quang cùng người bạn nước ngoài 

cũng đang chờ đến lượt nhận bia.

- Vinh ngạc nhiên: Ôi! Quả đất tròn. Quang phải 
không? Mình cứ tưởng cậu mất hút ở phương trời xa 
nào rồi chứ. Sao hôm nay cậu lại ở đây mà chẳng thông 
báo gì vậy?

- Quang cũng bất ngờ reo lên: Vinh thật rồi. 

Hai bạn gặp nhau mừng rỡ, đến nỗi Vinh quên cả 
đặt 5 cốc bia xuống bàn, cứ ôm khư khư trên tay mà 
trò chuyện. Anh bạn nước ngoài cùng đi với Quang cứ 
tủm tỉm vui lây.

- Quang: Mình cũng mới về nước, công việc lu bu 
chưa kịp báo cho bạn bè.

- Vinh: Cậu về nước làm việc hay đi công tác đó, ở 
lại quê ăn Tết đã, để bạn bè còn gặp nhau chứ? À mà 
Liên người mẫu vẫn nhắc cậu luôn đấy. Hôm nay cậu 
ấy đi công tác ở TP. Hồ Chí Minh, chứ nếu ở nhà thì 
mình đã rủ bạn ấy đến đây rồi.

- Quang hơi bâng khuâng: Tiếc thật đấy! Nhưng 
không sao, chúng mình sẽ gặp lại nhau sau. Thời còn 
học ở Trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội, 
Quang và Liên là đôi bạn thân, Liên cao tới trên 1,7 
mét, xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa 
người mẫu nên bạn bè thường gọi là Liên người mẫu. 
Cô gái này đã lọt vào biết bao mắt xanh của các chàng 
trai thời đó và chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.

Lễ hội Bia Hà Nội 2019 thu hút rất đông thực khách đến tham dự

tẠI Lễ HộI BIa HÀ NộI
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- Vinh: Mình sẽ thiết kế một buổi để bạn bè gặp 
nhau tại Hà Nội, bạn thích ở địa điểm nào?

- Quang: Ở đâu cũng được nhưng lên phố cổ uống 
bia hơi Hà Nội thì tuyệt hơn. 

- Vinh: Tớ sẽ đặt điểm hò hẹn của chúng mình ở 
phố Tạ Hiện về tối thứ 7 nhé?

- Quang: OK.

- Anh bạn nước ngoài: Nhớ đừng quên mình đấy.

- Quang: Quên sao được, anh bạn thân của tôi.

- Vinh: Bây giờ thì cậu kể cho mình nghe vì sao 
hôm nay cậu có mặt tại đây.

- Quang tủm tỉm: Có gì đâu, mình đi du học ở Pháp 
mấy năm và làm việc ở đó một thời gian, nhưng rồi nhớ 
nhà quá đành phải về Hà Nội thôi.

- Vinh: Cậu nhớ nhà hay nhớ cô nào? 

- Quang: Cả hai. 

Rồi cả ba cùng cười sảng khoái.

Quang vỗ nhẹ vào vai người bạn nước ngoài rồi 
giới thiệu với Vinh: “Đây là anh bạn người Pháp tên là 
Andrew dạy học ở Việt Nam đã hơn10 năm, chúng tớ 
quen nhau từ bên Pháp. Anh bạn này rất hợp với mình 
ở một điểm là “ghiền” bia. Thời kỳ hai đứa cùng ở bên 
Pháp, bọn mình thường đi uống bia với nhau và mình 
giới thiệu với bạn ấy ở Việt Nam có bia hơi Hà Nội còn 
tuyệt vời hơn, thế là anh ấy liền sang Việt Nam mục sở 
thị và bén duyên với đất nước hình chữ S đến bây giờ.

Từ ngày về nước, tuần nào hai đứa cũng rủ nhau 
đến các quán bia hơi Hà Nội trên phố cổ để vừa thỏa 
mãn niềm đam mê và được ngắm cảnh Thủ đô lúc lên 
đèn thật lung linh huyền ảo. Khi biết sắp diễn ra Lễ hội 
Bia Hà Nội, Andrew háo hức rồi thông báo với mình và 
một số bạn nữa ở Việt Nam, chúng mình đã đến đây 
rất sớm để thưởng thức bia hơi Hà Nội.

Vinh đặt 5 cốc bia hơi Hà Nội tạm xuống bàn rồi 
khoác hai tay lên vai đôi bạn Quang và Andrew bảo: 
“Hôm nay chúng mình gặp được nhau tại đây không gì 
tuyệt vời hơn, mình vẫn còn 2 vé mời được tặng, chúng 
ta hãy tận hưởng và vui hết mình nhé...”. 

Quang và Andrew cười rất tươi và đồng thanh OK.

Vinh dẫn Quang và Andrew đến một bàn còn 
trống chưa có ai ngồi rồi gọi thêm 3 gói lạc rang, mấy 
chiếc nem chua Thanh Hóa và một đĩa thịt bò khô thết 
hai bạn.

Bộ ba thích thú, cười nói rôm rả. Thỉnh thoảng họ 
lại đứng lên, nâng cốc bia hơi Hà Nội cụng vào nhau 
hô: Zô! Zô 100%. 

Andrew sau khi uống một cốc bia hơi Hà Nội, anh 
ngồi ngắm những cốc bia màu vàng với các lớp bọt 
trắng li ti bám trên miệng cốc cùng mùi thơm quyến rũ, 
Andrew giơ hai ngón tay cái ra gật gù: Tuyệt! Tuyệt. 
Các bạn có loại nước giải khát mà tôi vô cùng thích thú. 
Đó là bia hơi Hà Nội.

Andrew vô cùng phấn khích, anh cầm cốc bia lên 
chúc Vinh và Quang ngày hội ngộ vui vẻ. Bộ ba cùng 
khoác vai nhau đu đưa theo nhịp bài hát  “Chiều Hà 
Nội” của Vũ Quang Trung.

...Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em/ 
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi.../ Hà Nội trong mắt 
em, hay mùa Thu tiếng lá rơi/ Chiều hôm đó đến với 
tôi một chiều, chiều Hà Nội/ Ngày lại ngày góc phố, 
tôi lang thang bước đi/

Còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với anh/ Anh 
xa em, lá thu rơi, ngập đường ngập phố/ Anh xa em, 
đường phố như say, dòng người đó đây/ Anh xa em, để 
tiếng chuông khua lạnh lùng thành/ Đừng xa em, đến 
bên em, trọn đời hỡi anh.

Những kỷ niệm tuổi học trò lại ùa về làm cho 
Quang thấy bồi hồi xao xuyến, có lẽ mình đã đánh mất 
đi điều gì quí giá ở tuổi thanh xuân.

Nhìn đồng hồ đã điểm 14 giờ, Quang chủ động 
đứng dậy bảo: “Cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia 
tay. Chúng mình tạm biệt nhau tại đây và hẹn gặp nhau 
trên phố cổ lúc Xuân về”

Bia hơi Hà Nội cũng là thức uống khoái khẩu của nhiều 
khách hàng trẻ tuổi
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Thơ với bia hơi
Phải còn một tuần nữa mới đến Tết, nhưng ông Vàng có vẻ rất sốt sắng. Ông đi đi, lại lại 
trong nhà, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó khiến vợ con ông trông thấy mà suốt ruột. 
Đang tất bật sửa soạn mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo cuối năm, bà Cúc - vợ ông vẻ bức xúc, 
nói với con gái: “Bố mày, 70 rồi, chỉ có ăn chơi với bia hơi mà lúc nào cũng ra chiều bận rộn 
lắm! Mẹ không hiểu bia hơi Hà Nội có gì đặc biệt mà cuốn hút người ta đến thế”?

Đăng Hưng

Đào va chạm công tác xã hội nhiều, lại có 
chồng tham gia Câu lạc bộ yêu bia hơi 
Hà Nội nên hiểu bố mình hơn, liền nói: 
“Mẹ ơi, hôm nào mẹ đi uống bia hơi với 

bố xem sao, mẹ sẽ thích ngay đấy! Có lần, con đi uống 
bia với nhà con, nghe anh ấy chuyện gẫu với bạn bè, 
mà con cũng hiểu tâm tính anh ấy nhiều hơn, mẹ ạ. Vợ 
chồng vì thế mà cũng chan hòa, vị tha hơn. Nó cũng là 
thú vui của mỗi người…”.

Bà Cúc tặc lưỡi cười xòa: “Ui dào! Ở cái tuổi xưa 
nay hiếm, tao còn lạ gì bố mày nữa! Tao là cứ nói thế…, 
chứ thấy ông ấy uống đôi ba cốc đều đặn mỗi tuần, bố 
mày trông có vẻ khỏe ra. Mỗi lần bia bọt về nhà, ông 
ấy cũng vui hơn. Mà cũng lạ, một người uống, hai người 
vui. Kiểu như cái quảng cáo gì… gì đấy…”.

Đào cười tít mắt nói: “Mẹ cũng quan tâm tới cái 
quảng cáo đấy ạ…”?

Đúng là cuối năm, gia đình, mẹ con gặp nhau thêm 
gần gũi nhiều hơn, cảm thấy thật đầm ấm, hạnh phúc. 
Chỉ có ông Vàng là như đang toan tính chuyện gì đó. 
Quả vậy, vì yêu nét văn hóa bia hơi Hà Nội từ lâu, đã 
trở thành một nét văn hóa của người Tràng An mà ông 
cùng nhóm bạn hữu khoảng hai mươi người đã quyết 
định thành lập một câu lạc bộ cổ xúy cho nét đẹp ấy: 
Câu lạc bộ thơ với bia hơi. Chính vì thế mà từ sáng đến 
giờ, ông cứ ra vào lẩm bẩm một thi phẩm với tứ thơ 
mà ông yêu thích: Bài Lục bát ở quán bia hơi... của nhà 
thơ Đặng Vương Hưng: Thế là công việc xong rồi!/ 
Thở phào ta kéo ra ngồi quán bia/ Ồn ào náo nhiệt thế 
kia/ Bình dân phải quán vỉa hè mới vui/ Giữa nắng gió 

Bia hơi Hà Nội đã đi vào thơ văn của  biết bao tao nhân mặc khách, cho thấy nét ẩm thực thú vị đất Hà ThànhBia hơi Hà Nội đã đi vào thơ văn của  biết bao tao nhân mặc khách, cho thấy nét ẩm thực thú vị đất Hà Thành
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với đất trời/ Nào ta nâng cốc tự mời mình đây/ Mặc 
cho ai tỉnh ai say/ Ta xin cạn vại bia này cùng nhau/ 
Uống đi cho hết buồn rầu/ Cho niềm vui ở thật lâu với 
mình! Đầy vơi đâu chỉ nghĩa tình/ Mượn bia say khướt 
mãi hình bóng ai...

Đây là bài thơ mà trong ngày ra mắt Câu lạc bộ 
sắp tới, ngày mùng 6 Tết Canh Tý, Ban Chủ nhiệm lựa 
chọn là một trong những bài thơ bia hơi hay đi vào tiết 
mục bình thơ của các thành viên. Cụ nào có lời bình và 
có bài thơ tự sáng tác về bia hơi hay sẽ được tính điểm 
cũng như làm cơ sở để Ban Chủ nhiệm trao món quà 
mừng tuổi đặc biệt nhân ngày ra mắt Câu lạc bộ đúng 
dịp năm mới con Chuột 2020.

Thuộc được bài Lục bát ở quán bia hơi, ông Vàng 
quay sang tham khảo một số lời bình của vài tác giả đi 
trước để có tứ bình thơ mới cho mình. Trong số những 
lời bình hay và ý nghĩa, ông thích nhất lời bình của tác 
giả Hà Đức Toàn viết: “Tôi cứ nghĩ uống rượu mới là 
thơ. Còn bia thì tân thời quá, lại nhanh nữa, khó thành 
thơ lắm! Bấy nay, người ta chỉ lấy chuyện bia để làm 
thơ tếu táo cho vui. Thế mà Đặng Vương Hưng lại có 
“Lục bát ở quán bia hơi” nghiêm túc để bày tỏ nỗi lòng 
mình thì thật tài. Có đọc kỹ mới biết thi sĩ đã uống bia 
một mình giữa đất trời và nắng gió. Anh chỉ mượn bia 
để say một bóng hình người đẹp. Cái phóng khoáng 
trong cảnh uống bia bây giờ hóa ra cũng sánh được với 
“Bầu rượu túi thơ” của người xưa”. 

Cảm khái trước lời bình ấy, ông Vàng hào hứng 
muốn ứng tác ngay một bài thơ mới. Thế nhưng đi đi, 
lại lại mãi, trong đầu ông vẫn chỉ loanh quanh vài chữ: 
bia hơi Hà Nội… Ông trộm nghĩ, cái anh Tào Thực 
trong Tam Quốc diễn nghĩa ngày xưa đi 7 bước làm 
xong được bài thơ hay quả là bậc siêu suất, kỳ tài. Để 

thay đổi không khí, lấy cảm hứng cho đề tài mới mà 
Câu lạc bộ đề ra trong ngày ra mắt sắp tới, ông quyết 
định alo cho ông Hiệp - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, mời ra 
quán bia hơi Hà Nội Hải Xồm chiều nay làm đôi vại, 
tận hưởng cái không khí uống bia hơi của phố phường 
một chiều cuối năm.

Bên cốc bia hơi Hà Nội sóng sánh ánh vàng, bọt 
trắng mịn, tăm sủi đều tít tắp, hai cụ cứ tấm tắc khen 
vẻ hấp dẫn của thứ đồ uống bình dị, vượt thời gian này. 
Mỗi lần nâng lên chạm cốc, chép miệng khà khà, hai 
cụ lại nhìn nhau cười khoan khoái. Đúng là chẳng gì vui 
hơn khi tâm hồn thư thái bên vại bia hơi. Cái không khí 
sầm uất, đi lại như nêm của nơi phố thị, cảnh đào quất 
hoa tươi bán rong ngập tràn đường phố,… khiến Hà Nội 
càng cho thấy sức hút làm ăn mạnh mẽ của chốn phồn 
hoa. Bất giác, như thấy được hình ảnh và vài ý tứ gì 
đó mới cho ấp ủ sáng tác thơ của mình, ông Vàng vội 
lấy tờ giấy trong túi ghi lại mấy chữ, rồi quay sang ông 
Hiệp chạm cốc, nói chuyện về Câu lạc bộ.

Sau hớp bia dài thật đã, ông Vàng thổ lộ: “Tôi thật 
sự tâm đắc với việc thành lập Câu lạc bộ này bác Hiệp 
ạ! Từ nay, anh em ta có sân chơi, gặp nhau đều đặn 
hơn mỗi tháng qua cốc bia hơi, thú vui mà tôi thích 
nhất. Mà mỗi lần sinh hoạt là một địa điểm nhà hàng 
bia hơi mới cũng rất hay, thay đổi không khí ông nhỉ”?

Ông Hiệp gật gù nói: “Phải rồi! Nhưng điều hay 
nhất của Câu lạc bộ là qua những vần thơ vui, chúng ta 
còn đóng góp cho đời việc gìn giữ nét văn hóa quanh 
cốc bia hơi Hà Nội có biết bao điều đáng nói…”. 

Trò chuyện mãi, phố phường cũng đã sẩm tối, ông 
Vàng cùng bạn nâng ly tạm biệt ra về, hẹn gặp lại ở 
Câu lạc bộ ngày ra mắt, chúc mừng Xuân mới

Thưởng thức bia hơi Hà Nội trên phố
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Năm 2019, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, trong đó, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 5,81 tỷ 
kWh, tăng 10,35% so với năm trước; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 4,16%; Giá bán điện 
bình quân đạt 1.708,46 đ/kWh và cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao 08đ/kWh; Doanh 
thu tiền điện đạt 9.930 tỷ đồng, tăng 1.550 tỷ so với năm 2018… Những kết quả đó là minh 
chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV-NLĐ toàn Công ty và 
cũng là cơ sở để PC Hải Dương tạo ra nhiều đột phá mới trong năm 2020.

MinH Tuấn

pc hải dương:
cuNG ứNG ĐiệN NăNG ổN ĐịNH, aN ToàN 

Là NHiệm Vụ QuaN TrọNG HàNG Đầu

Năm qua, được đánh giá là một năm cực 
kỳ khó khăn đối với PC Hải Dương bởi 
tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn 
tỉnh luôn duy trì ở mức cao đã kéo 

theo nhu cầu phụ tải điện tăng mạnh. Đặc biệt, do thời 
tiết bất lợi nên vào cao điểm mùa nắng nóng, công suất 
sử dụng điện cực đại của toàn tỉnh Pmax đã đạt 1.018 
MW (ngày 13/8/2019), tăng 10,8% so với đỉnh điểm của 
năm 2018. Trong khi đó, nguồn vốn dành cho công tác 
đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện của Công ty lại rất 
eo hẹp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao và 
sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn 
kết vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV-NLĐ, PC 
Hải Dương đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đó, để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định 
và an toàn cho khách hàng, PC Hải Dương đã tích cực 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc nâng cao 
năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện và giảm tổn 
thất điện năng. Nổi bật là việc Công ty đã tập trung 
vào công tác kiểm tra, đánh giá mức độ tăng trưởng 
phụ tải điện năng tại các khu, cụm công nghiệp và 
từng địa phương để chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, 
thành phố có kế hoạch đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ 
thống lưới điện mới. Cụ thể, đã thực hiện 40 hạng mục 
đầu tư dự án, công trình điện với tổng nguồn vốn đạt 
544,5 tỷ đồng; Thực hiện 43 hạng mục sửa chữa lớn và 
274 hạng mục sửa chữa thường xuyên với tổng giá trị 
là 85,35 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống lưới điện, PC Hải Dương còn triển khai có hiệu 
quả Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện năng. Trong 
năm 2019, Công ty đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh 
phụ tải phi thương mại tới 274 khách hàng là doanh 
nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ trên 01 triệu kWh/
năm, với 03 lần hiệu chỉnh và tổng công suất tiết giảm 
được là 40,39 MW. Điều này đã góp phần làm giảm áp 
lực vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống điện của toàn 
tỉnh vào cao điểm mùa nắng nóng. Ngoài ra, PC Hải 
Dương cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
mới, công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. Theo đó, 100% khách hàng có TBA 

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi 
tập huấn triển khai cấp điện theo phương thức điện tử
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chuyên dùng đều được sử dụng công tơ điện tử đo xa 
áp dụng công nghệ 3G/GPRS để thực hiện ghi chỉ số 
công tơ tự động; Ứng dụng mô hình TBA không người 
trực; Thi công sửa chữa điện nóng Hotline trên lưới 
điện 22 kV; Đẩy mạnh ứng dụng hình thức thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt…

Đặc biệt, Công ty đã tập trung nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng bằng việc triển khai dịch vụ cấp điện 
tại các Trung tâm hành chính công, đơn giản hóa thủ 
tục, rút ngắn thời gian cấp điện. Vì vậy, thời gian giải 
quyết cấp điện mới cho khách hàng sau TBA công cộng 
khu vực đô thị và nông thôn đều đạt dưới 07 ngày làm 
việc. Cũng trong tháng 12 vừa qua, PC Hải Dương đã 
tổ chức thành công Tháng tri ân khách hàng thông qua 
chuỗi các hoạt động ý nghĩa đối với bà con và các địa 
phương trong dịp Tết đến, Xuân về như: Sửa chữa, thay 
mới đường dây và bóng điện cho 30 hộ nghèo, gia đình 
chính sách; Triển khai lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng 
lượng mặt trời cho 07 tuyến đường; Miễn phí lắp đặt 
đường dây sau công tơ cho 35 khách hàng có hoàn cảnh 
khó khăn; Tặng 120 ghế đá cho các bệnh viện, công viên 
trên địa bàn tỉnh; Tặng 270 chăn ấm tình thương cho các 
hộ gia đình chính sách, người già cô đơn; Vệ sinh miền 
phí TBA cho khách hàng… Đó là những kết quả rất đáng 
ghi nhận của tập thể CBCNV-NLĐ PC Hải Dương trong 
năm 2019 và tiếp tục là cơ sở quan trọng cho những 
thắng lợi mới của Công ty trong thời gian tới.

Bởi vậy, bước sang năm 2020, PC Hải Dương phấn 
đấu tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty 
đạt 6,08 tỷ kWh; Giá bán điện bình quân đạt 1.704 đồng/
kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 3,99%; 
Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt trên 
08 điểm; Chỉ tiêu tiếp cận điện năng dưới 06 ngày làm 
việc; Công tác thu nôp điện điện đạt trên 99,7%…

Để hoàn thành các mục tiêu đó, PC Hải Dương 
đã đề ra và thực hiện triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp như: Theo dõi sát tình hình phụ tải để xây dựng 
phương thức vận hành lưới điện 110 kV nhằm nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện, cũng như tích cực triển 
khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì và cải tạo lưới điện 110 
kV; Luân chuyển nội bộ các MBA phân phối non tải, 
quá tải; Tập trung đo dòng, cân pha và không để MBA 
phân phối vận hành lệch pha quá mức cho phép; Củng 
cố nguồn, lưới điện, ngăn ngừa và giảm sự cố; Đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư đã được 
phê duyệt trong năm 2020; Thực hiện tốt công tác quản 
lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải (DR); Tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở rà soát, bổ 
sung, hiệu chỉnh, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ 

theo hướng công khai minh bạch, thông thoáng và tiện 
lợi cho khách hàng… Đặc biệt, coi trọng công tác kỹ 
thuật an toàn trong sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra 
tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan, giảm thiểu 
tối đa tai nạn lao động do nguyên nhân khách quan; 
Phát huy nội lực từ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của 
CBCNV-LĐ Công ty; Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ thông tin, khoa học công nghệ mới vào sản 
xuất kinh doanh.

Tin rằng, với năng lực và truyền thống đoàn kết 
vượt khó, PC Hải Dương sẽ tạo ra nhiều đột phá trong 
năm 2020, khẳng định được vị thế và thương hiệu 
của mình trong sự nghiệp phát triển kinh KT-XH địa 
phương và đất nước

Lãnh đạo Công ty tặng hoa cho cô giáo nhà trường tham 
gia chương trình tiết kiệm điện

Đoàn viên Thanh niên PC Hải Dương tham gia diễu hành, 
tuyên truyền sử dụng điện thông thái và thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG42 43

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Tý - 2020

Chuyến công tác lên Bắc Kạn vào những ngày cuối tháng 12 trùng với thời điểm ngành 
Điện cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng, tôi đã không 
bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng những người thợ điện của Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc 
Kạn) để ghi lại những hoạt động đầy ý nghĩa trong tháng tri ân này.

Hoa nguyễn

Bắc kạn:
DòNG ĐiệN mùa XuâN Lại Tiếp Tục LaN Tỏa 
kHắp các coN ĐườNG, NGõ pHố, LàNG bảN

Anh Đinh Xuân Vũ (thôn Nà Rào, xã 
Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông) vốn 
là hộ nghèo trong xã. Vì cuộc sống khó 
khăn nên nhiều năm qua, gia đình anh 

Vũ mới chỉ kéo điện về nhà phục vụ các sinh hoạt tối 
thiểu. Một trong những điều đáng vui mừng là trong 
tháng 12 này, gia đình anh đã được chính quyền địa 
phương lựa chọn là một trong những hộ dân được sửa 
chữa, thay mới đường dây cấp điện trong nhà.

“Được chính quyền địa phương và Công ty Điện 
lực Bắc Kạn quan tâm sửa chữa, lắp đặt bảng điện, đèn 
chiếu sáng, vợ chồng tôi vô cùng vui mừng và xúc động 
lắm! Từ những sự quan tâm này, chúng tôi có thêm 
động lực để lao động sản xuất, nâng cao đời sống kinh 
tế gia đình” - anh Vũ tâm sự.

Tại TP. Bắc Kạn, những ngày này, hình ảnh những 
anh công nhân áo cam ngành Điện đang tiến hành vệ 
sinh miễn phí trạm biến áp cho các khách hàng lớn, 
chuyên dùng tại nhiều địa điểm trên địa bàn đã tạo được 
thiện cảm trong mắt người dân. Anh Lý Thái Sơn - Giám 
đốc Khách sạn Núi Hoa (đường Trường Chinh, TP. Bắc 
Kạn) cho biết, vài ngày qua trạm biến áp của khách sạn 
được các công nhân Điện lực Thành phố vệ sinh miễn 
phí, bao gồm vệ sinh sạch sẽ MBA, rửa sứ cách điện.

“Hàng tháng, trạm biến áp tại khách sạn đều được 
Điện lực TP. Bắc Kạn vệ sinh, kiểm tra định kỳ và cứ cuối 
năm sẽ kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện. Nhờ sự 
quan tâm, cung cấp điện đầy đủ, cũng như việc sửa chữa, 
khắc phục sự cố một cách nhanh chóng của Công ty Điện 
lực Bắc Kạn đã giúp cho việc kinh doanh của Khách sạn 
được thuận lợi, góp phần tăng doanh thu hàng năm, uy 
tín được nâng lên. Sau khi được vệ sinh miễn phí, trạm 

biến áp như vừa được lắp đặt mới, tôi rất hài lòng và cảm 
ơn ngành Điện rất nhiều” - anh Sơn chia sẻ.

Cũng trong Tháng tri ân khách hàng, cùng với ngành 
Điện cả nước, PC Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực với thông điệp “hiện đại, minh bạch, thân 
thiện”, các hoạt động như: Gửi lời tri ân tới 91.746 khách 
hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh qua tin nhắn SMS, 
Zalo, email; Thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm 
tin”, trong đó sửa chữa, thay mới và lắp đặt miễn phí 
đường dây cho 240 khách hàng; Tặng 550 bộ đèn led 
cho các hộ gia đình thuộc diện nghèo, gia đình chính 
sách; Chương trình “Thắp sáng đường quê” đã lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng tại đường trục chính cho 05 cụm 
dân cư; Tổ chức thực hiện chương trình “Vệ sinh trạm 
biến áp miễn phí” và hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí 

Tặng vở có nội dung tuyên truyền các dịch vụ điện, cách sử 
dụng điện tiết kiệm cho học sinh các trường tiểu học
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hệ thống điện nội bộ cho 40 khách hàng lớn, khách hàng 
sản xuất công nghiệp; Trao giải cho 193 gia đình đạt giải 
trong cuộc thi “Gia đình tiết kiệm điện”; Tặng 8.700 
cuốn vở cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 
sửa chữa điện cho 9 trường học trên địa bàn toàn tỉnh…

Năm nay, lại thêm nhiều hộ gia đình tại Bắc Kạn 
như gia đình anh Vũ sẽ đón Tết với một niềm vui 
trọn vẹn hơn dưới ánh sáng điện an toàn, ổn định vừa 
mới được Công ty Điện lực Bắc Kạn hỗ trợ sửa chữa, 
thay mới đường dây; nhiều hộ dân ở thôn Nà Mặn, xã 
Phương Viên (huyện Chợ Đồn) Tết này cũng sẽ rôm rả 
hơn, phấn khởi hơn vì có ánh sáng đèn điện đường mới 
được lắp đặt sẽ giúp việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất và 
giao lưu của bà con được dễ dàng, thuận lợi hơn.

Đánh giá về ý nghĩa của các hoạt động trong Tháng tri 
ân khách hàng, ông Dương Quang Sơn - Giám đốc Công 
ty cho biết: “Tất cả các hoạt động mà PC Bắc Kạn thực 
hiện trong Tháng tri ân khách hàng đã mang lại rất nhiều 
ý nghĩa. Đây là dịp để khách hàng sử dụng điện và ngành 
Điện chúng tôi cùng nhau chia sẻ, khách hàng có thể thấu 
hiểu được những khó khăn, thuận lợi của ngành Điện trong 
việc cung ứng điện hiện nay và về phía ngành Điện có thể 
nghe được ý kiến đóng góp của người dân về những hạn 
chế trong công tác phục vụ khách hàng của mình, để từ đó 
cố gắng hoàn thiện hơn công tác kinh doanh dịch vụ khách 
hàng. PC Bắc Kạn rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ 
và ý kiến góp ý của khách hàng sử dụng điện, các tổ chức 
xã hội, các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh, giúp Công ty tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, 
đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng".

Thời gian qua, để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện 
cho khách hàng toàn tỉnh, PC Bắc Kạn đã chủ động 
rà soát, đề xuất danh mục đầu tư xây dựng lưới điện 
để đáp ứng nhu cầu phụ tải, bám sát vào quy hoạch 
phát triển của tỉnh. Trong công tác quản lý vận hành, 
Công ty chủ động vận hành theo phương thức kinh tế, 
linh hoạt; giám sát và quản lý chặt chẽ điện áp thanh 
cái, đảm bảo điện áp cuối đường dây. Nâng cao chất 
lượng công tác kiểm tra, sửa chữa bảo trì lưới điện và 
chủ động ngăn ngừa sự cố; giảm thiểu, loại trừ các yếu 
tố tác động bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống điện… 

Bên cạnh đó, PC Bắc Kạn đã đưa công nghệ thông 
tin và công nghệ mới vào phục vụ công tác quản lý điều 
hành, phát triển các tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng 
điện. Trong đó có thể kể đến việc đầu tư xây dựng trung 
tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực; hệ 
thống đo xa tự động công tơ điện tử; công nghệ vệ sinh 
cách điện hotline, sửa chữa điện không cắt điện…

Với việc hiện đại hóa hệ thống lưới điện, Công ty 
không chỉ nâng cao được năng suất lao động, mà còn 
góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và làm tăng 
điểm đánh giá của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Mùa Xuân đang gõ cửa từng nhà, dòng điện cũng 
theo đó mà lan tỏa khắp các con đường, ngõ phố, làng 
bản trên tỉnh vùng cao Bắc Kạn

Thay mới bóng đèn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trong chương trình “Thắp sáng niềm tin”

Điện lực TP Bắc Kạn vệ sinh trạm biến áp cho khách  hàng lớn
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Đã trở thành truyền thống, cứ đến tháng 
12 hàng năm, PC Cao Bằng lại rộn rã với 
nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tri ân 
và mang lại niềm tin cho khách hàng sử 

dụng điện. Theo đó, ngay trong tháng 11, Công ty đã 
có văn bản chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố về 
việc triển khai các hoạt động trong tháng 12 - tháng 
“Tri ân khách hàng”. Từng nội dung đã được PC Cao 
Bằng xây dựng cụ thể thành các chương trình hành 
động thiết thực và nêu bật được ý nghĩa phục vụ khách 
hàng. Đồng thời, Công ty đã triển khai, phổ biến các 
nội dung hoạt động đến từng cán bộ, nhân viên với 
phương châm luôn bày tỏ sự thân thiện, cầu thị, lịch 
thiệp khi giao tiếp, làm việc với khách hàng.

Hoạt động đầu tiên trong tháng tri ân khách hàng 
được Công ty triển khai là phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc thi "Chúng em 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì một trái 
đất xanh" cho 1.841 học sinh THCS trên địa bàn huyện 
Thông Nông, cũng như tổ chức trao giải cho 70 học 
sinh đoạt giải vào ngày 27/11/2019. Bên cạnh đó, PC 
Cao Bằng còn phối hợp với UBND huyện Hà Quảng 
tổ chức cuộc thi "Gia đình tiết kiệm điện" trên địa bàn 
huyện với 3.000 hộ gia đình tham gia và đã tổ chức tổng 
kết, trao giải cho 200 hộ đạt giải vào ngày 28/11/2019; 
Tặng 10 chiếc ghế đá cho Trường Mầm non Tân Giang 
(thành phố Cao Bằng). Đặc biệt, điểm nhấn trong tháng 
“Tri ân khách hàng” năm 2019 của PC Cao Bằng còn 
được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội, với 
hàng loạt sự kiện như: Tổ chức các “Hội nghị khách 
hàng”; Chương trình “Tuần lễ Hồng” hiến máu nhân 
đạo; “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, tặng quà cho các 

Nhằm tạo bước phát triển hơn nữa trong công tác chăm sóc khách hàng, cũng như nâng cao 
hình ảnh của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội và hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày 
truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã và 
đang thực hiện đồng loạt nhiều hoạt động xã hội để phục vụ cộng đồng trong tháng “Tri ân 
khách hàng”.

Lê Tuấn

pc caO Bằng:

HướNG Tới mộT mục Tiêu Vì kHácH HàNG

Ông Đỗ Vĩnh Cương (đứng thứ 4 từ trái sang) - Chủ tịch Công đoàn PC Cao Bằng tặng hoa và ghế đá cho Trường Mầm non 
Tân Giang
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hộ nghèo, gia đình chính sách; “Hỗ trợ nhân công miễn 
phí lắp đặt đường dây sau công tơ”; “Vệ sinh công 
nghiệp TBA chuyên dùng cho khách hàng”,… 

Với chuỗi các chương trình này, Công ty đã gửi lời 
tri ân chân thành nhất đến 100% khách hàng sử dụng 
điện thông qua tin nhắn SMS, Zalo, email và trên website 
PC Cao Bằng. Đồng thời, gửi thư cảm ơn đến các khách 
hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên 01 triệu kWh/tháng. 
Ngoài ra, Công ty còn sửa chữa, thay mới đường dây 
sau công tơ, bảng điện cho các hộ nghèo, gia đình chính 
sách, người dân các xã vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đối 
với chương trình chương trình “Thắp sáng niềm tin”, 
PC Cao Bằng đã trao tặng bóng đèn Led cho 285 hộ 
nghèo, gia đình chính sách và các điểm trường tại khu 
vực vùng sâu, vùng xa. Với chương trình “Trao niềm 
tin, gửi yêu thương”, Công ty đã trao tặng 285 phần 
quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; Tổ chức các 
Hội nghị với khoảng 250 khách hàng tham gia và trao 
thưởng, vinh danh các khách hàng đã phối hợp tốt trong 
công tác điều chỉnh phụ tải; Vệ sinh công nghiệp cho 
45 khách hàng có TBA chuyên dùng…, qua đó thể hiện 
trách nhiệm của ngành Điện đối với cộng đồng.

Theo chân các cán bộ Phòng Tổ chức - Nhân sự của 
Công ty và nhân viên Điện lực Hòa An, chúng tôi đến xã 
Bế Triều và Công Trừng (huyện Hòa An) để vệ sinh, bảo 
dưỡng trạm biến áp cho khách hàng chuyên dùng, cũng 
như thay thế hệ thống đường dây, bảng điện, bóng đèn 
Led cho một số hộ nghèo, gia đình chính sách. Đi đến 
đâu, chúng tôi cũng cảm nhận được sự vui mừng, phấn 
khởi của khách hàng được thụ hưởng Chương trình “Tri 
ân khách hàng” do PC Cao Bằng thực hiện. 

Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương 
mại Viện Phượng (xóm Nà Lia, xã Bế Triều), Ban lãnh 
đạo của Công ty rất vui mừng khi được Điện lực Hòa 
An vệ sinh miễn phí TBA chuyên dùng cho Đơn vị 
mình. Ông Từ Lý Viện - Giám đốc Công ty chia sẻ: 
"Được sự quan tâm của ngành Điện địa phương, nhân 
viên Điện lực Hòa An đã kiểm tra, vệ sinh hotline sứ 
cách điện và bảo dưỡng các vị trí tiếp xúc của thiết bị 
đóng, ngắt trong tủ điện phân phối. Đặc biệt, việc giảm 
tối đa thời gian tạm ngừng cung cấp điện và không để 
xảy ra mất điện do sự cố chủ quan chính là "món quà" 
tri ân lớn nhất mà Điện lực Hòa An đã dành tặng cho 
Công ty chúng tôi trong suốt những năm qua".

Ông Ngô Văn Pá, xóm Lũng Luông, xã Công Trừng 
- một hộ nghèo được Điện lực Hòa An hỗ trợ trong 
tháng tri ân khách hàng đã không giấu được niềm vui, 
bộc bạch: "Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, cái ăn còn 

khó chứ nói gì đến việc thay mới đường dây điện. Mỗi 
khi trời đổ mưa bão, đường điện trong nhà hay bị chập 
chờn nên chiếc bóng đèn lúc sáng lúc tắt. Được sự quan 
tâm của Điện lực Hòa An và PC Cao Bằng, nhà tôi đã 
được thay mới toàn bộ đường điện và lắp thêm bóng 
đèn Led, chất lượng điện từ đó mà được đảm bảo, an 
toàn. Vậy là Tết này nhà tôi đã có thể yên tâm đón Tết, 
tôi cảm ơn ngành Điện Cao Bằng nhiều lắm".

Ông Vũ Xuân Linh - Giám đốc Công ty Điện lực Cao 
Bằng chia sẻ: "Năm 2019 này, bên cạnh việc đảm bảo đủ 
điện năng phục vụ phát triển kinh tế địa phương với tổng 
sản lượng điện thương phẩm đạt gần 522 triệu kWh; Tỷ 
lệ tổn thất điện thực hiện đạt 4,8% và giá bán điện bình 
quân ở mức 1.782,59 đ/kWh, thì PC Cao Bằng còn thực 
hiện thành công các chương trình trong tháng "Tri ân 
khách hàng" với sức lan tỏa rộng khắp. Để tiếp tục phục 
vụ khách hàng tốt hơn nữa, năm 2020, Công ty sẽ không 
ngừng thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công 
tác dịch vụ khách hàng. Trong đó, PC Cao Bằng sẽ chuẩn 
bị tốt công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, nhằm 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Giải quyết nhanh 
chóng các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo đúng 
thời gian quy định…".

Sắc Xuân đang về trên mọi nẻo quê, do vậy, việc 
triển khai chương trình “Tháng tri ân khách hàng” của 
PC Cao Bằng đã và đang mang lại hiệu quả to lớn và có 
sức lan tỏa rộng đối với khách hàng sử dụng điện trên 
toàn tỉnh nói chung và đặc biệt là đối với các hộ nghèo, 
gia đình chính sách nói riêng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, 
thể hiện “Văn hóa trong kinh doanh” của ngành Điện. 
Mong rằng, chương trình được duy trì và ngày càng 
mở rộng, để nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách được 
quan tâm, thụ hưởng hơn nữa

PC Cao Bằng vệ sinh miễn phí TBA chuyên dùng cho Công ty 
TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Viện Phượng
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Là một tỉnh miền núi – cửa ngõ nối vùng Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có nhiều 
tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch cũng như công nghiệp chế biến nông - lâm nghiệp. Bởi 
vậy, những năm qua, Hòa Bình luôn coi đây là thế mạnh để phát triển kinh tế, đồng thời, đã 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Đóng góp vào sự phát triển ấy có vai trò to lớn của Công ty Điện lực Hòa Bình (PC 
Hòa Bình), nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút 
đầu tư của tỉnh. Tuấn anH

Tỉnh Hòa Bình hiện có 11 đơn vị hành 
chính với tổng diện tích gần 4.600 km2 , 
dân số trên 832.000 người đang sinh sống 
rộng khắp tại thành phố Hòa Bình và các 

huyện Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, 
Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy. 
Nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển ngành 
công nghiệp chế biến, khai thác nông - lâm sản dựa 
trên thế mạnh về rừng với hơn 75% diện tích tự nhiên 
của tỉnh là đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 
51% và có khả năng cung cấp khoảng 400.000 m3 gỗ 
hàng năm; có vùng đồi trồng cam Cao Phong nổi tiếng. 
Ngoài ra, Hòa Bình còn có thế mạnh về phát triển kinh 
tế du lịch với Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, điểm 
du lịch quốc gia Mai Châu, cũng như việc bảo tồn và 
phát huy các bản sắc văn hóa các dân tộc đang đóng 
vai trò là động lực thúc đẩy phát triển du lịch trên địa 
bàn tỉnh. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu phát triển 
KT-XH của tỉnh đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với tốc độ tăng trưởng 
GRDP đạt 8,5% - 9% trong giai đoạn 2016 - 2020 nên 
nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn là rất lớn.

Trước nhu cầu đó, việc đảm bảo cung ứng điện ổn 
định, an toàn cho khách hàng luôn được PC Hòa Bình 
đặt lên hàng đầu. Theo đó, những năm qua, Công ty 
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, 
giảm tổn thất điện năng. Hiện nay, Công ty đang quản 
lý 12 đường dây 110 kV và các nhánh rẽ với tổng chiều 
dài 239 km; 2.643 km đường dây trung thế; 4.248 km 

đường dây hạ thế, cùng 2.119 TBA phân phối, đảm bảo 
cấp điện cho 210/210 xã, phường, thị trấn với tỷ lệ số 
hộ có điện đạt 99.99%.

Lưới điện phát triển đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 
điện năng ngày càng tăng cao của nhân dân trên địa 
bàn tỉnh, nên chỉ tiêu điện thương phẩm hàng năm của 
Công ty cũng tăng cao đáng kể. Kết thúc năm 2019, 
tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đạt 
gần 930 triệu kWh, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ 2017 
(công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 46,95% và quản 
lý tiêu dùng chiếm 44,49%); Giá bán điện bình quân đạt 
1.804,9 đồng/kWh, tăng 120,3 đồng/kWh so với cùng kỳ 
và tổng doanh thu tiền điện đạt hơn 1.823 tỷ đồng. Đặc 
biệt, bên cạnh việc tiến hành đầu tư và sửa chữa lớn 
các tuyến đường dây, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo 

HòA BìNH:
NơI DòNg đIệN kHơI tHôNg 

tIềm NăNg PHÁt trIểN kINH tế

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng luôn được 
PC Hòa Bình quan tâm
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các Phòng và Điện lực trực thuộc thực hiện nghiêm túc 
quy chế phối hợp giữa PC Hòa Bình với Tỉnh đoàn Hòa 
Bình trong việc tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện nên tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty đã hạ 
xuống còn 6,83%, giảm 0,76% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thời gian qua, 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 Hòa Bình tích cực triển khai. Công ty đã rà 
soát, sửa đổi các quy trình, thủ tục theo hướng khách 
hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát dịch vụ. 
Đồng thời, định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng 
điện để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người 
dân để từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, 
hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao 
hơn nữa chất lượng phục vụ. Nhờ vậy, mức độ hài lòng 
của khách hàng đối với PC Hòa Bình hàng năm luôn ở 
mức cao, đạt trên 08 điểm. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong 
việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, đến 
nay, Công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với 04 
ngân hàng và 02 tổ chức trung gian để khách hàng có 
thể thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi dưới nhiều 
phương thức như: Trích nợ tự động; SMS & Mobile 
banking; Ví điện tử; Ủy nhiệm thu - ủy nhiệm chi… 
Do đó, hết năm 2019, lượng khách hàng thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt của Công ty đã lên 
tới 50,63%.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Giám đốc PC Hòa Bình 
chia sẻ: "Trên tinh thần “Điện đi trước một bước”, PC 
Hòa Bình đã quyết tâm không để những khó khăn làm 

ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. 
Nhiều năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt 
chỉ đạo CBCNV-NLĐ thường xuyên kiểm tra, rà soát 
và luân chuyển kịp thời các trạm biến áp bị quá tải; 
San tải các trạm biến áp có bán kính cấp điện lớn, tổn 
thất cao; Tăng cường công tác phát dọn hành lang các 
tuyến đường dây. Đặc biệt, Đơn vị đã chủ động đề xuất 
với Tổng công ty tập trung hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng 
cấp, thay thế các trạm và đường dây xuống cấp, nhằm 
đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện trong mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội" .

Kinh tế của tỉnh được dự báo là tiếp tục trên đà tăng 
trưởng nhanh, do vậy, trong thời gian tới, PC Hòa Bình 
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 tỉnh. Đồng thời, hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc giao; Phấn đấu tăng năng suất lao động, 
tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn, kỷ luật lao 
động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động SXKD như: Xây 
dựng lưới điện thông minh, giám sát đo đếm từ xa; 
Ứng dụng sửa chữa điện nóng Hotline, bảo dưỡng lau 
rửa không cần cắt điện. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp 
tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng…

Năm 2019 đã khép lại, tin tưởng rằng, với năng lực 
và thành quả đã đạt được, PC Hòa Bình sẽ tiếp tục gặt 
hái được nhiều thành công mới, hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, dịch vụ khách hàng của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2020 
và các năm tiếp theo, góp phần phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà

Công nhân Điện lực Đà Bắc kiểm tra công tác vận hành TBA
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Tờ Lịch Gai Hồng

Trộm Nhìn

Thư Tháng Chạp

Đã XUấT BảN CÁC TậP THơ:
 Sóng chiều, NXB Văn học 1998
 Cây lặng lẽ xanh, NXB Hội Nhà văn 2004
 Giọt sương trên lá, NXB Hội Nhà văn 2007
 Đò chiều, NXB Văn học 2008
 Các tập ký: Ao cá Bác Hồ (1982, 1984), 
Phiên chợ Tết quê (2008).

Bóc đi một tờ lịch
Đời ngắn đi một ngày
Lòng bần thần đưa tiễn
Xác thời gian trên tay.

Hoa hồng nào chẳng có gai
Vườn hồng đâu dễ cho ai bước vào
Em cười giọng nói hay sao
Chua ngoa mà lại ngọt ngào tiếng tơ

Nhìn hoa đẹp đến sững sờ
Tay anh chảy máu trong mơ ướt đầm
Yêu hoa mà sợ gai đâm
Thì sao có được hoa cầm trên tay.

Em vừa bắt gặp người
trộm nhìn em
mà sao không khép tội
Kẻ trộm nhìn đã biết mình có lỗi
Nên ngượng ngùng đỏ mặt giả làm ngơ

Mắc tội này ai bảo tội không to
Nhan sắc của em đâu của chung nhân loại
Nếu còn gặp kẻ trộm nhìn em mãi
Em cứ bắt giam
Vào trái tim mình.

Lại sắp đón mùa xuân mới
Em có ra miền Bắc không
Người quê vẫn hằng mong đợi
Hay em ăn tết Sài Gòn?

Cái tết miền Nam xa lạ
Nắng như hơ lửa trên đầu
Mùa nào cũng như mùa hạ
Thế thì chẳng thấy xuân đâu

Em nhé hãy về Kinh Bắc
Cho má lại hồng nắng hanh
Để nhớ cái thời son trẻ
Như tờ tranh điệp long lanh

Ta tìm lại những ngày xanh
Lại sang bên Lim trẩy hội
Bước xuống đò chiều mưa bụi
Hòa cùng quan họ giao duyên

Em còn nhớ rét không em?
Tháng chạp ngoài này anh rét
Chỉ mong em về ăn tết
Mang theo hơi ấm Sài Gòn.

Giới thiệu thơ Duy Khoát
Nhà thơ Duy Khoát sinh năm 1940 quê 
Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
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Lai Châu chan chứa nồng say
Yêu em rồi anh không về xuôi nữa  
Bởi Lai Châu chan chứa nồng say
Với tình em dâng đầy dịu ngọt
Tan vào anh từng giọt mỗi ngày
Có em rồi thêm yêu mãi Lai Châu
Mỗi dòng sông, nhịp cầu, ngọn núi
Mỗi con đường hối hả ngược xuôi
In đậm lắng sâu tình người khăng khít
Hòa trong anh tha thiết ngàn lần! 

Thương biết mấy những bàn chân đất lấm
Trên nương cao ướt đẫm mồ hôi
Giữa đời thường bao mảnh đời gian khó
Một nắng hai sương nắng gió, mưa dầm
Thấu hiểu rồi nên thương em nhiều lắm
Quê dẫu nghèo nhưng tình thắm không phai
Yêu em rồi anh xin ở lại
Lập nghiệp nơi này quê mới Lai Châu
Có em rồi anh chẳng về xuôi đâu
Mình cùng bên nhau xây căn nhà mới
Trong gian nan vẫn ríu rít tiếng cười
Vẫn khát khao khoảng trời rộng mở
Hạnh phúc ùa về đầy những ước mơ…!

Lai Châu nay những tên đường, tên phố
Đã rạng ngời cờ đỏ tung bay
Nếp sống văn minh từng ngày hiện rõ
Trên khắp bản làng, đô thị, miền quê
Niềm vui mới hiện về trong ánh mắt
Mỗi người dân ta bắt gặp thường ngày
Lai Châu nay khác rồi em có thấy!
Nhà mới cao sang mây vờn lộng lẫy
Đường áp phan thênh thang dài rộng
Điện bừng lên ngàn sắc lung linh
Lai Châu ơi quê mình đẹp quá
Đất ngọt màu xanh, kết tụ ngàn hoa

Yêu em rồi anh chẳng muốn rời xa
Bởi Lai Châu đằm thắm thiết tha 
Tình chứa chan mặn mà thân thiết
Níu giữ lòng người da diết nồng say./. 

Lai Châu vào XuânLai Châu vào Xuân

Xuân Trường
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Trải qua một năm 2019 đầy biến động, thách thức, Công ty Điện 
lực Lai Châu (PC Lai Châu) vẫn thể hiện tinh thần vượt khó đáng 
khâm phục để vươn tới những cột mốc thành công mới sau 15 năm 
xây dựng và phát triển.

Xuân Trường

công ty điện lực lai châu:

VữNG VàNG, Tự TiN VươN Tới THàNH côNG

Trong năm qua, thực hiện chủ đề năm 2019 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Nâng 
cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và 
thị trường điện”, PC Lai Châu thực hiện 

cấp điện an toàn ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy 
ra tai nạn lao động. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều 
đạt kế hoạch đề ra.

Trong đó, chỉ tiêu điện thương phẩm thực hiện 
184,15 triệu kWh, đạt 100,6% so với kế hoạch Tổng 
công ty giao, tăng 12,81% so với cùng kỳ năm 2018. 
Chỉ tiêu giá bán điện bình quân là 1.887,23 đ/kWh, tăng 
0,99 đ/kWh so với kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng 

98,27 đ/kWh so với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn thất điện năng 
năm 2019 chỉ là 3,54%; Doanh thu đạt trên 347,5 tỷ 
đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến 
31/12/2019, có 108/108 xã, phường, thị trấn có điện. Số 
hộ có điện là 93.719/98.404 đạt 95,24%. Công ty đã tiếp 
nhận và bán điện trực tiếp đến 100% hộ dân, số dịch vụ 
bán lẻ điện nông thôn là 40 với 56 lao động tại 56 xã, 
phục vụ tổng số 35.400 khách hàng. 

Những con số ấn tượng ấy càng có ý nghĩa hơn nếu 
biết rằng 2019 là một năm mà PC Lai Châu phải hứng 
chịu trận bão lũ lớn nhất trong lịch sử. Mưa lớn kéo dài 
gây ngập úng, sạt lở, phá huỷ hàng loạt các công trình, 
cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước. Lũ ống đã cuốn 

Ông Cao ngọC LạC
Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc 
Công ty Điện lực Lai Châu

Các ông: Cao Ngọc Lạc - Giám đốc Công ty; Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao Giấy khen cho công 
nhân lao động giỏi
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trôi nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu, đường sá, khiến 
nhiều công trình trạm biến áp, đường dây, cột điện hư 
hỏng, đổ gẫy. Mất điện trên diện rộng nên các hoạt 
động đều bị ngưng trệ, tê liệt, điều đó đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của 
nhân dân toàn tỉnh.

Đứng trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Ông Cao 
Ngọc Lạc - Giám đốc PC Lai Châu chia sẻ: “Trong năm 
qua, chúng tôi gặp muôn vàn trở ngại nhưng với tinh 
thần quyết tâm nỗ lực cao, không để mất điện trong 
thời gian dài gây ảnh hưởng đến kinh tế địa phương, 
Công ty đã tổ chức ứng trực 24/24h, triển khai bám 
trụ trên từng cụm, từng khu vực, không chủ quan lơ là, 
khắc phục ngay khi phát hiện dấu hiệu sự cố, đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định”... 

Cùng với các giải pháp đầu tư phát triển lưới điện, 
tăng cường sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường 
dây và trạm biến áp; nâng cấp hệ thống công nghệ 
thông tin; đẩy mạnh công tác đào tạo xây dựng đội 
ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng 
xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp…, PC Lai 
Châu ý thức rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc 
khách hàng và luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng 
đầu. Năm 2019, các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều tốt 
hơn năm 2018, trong đó chỉ số tiếp cận điện năng luôn 
thấp hơn 6 ngày. Cùng với đó, độ tin cậy cung cấp điện 
cho khách hàng cũng được cải thiện.

Đặc biệt, trong tháng 12 “Tri ân khách hàng”, Công 
ty cũng tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc 
khách hàng và an sinh xã hội như: Thay bóng đèn, dây 
và sửa chữa điện cho trên 100 hộ nghèo, hộ chính sách 
theo chương trình “Thắp sáng niềm tin”; trao 200 suất 
quà cho hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn theo chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu 
thương”; hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây sau 
công tơ cho khách hàng là hộ nghèo, hộ gia đình chính 
sách trên toàn tỉnh; vệ sinh công nghiệp miễn phí cho 
30 trạm biến áp của các khách hàng lớn… Ngày 25/12, 
tại Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019, Công ty Điện 
lực Lai Châu còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng và đã 
trao 6 giải thưởng cho các khách hàng may mắn (trong 
đó có 03 giải khuyến khích, 02 giải ba, 01 giải nhì và 01 
giải nhất). 

Nhận xét về kết quả SXKD năm 2019 của đơn vị, 
ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố 
gắng của tập thể CBCNV PC Lai Châu trong việc hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Những khó khăn của 
những người thợ điện nơi đây là hết sức đặc thù, bởi 
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, 
địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhưng bằng nhiều giải 
pháp, Công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển sản xuất và 
nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương. 
Theo ông Thái, năm 2020, PC Lai Châu cần thực hiện 
tốt hơn những nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố mất điện, vận hành 
hiệu quả lưới điện 110kV trên địa bàn, chủ động ứng 
phó với tình trạng thiếu điện trong năm 2020; phấn đấu 
hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng, tiếp nhận giải quyết yêu cầu của khách 
hàng, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng, cũng như 
ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến tính 
chuyên nghiệp trong đội ngũ cán bộ, người lao động…

Mùa Xuân đang đến gần, những sắc áo màu cam 
của PC Lai Châu vẫn âm thầm, lặng lẽ có mặt trên 
khắp các nẻo đường, bản làng, biên giới xa xôi. Ở đâu 
chúng tôi cũng thấy thấp thoáng hình ảnh các anh leo 
cột, đu dây, tận tuỵ kiểm tra tỉ mỉ từng cụm chi tiết kỹ 
thuật, đảm bảo an toàn cho dòng điện luôn bừng sáng 
trên miền núi biên cương. Các anh thật sự đem lại lòng 
tin cho bà con các dân tộc vùng cao. Niềm tin ấy cứ 
lung linh ngời sáng, ấm áp giữa lòng dân, tạo nên sức 
mạnh diệu kỳ, luôn vững vàng trong gian khó để vươn 
tới thành công

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (ngoài cùng bên phải) chúc mừng PC Lai Châu 
hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019
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Năm 2019, cùng với các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc hân hoan kỷ niệm 
65 năm ngày Truyền thống ngành Điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng kết thúc 
một năm đầy thắng lợi: Duy trì trong top 5 các Công ty Điện lực khu vực phía Bắc về sản 
lượng điện thương phẩm (khoảng 4,84 tỷ kWh), tăng hơn 2,3% so với cùng kỳ năm 2018; 
tỷ lệ tổn thất ở mức 3%, đặc biệt là được Bộ Công Thương tặng Bằng khen về thành tích 
phát triển điện nông thôn.

Mai Hương

PC THáI NGuyêN:

tHÀNH CôNg NHờ tẠO sỰ kHÁC BIệt

Có dịp về với Thái Nguyên - mảnh đất “An 
toàn khu” Việt Bắc, được chứng kiến 
không khí làm việc của CBCNV Công ty 
Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) 

mới thấy, để có những kết quả trên thì những người 
thợ điện nơi đây hàng ngày phải chạy đua với thời gian 
với biết bao công sức cho mục tiêu “Cung cấp đủ điện 
cho khách hàng”. Có lẽ, trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh điện năng thì chức năng nhiệm vụ của bất cứ 
Công ty Điện lực nào cũng đều giống nhau, chỉ khác là 
cung cách quản lý của mỗi đơn vị, của từng lãnh đạo 
và bài viết này, chúng tôi chỉ khắc họa vài nét sự khác 
biệt đem lại thành công của PC Thái Nguyên mà thôi.

Cùng với hàng loạt những việc làm mang ý nghĩa 
trong tháng tri ân khách hàng như: Cử người đi sửa 
chữa đường điện, thay bóng đèn Led tiết kiệm điện cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo, 
neo đơn, hay gia đình chính sách; triển khai chương 
trình “Thắp sáng đường quê”, thay bóng đèn tại các 
cụm dân cư; tổ chức vệ sinh các trạm biến áp và hỗ trợ 
kiểm tra, sửa chữa miễn phí hệ thống điện nội bộ cho 
các khách hàng lớn, khách hàng sản xuất công nghiệp…, 
Công ty cũng đã tổ chức thành công Hội nghị thường 
niên với quy mô hàng trăm đại biểu khách hàng tham 
dự. Điều khác biệt chính là tại Hội nghị, thông thường 
vào dịp cuối năm thì chủ - khách sẽ hoan hỉ, vui vẻ 
chúc tụng, dành những lời mỹ miều nhất ngợi ca, chúc 
cho mọi việc của nhau ngày càng hanh thông, tốt đẹp, 
nhưng Lãnh đạo PC Thái Nguyên lại đề nghị đại diện 
chính quyền địa phương, các khách hàng nếu có ý kiến 
chỉ nên nói về những gì mà ngành Điện chưa làm được, 
những câu chuyện liên quan đến ý thức trách nhiệm, 
thái độ phục vụ chưa tốt của nhân viên điện lực để 
Công ty chấn chỉnh sửa sai, nhằm từng bước hoàn thiện 

mình hơn. Vì vậy, kết quả thu được từ Hội nghị là hết 
sức bổ ích, thiết thực.

Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, 
xây dựng cho doanh nghiệp mình có được thái độ cầu 
thị như vậy không phải dễ, không chỉ ngày một, ngày 
hai và phải có sự quyết liệt, đổi mới, phải chuyển biến 
ngay từ người đứng đầu. “Guồng máy” đã “chạy”, từ 
Ban Lãnh đạo, phòng ban, tới các Điện lực, tổ đội đều 
vận hành theo đúng quỹ đạo. 

Đến PC Thái Nguyên, điều cảm nhận dễ thấy đó là 
không khí làm việc tận tâm, tận lực và gắn bó của người 
lao động với cơ quan, xuất phát từ tinh thần đoàn kết 
nội bộ, trên dưới một lòng, đồng thuận vì lợi ích chung. 
Sự đồng thuận được hình thành dựa trên những ràng 
buộc bởi các quy chế, quy định hết sức chặt chẽ, công 
khai, minh bạch. Nhiều quy chế, quy định nội bộ của 
tổ chức Đảng, Công đoàn, cơ quan chuyên môn được 
bổ sung, hoàn thiện, đòi hỏi trách nhiệm, nghĩa vụ ngày 

Điện lực Đại Từ rửa sứ hotline tại TBA Mỏ than Phấn Mễ trong 
“Tháng tri ân khách hàng”
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càng cao của mỗi thành viên trong Công ty, nhưng 
cũng gắn với quyền lợi của họ. Tất cả vì một mục đích, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp đủ điện phục vụ sản 
xuất sinh hoạt của người dân địa phương.

Xây dựng đội ngũ, gắn với đầu tư nâng cao trình độ 
chuyên môn, KHCN đối với người lao động theo hướng 
chuyên nghiệp hóa cũng được Ban Lãnh đạo PC Thái 
Nguyên quan tâm. Trong đó, đã đầu tư nhiều công nghệ 
mới trong quản lý, vận hành, kinh doanh điện được đưa 
vào áp dụng tại Công ty như ứng dụng công nghệ 3G để 
kết nối 12 thiết bị đóng cắt trên lưới (recloser) về điều 
khiển tại phòng Điều độ Công ty nhằm rút ngắn thời gian 
xử lý sự cố từ 30 - 45 phút so với trước. Đồng thời, tiếp 
tục triển khai lưới điện thông minh với việc sử dụng mạng 
cáp quang nội bộ và thiết kế phần mềm chung (phần mềm 
HMI@SCADA) để kết nối thêm 15 recloser, giúp giảm 
thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) từ 30 - 
35% so với năm trước…, tạo thuận lợi cho công tác quản 
lý ngày càng chính xác, hoàn thiện hơn. 

Thái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi, hiện có gần 
200 xã thì có đến 2/3 số xã thuộc vùng cao, miền núi nên 
kinh tế phát triển không đồng đều. Chính vì vậy, bên 
cạnh việc đảm bảo thỏa mãn nhu cầu điện cho sản xuất, 
sinh hoạt tại thành phố, các khu đông dân cư, khu công 
nghiệp, những khách hàng lớn, đặc biệt là sẽ tiếp tục 
hoàn thiện biểu đồ phụ tải, vận động khách hàng lớn áp 
dụng cơ chế điện 3 giá cho các giờ cao điểm, thấp điểm, 
để khách hàng sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, Công ty 
Điện lực Thái Nguyên còn đặc biệt coi trọng việc quy 
hoạch đầu tư cho lưới điện nông thôn, nhằm giúp cho 

bà con các địa phương không chỉ phát triển sản xuất 
kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, mà còn nâng cao đời 
sống tinh thần. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế ở 
từng địa phương, lập phương án đầu tư, đề xuất và được 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, Lãnh đạo 
PC Thái Nguyên họp với các cơ quan chức năng trong 
tỉnh và thông báo rõ kế hoạch đi trước về phát triển lưới 
điện; nguồn vốn đầu tư dự án; thời gian nào sẽ xây dựng 
thêm đường dây, trạm biến áp cho các huyện, xã, nhất 
là những dự án phục vụ chống quá tải rất cụ thể, minh 
bạch, không có sự lập lờ, thiếu minh bạch. 

Có điện để cung cấp cho bà con nơi vùng cao, vùng 
xa đã khó, nhưng quản lý vận hành lưới điện trên địa 
hình rừng núi còn khó hơn. Chủ trương của tỉnh là yêu 
cầu các địa phương phải phủ xanh đồi trọc, phát triển tái 
sinh rừng, nhưng đây cũng là bài toán nan giải, bởi cây 
rừng càng cao khi có mưa bão bị đổ gãy, gây sự cố đường 
dây điện đi qua. Câu chuyện trên tưởng nhỏ nhưng lại là 
vấn đề lớn nếu không được coi trọng.Bên cạnh công tác 
truyền thông tới người dân về an toàn hành lang lưới điện, 
PC Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh ký kết chương trình kế hoạch tuyên 
truyền, vận động người dân ủng hộ ngành Điện, chuyển 
đổi canh tác cây trồng khu vực hành lang đường dây tải 
điện, trồng cây thấp hơn, hoặc khai thác sớm những loại 
cây đã đủ chiều cao để không gây sự cố lưới điện…

Xuân mới Canh Tý đang về, xin chúc những người 
thợ điện nơi đây bước sang năm mới, với những thành 
công mới, xứng đáng là điểm sáng, tốp đầu trong Công 
ty Điện lực các tỉnh, thành phố phía Bắc

Lãnh đạo PC Thái Nguyên tặng quà cho các cháu học sinh nhân dịp năm mới
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Ngày 01/12/2019, tập thể CBCNV Điện lực Đồng Hỷ, Công ty Điện lực Thái Nguyên 
(PC Thái Nguyên) vui mừng đón cháu Nguyễn Hà Minh Tuấn về công tác tại Điện lực.

Văn THị KiM PHượng 

mùa đôNg - ấm ÁP tÌNH NgườI

Cháu Tuấn là con trai duy nhất của anh 
Nguyễn Hồng Lam - nguyên là công 
nhân đội sản xuất 2 (Điện lực Đồng Hỷ). 
Chỉ cách đây không lâu, anh Nguyễn 

Hồng Lam phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và vĩnh 
viễn ra đi vào ngày 10/07/2019 ở tuổi 55. Ba tháng sau, 
vợ anh cũng đột ngột qua đời vì căn bệnh trầm cảm 
để lại cháu Tuấn bơ vơ một mình khi cháu vừa mới tốt 
nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên và 
chưa có việc làm ổn định.

Ngày vợ chồng anh Nguyễn Hồng Lam mất, Ban 
lãnh đạo Công ty cùng tập thể CBCNV Điện lực Đồng 
Hỷ thay nhau có mặt để chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia 
đình lo hậu sự.

Thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh 
đặc biệt của cháu Tuấn, ông Đinh Hoàng Dương - Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thái Nguyên đã nhanh 
chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục 
cần thiết để cháu Tuấn được nhận về công tác tại Điện 
lực Đồng Hỷ. Đây có lẽ là việc làm hết sức có ý nghĩa, 
vừa kịp thời động viên cháu Tuấn vượt qua khó khăn 
khi vừa mất cả cha lẫn mẹ, vừa là để giúp cháu có thu 
nhập, tự nuôi sống bản thân và thực hiện ước mơ của 
tiếp nối sự nghiệp của bố cháu.

Khi chứng kiến cháu Tuấn khoác trên mình trang 
phục ngành Điện đến nhận công tác, trong tôi dâng 
trào một cảm xúc khó tả, vui mừng nhưng cũng thật 
xót xa. Mừng vì cháu đã được nhận sự giúp đỡ kịp thời 
của Giám đốc Công ty Đinh Hoàng Dương, để cháu 
sớm ổn định cuộc sống, nhưng cũng xót xa cho vợ 
chồng anh Nguyễn Hồng Lam, vì đã không còn trên cõi 
đời này để chứng kiến ngày con được đi làm. Với các 
cháu khác, ngày đầu tiên đi học hay đi làm, đến với môi 
trường hoàn toàn mới đều được bố mẹ quan tâm dặn 
dò kỹ lưỡng, nhưng với cháu Tuấn bây giờ việc vui, việc 
buồn, cháu cũng không còn ai để chia sẻ, thương cháu 
quá. Nhưng cháu yên tâm, các bác, các cô chú đồng 
nghiệp của bố cháu, sẽ thay bố mẹ cháu bảo ban chỉ 

dẫn cho cháu trong công việc, sẽ bên cháu lúc vui, khi 
buồn. Cháu sẽ không phải cô đơn buồn tủi.

Bất giác tôi nhớ lại, cũng tháng 12 nhưng là cách 
đây 5 năm, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ vô cùng quý 
báu từ Giám đốc Đinh Hoàng Dương. Ngày ấy gia đình 
tôi gặp phải biến cố lớn. Con gái duy nhất của tôi bị 
tai nạn qua đời khi mà tôi đã 41 tuổi. Thời gian đó tôi 
chán nản và gần như tuyệt vọng. Giám đốc đã tạo điều 
kiện giúp đỡ, chia sẻ, động viên an ủi, thấu hiểu nỗi 
khổ tâm của gia đình tôi, Giám đốc đã giúp tôi được 

Cháu Nguyễn Hà Minh Tuấn (đứng ngoài cùng bên trái) 
tự hào khoác trên mình trang phục ngành Điện
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chuyển từ công nhân lao động trực tiếp sang công nhân 
lao động gián tiếp, để tôi lại có cơ hội làm mẹ và quả 
đúng như mong đợi, ở tuổi 43 tôi đã sinh được bé trai 
khỏe mạnh. Cả gia đình tôi mừng vui phấn khởi, chồng 
tôi thường nói “Đứa con này là do Giám đốc ban tặng 
cho vợ chồng mình”.

Hơn 5 năm qua, lời cảm ơn Giám đốc Dương tôi 
chưa thốt thành lời, hôm nay lại được chứng kiến sự 
giúp đỡ của ông dành cho cháu Tuấn, tôi vô cùng cảm 
kích. Giám đốc là người nhân từ, là ông Bụt giữa đời 
thường. Mặc dù ở cương vị Giám đốc, công việc bộn 
bề, nhưng không vì thế mà ông không quan tâm đến 
đời sống, đến tâm tư nguyện vọng của CBCNV. Bất kể 
ai gặp khó khăn, bất hạnh, cũng được Giám đốc động 
viên chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi được biết một số CBCNV trong Công ty không 
may bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, Giám đốc 
luôn có những chỉ đạo kịp thời tới thủ trưởng các đơn 
vị, phải quan tâm hơn đến đời sống, công việc của 
người công nhân như phân công lao động cho phù hợp 
với sức khỏe, tạo điều kiện để khám, chữa trị bệnh 
tật… Ban lãnh đạo Công ty cũng đã luân chuyển một 
số CBCNV về các Điện lực gần nhà để vừa thuận tiện 
cho công việc, vừa chăm lo cho sức khỏe của bản thân. 
Giám đốc đã từng dành tiền thưởng cá nhân để tặng 
cho những anh chị em trong Công ty mắc bệnh hiểm 
nghèo. Bất kỳ CBCNV nào trong đơn vị sai lệch về suy 
nghĩ, lối sống, Giám đốc đều gặp gỡ tìm hiểu nguyên 
nhân, phân tích đúng sai và cho họ cơ hội để sửa chữa.

Những chuyến thiện nguyện mà Công ty tổ chức, 
đích thân Giám đốc tham gia và dành những phần quà 
thiết thực ý nghĩa cho những mảnh đời bất hạnh. Tôi 
thấy mình thật may mắn khi được làm việc dưới quyền 
của vị Giám đốc sống tình cảm, giàu lòng nhân ái, vị 
tha. Tình cảm của ông dành cho CBCNV thật ấm áp 
chân tình, tạo động lực cho chúng tôi phải cố gắng sống 
và làm việc có trách nhiệm, chia sẻ tình yêu thương để 
cuộc sống này thêm ý nghĩa và công việc ngày càng 
tốt hơn.

Tháng 12 là tháng của sự Tri ân, lòng tôi cũng muốn 
nói lời tri ân đến Giám đốc Đinh Hoàng Dương và 
tôi tin chắc rằng, mình không phải là người duy nhất 
muốn nói lời cảm tạ. Thay mặt cho những người đã 
nhận được ân tình từ Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn 
chân thành và sâu sắc nhất đến Giám đốc Đinh Hoàng 
Dương. Chúc ông và những người thân trong gia đình 
luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, chúc Công ty 
Điện lực Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Giám đốc 
Đinh Hoàng Dương sẽ ngày càng phát triển bền vững.

Mặc dù là mùa đông, nhưng nghĩ đến những điều 
tốt đẹp mà Giám đốc đã làm, lòng tôi lại thấy thật là 
ấm áp. Tuấn ơi, từ mùa đông này, cháu sẽ không còn 
cô đơn nữa, công việc mới sẽ giúp cháu vơi đi những 
mất mát, mùa đông này cháu đã được sưởi ấm bằng 
tấm lòng đôn hậu mà Giám đốc giành cho cháu. Cô và 
cháu sẽ cùng nhau cố gắng sống tốt hơn, yêu nghề hơn, 
cống hiến nhiều hơn để không phụ lòng tốt của mọi 
người, cháu nhé

Ông Đinh Hoàng Dương - Giám đốc PC Thái Nguyên trong một lần trực tiếp đến thăm anh Tạ Trung Hải - công nhân Điện lực 
Thành phố không may bị tai biến
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Tròn 22 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Bắc Giang hôm nay đã có những bước tiến thần kỳ về 
phát triển kinh tế khi tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở ngưỡng cao so với bình quân chung 
cả nước. Trong tiến trình phát triển kỳ diệu ấy, không thể không nhắc tới vai trò to lớn của 
Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) - Đơn vị đã phát huy tốt sứ mệnh "Điện đi 
trước một bước" để mở đường cho các ngành, lĩnh vực phát triển, góp phần đắc lực cùng với 
Tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH - HĐH và nâng cao đời sống sinh hoạt nhân dân.

anH Tuấn

PC BắC GIANG:

kHI LướI đIệN tẠO đÀ 
CHO kINH tế "Cất CÁNH"

mở đường cho Kinh tế Phát triển

Trước yêu cầu cho sự phát triển và trong bộn bề 
công việc sau ngày tái lập tỉnh (ngày 01/01/1997), Bắc 
Giang ngày ấy như một công trường khổng lồ mà ngành 
nào, lĩnh vực nào cũng cần có điện nhằm duy trì hoạt 
động và kiến thiết xây dựng phát triển. Để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ là đơn vị mở đường cho sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực khác, PC Bắc Giang đã phải giải 
quyết nhiều vấn đề cùng lúc, trong đó, quan trọng nhất 
là phải tập trung phát triển lưới điện và chống quá tải, 
đảm bảo cung ứng điện năng phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân. Khó khăn thì nhiều, nhưng nhờ sự 
cố gắng của tập thể CBCNV, sự chỉ đạo kịp thời, sát 

sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng 
như sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của ngành Điện, nhiều 
nghìn tỷ đồng đã được Công ty đầu tư để xây dựng 
đường dây, nâng cấp hạ tầng lưới điện và hệ thống trạm 
biến áp trên địa bàn tỉnh.

Điện đi đến đâu là có nhà máy, khu công nghiệp 
và đô thị mới mọc lên tới đó, từng bước kiến thiết Bắc 
Giang từ một tỉnh thuần nông trở thành địa phương 
phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại. Để tạo môi 
trường đầu tư hấp dẫn đối với các đối tác nước ngoài 
nhằm tạo đà cho kinh tế "cất cánh", Bắc Giang đã chủ 
động đi tắt đón đầu, liên tục đầu tư xây dựng mới các 
trạm biến áp 110 kV tại các khu công nghiệp tập trung, 

Ông Bạch Hồng Quân - Phó giám đốc PC Bắc Giang (đứng thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh gắn biển công trình 110 kV 
Yên Dũng
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cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống 
lưới điện tỉnh Bắc Giang hiện có 13 trạm biến áp 110 
kV với tổng công suất lắp đặt là 1.097 MVA; 3.042 km 
đường dây trung áp và 11.575 km đường dây hạ áp,… để 
bán điện tới 565.908 khách hàng. 

Kết thúc năm 2019, sản lượng điện thương phẩm 
của toàn Công ty đạt trên 3,5 tỷ kWh, tăng 25,42% so 
với năm 2018; Doanh thu tiền điện đạt hơn 6.245 tỷ 
đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; Giá bán điện 
bình quân đạt 1.769,62 đồng/kWh; Tỉ lệ tổn thất điện 
năng thực hiện giữ ở mức 5,6% 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 Bắc 
Giang đứng ở vị trí thứ 6 toàn quốc về thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài.

Bên cạnh việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh 
tế, PC Bắc Giang cũng đã không ngừng nỗ lực trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Theo đó, 
Công ty đã tập trung rà soát, sửa đổi các quy trình, thủ 
tục theo hướng khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, 
dễ giám sát dịch vụ. Hàng năm, Công ty còn tổ chức 
các hội nghị khách hàng sử dụng điện để lắng nghe ý 
kiến của doanh nghiệp và người dân để từ đó xây dựng 
chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục 
hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Đặc 
biệt, để góp phần giúp khách hàng giao dịch thuận tiện, 
nhanh chóng và an toàn nhất trong việc thanh toán 
tiền điện, thời gian qua, PC Bắc Giang đã tập trung 
phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian để thu hộ tiền điện thông qua hình thức 
không sử dụng tiền mặt. Tính đến hết tháng 12/2019, đã 
có 261.273 khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện 
không sử dụng tiền mặt và đạt tỷ lệ 47,8%. Nhờ vậy, 
mức độ hài lòng của khách hàng đối với PC Bắc Giang 
luôn ở mức cao trong nhiều năm liền và đạt trên 08 
điểm trong năm 2019, đứng ở tốp đầu của toàn Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc.

tạo sức bật cho tăng trưởng

Chủ trương "Điện đi trước một bước" đã được Công 
ty hiện thực hóa. Bắc Giang giờ đây 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. Đặc biệt, trong chiến 
lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2035 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bắc Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới ban hành đã chỉ rõ: 
“Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành một trong 
những trung tâm công nghiệp lớn trong khu vực, trong đó, 
giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 21 - 22%/
năm”. Do vậy, đòi hỏi về nhu cầu điện năng đang tăng lên 
từng ngày, khiến mục tiêu đặt ra cho PC Bắc Giang ngày 
một lớn và trọng trách ngày càng nặng nề hơn.

Theo dự báo, lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn 
tỉnh sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Do vậy, 
năm 2020, PC Bắc Giang phấn đấu tổng sản lượng điện 
thương phẩm của toàn Công ty đạt hơn 4,1 tỷ kWh, 
tăng 16,67% so với năm 2019; Tỷ lệ tổ thất điện năng 
tiếp tục giảm xuống còn 5,55%; Doanh thu tiền điện là 
hơn 7.308 tỷ đồng… Để thực hiện được điều đó, PC Bắc 
Giang sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực 
sáng tạo, đồng thời triển khai tốt công tác đầu tư xây 
dựng các công trình điện, cũng như tăng cường quản lý 
kỹ thuật, vận hành lưới điện. Qua đó, đảm bảo đầy đủ 
nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế, góp phần đưa 
dòng điện tỏa sáng khắp các miền quê, thắp sáng niềm 
tin trong trong nhân dân.

Với việc xác định rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ và 
đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch một cách chi 
tiết, chắc chắn rằng PC Bắc Giang sẽ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. Đảm bảo cung cấp đủ điện, an 
toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh với chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng 
hoàn hảo. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, xin chúc 
toàn thể CBCNV-LĐ Công ty Điện lực Bắc Giang năm 
mới với nhiều thắng lợi mới

PC Bắc Giang sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp đường dây tại huyện Lục Ngạn
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từ nhận định và đánh giá đúng thực trạng

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019, thiết thực 
kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam ( 21/12/1954- 21/12/2019), Lãnh đạo PC Đồng Nai 
đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động, trên cơ sở phân 
tích, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được 
từ năm 2018. Qua đó, biết được nhu cầu sử dụng điện 
năng tăng cao của các đối tượng khách hàng, biết thực 
lực hiện có của Công ty từ quy mô nguồn, lưới, thiết bị 
và nhân lực, lường trước những tác động về thiên tai, 
bão lũ có thể xảy ra để ứng phó một cách hiệu quả.

Về nguồn điện, PC Đồng Nai nhận nguồn điện từ 
các trạm 500 kV Sông Mây, Nhà máy Thủy điện Trị An 
và 4 trạm 220 kV khác. Đồng thời, quản lý vận hành 561 

km đường dây 110 kV và 51 máy biến áp 110 kV (tổng 
dung lượng 2.925 MVA); có 5.808 km đường dây 22 kV 
và 16.733 km đường dây hạ áp, cùng 5.118 trạm biến áp 
phân phối, với tổng dung lượng là 5.584 MVA.

Với quy mô về nguồn, lưới hiện có, PC Đồng Nai 
phục vụ cung cấp điện cho gần 850.000 khách hàng, trong 
đó có gần 14.000 khách hàng công nghiệp-xây dựng, 
chiếm tỷ lệ 1,6%. Nhưng điều đáng chú ý là sản lượng 
điện tiêu thụ của nhóm khách hàng này chiếm tỷ lệ 74% 
tổng sản lượng toàn Công ty. Công suất vận hành tại thời 
điểm cao nhất Pmax là 2.259 MW; Pmin: 1.113 MW.

Bài toán cung - cầu đặt ra phải tìm nghiệm số tối 
ưu. Lãnh đạo PC Đồng Nai đã phân tích các dữ liệu thật 
căn cơ trước khi phát động thi đua, giao các chỉ tiêu 

Tỉnh Đồng Nai được mệnh danh là “thủ phủ” của hai ngành công nghiệp và chăn nuôi quy 
mô lớn khu vực phía Nam. Ngoài việc cung ứng điện cho tiêu dùng và các nhiệm vụ chính trị 
khác, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) với sự đồng tâm hợp lực của 
CBCNV, nhiều năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng sản lượng điện bình quân trên 
13 tỷ kWh/năm. Riêng năm 2019 triển khai chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 
điều kiện khó khăn nhiều mặt, PC Đồng Nai đã triển khai 03 giải pháp tối ưu, tạo đột phá toàn 
diện để đạt hiệu quả cao trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Vũ Huy Băng

CÔNG Ty TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI:

Ba gIảI PHÁP CHủ LỰC để tHỰC HIệN
tHắNg LợI CHủ đề Của EVN Năm 2019

Lãnh đạo PC Đồng Nai tặng Giấy khen tri ân những khách hàng tiêu biểu
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kinh tế, kỹ thuật và kinh doanh bán điện cho các đơn vị 
trực thuộc với quyết tâm lớn là hoàn thành toàn diện, 
xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVNSPC) giao năm 2019.

ba giải PháP tạo đột Phá quyết định 

Có thể nói ngay, đó là các giải pháp về điều hành 
cung cấp điện, giải pháp về đầu tư xây dựng hạ tầng 
lưới điện và giải pháp trong công tác dịch vụ khách 
hàng. Điểm nổi bật chung là các phương án thực hiện 
giải pháp được cụ thể hóa, dựa trên cơ sở khoa học, 
có sự hợp tác của khách hàng và xuất phát từ tính thực 
tiễn đúc kết trong quá trình cung ứng điện năng trên 
địa bàn nhiều năm qua.

Đáng chú ý trong giải pháp điều hành cung cấp 
điện năm 2019 là PC Đồng Nai đã triển khai tốt Chương 
trình điều chỉnh phụ tải điện DR, qua việc đẩy mạnh 
công tác truyền thông với sự hợp tác của địa phương, 
chia sẻ của khách hàng. Tính đến tháng 11/2019, PC 
Đồng Nai đã thực hiện 6 sự kiện điều chỉnh phụ tải, mỗi 
sự kiện trung bình 02 giờ, tổng công suất điều chỉnh 
mỗi sự kiện đều đạt chỉ tiêu EVNSPC giao. 

Về đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, trong năm 
2019, PC Đồng Nai đã thực hiện 370 tỷ đồng. Trong đó 
ngoài xây dựng lưới 110 kV và lưới phân phối, còn tiến 
hành sửa chữa lớn 29 công trình khác. Cuối năm 2019, 
đã triển khai thi công kịp thời, đúng tiến độ, đưa vào sử 
dụng 08 km đường dây 110 kV, phối hợp, cải tạo nâng 
công suất cho 07 TBA 110 kV, 220 kV và 500 kV.

Hiệu quả thiết thực nhất phải kể đến giải pháp 
trong công tác dịch vụ khách hàng. PC Đồng Nai và 
các đơn vị Điện lực trực thuộc đã giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, giải quyết 
các thủ tục cấp điện theo cơ chế một cửa liên thông, 
đảm bảo chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian giải quyết 
của ngành điện là 4,9 ngày, thực tế thời gian lắp đặt 
công tơ 01 pha, 03 pha chỉ từ 01 đến 03 ngày.

Kết thúc năm 2019, dự kiến sản lượng điện thương 
phẩm của Công ty sẽ đạt đến khoảng 13,8 tỷ kWh, với tốc 
độ tăng trưởng đạt trên 7% năm, bằng 1/5 sản lượng của 
toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam. Đặc biệt, tỷ lệ tổn 
thất điện năng PC Đồng Nai được coi là một trong những 
đơn vị dẫn đầu của ngành Điện Việt Nam, với 2,81%.

Như vậy, thắng lợi của việc triển khai chủ đề EVN 
năm 2019: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện 
và thị trường điện” đã được PC Đồng Nai cụ thể hóa 
trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của mình, lập thành 
tích thiết thực hướng về kỷ niệm 65 năm thành lập 
ngành điện Việt Nam.

tạo sức vươn mới cho nhiệm vụ Kế 
hoạch 2020 và tầm nhìn thời đại 4.0 

Năm 2020 được dự báo tiềm ẩn nhiều khó khăn 
hơn của ngành Điện với phương án tăng trưởng phụ 
tải lên đến 13%. PC Đồng Nai cũng không nằm ngoài 
xu thế chung ấy. Việc đảm bảo cung ứng điện đáp ứng 
nhu cầu trên địa bàn dự kiến phải đạt sản lượng thương 
phẩm trên 15 tỷ kWh sẽ khẳng định bước phát triển 
mới của PC Đồng Nai, nhưng cũng phải lường trước 
những rủi ro tiềm ẩn về thời tiết cực đoan, lưu lượng 
nước về các hồ thủy điện giảm, thiếu hụt nguồn nhiên 
liệu cho sản xuất điện như than, khí…

Để đáp ứng nhu cầu điện cho miền Nam, trong 
giai đoạn trước mắt sẽ phải huy động tối đa các nguồn 
nhiệt điện than, khí trong cả năm. Ngoài ra các nguồn 
nhiệt điện dầu ở Cần Thơ, Ô Môn 1 và Thủ Đức… cũng 
vào cuộc một cách tích cực.

Ngoài 3 nhóm giải pháp chính tiếp tục được triển 
khai, năm 2020 PC Đồng Nai còn tập trung cho giải 
pháp về công tác truyền thông. Phối hợp mật thiết với 
UBND tỉnh, Sở Công Thương vận động khách hàng tự 
nguyện tham gia DR phi thương mại bằng nhiều hình 
thức linh hoạt, hiệu quả. Ứng dụng khoa học công nghệ 
tiên tiến trong dịch vụ khách hàng. Công ty bố trí riêng 
số điện thoại 19001102 để tiếp nhận và giải quyết ngay 
các yêu cầu về dịch vụ điện, đặc biệt đối với khách 
hàng tham gia chương trình DR.

Với tầm nhìn sau 2020, Lãnh đạo PC Đồng Nai đã 
huy động được sức mạnh của tập thể, CBCNV đoàn 
kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đơn vị. Những ứng 
dụng tiến bộ không ngừng của KHCN thời đại 4.0 sẽ là 
phương tiện hiệu quả nhất để PC Đồng Nai trển khai 
các giải pháp tối ưu, nhằm góp phần tạo động lực mạnh 
mẽ cho địa phương phát triển KT-XH, viết tiếp truyền 
thống 65 năm của ngành Điện Việt Nam

Lắp đặt một hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà ở 
TP. Biên Hòa
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BíCH ngọC

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển lưới điện thông minh tại 
Việt Nam”, những năm qua, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thuộc Tổng Công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại 
vào công tác quản lý lưới điện truyền tải, đặc biệt là áp dụng mô hình trạm biến áp không 
người trực (TBA KNT) vào vận hành.

PTC1 hiện đang quản lý vận hành 10.268 km 
đường dây và 67 trạm biến áp 220kV - 500 
kV trải rộng khắp 28 tỉnh thành miền Bắc (từ 
Đèo Ngang trở ra) với nhiều địa hình phức 

tạp (qua các đô thị lớn, đông dân cư và nhiều khu vực 
rừng núi hiểm trở), ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 
quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Chính vì vậy, Công 
ty luôn tập trung, chú trọng đầu tư những công nghệ mới 
trong các khâu: Tự động hóa việc kiểm tra, sửa chữa, 
thao tác từ xa, thực hiện việc xây dựng các TBA KNT.

Ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 cho biết: 
“Sau một thời gian chuẩn bị và triển khai quyết liệt, từ 
năm 2017, PTC1 đã đưa 03 Trung tâm vận hành (TTVH) 
điều khiển từ xa và 08 TBA KNT đầu tiên đi vào hoạt 
động, tạo bước tiến lớn trong cuộc cách mạng công 
nghiệp hiện đại. Tuy vậy, những ngày đầu triển khai 
mô hình TBA KNT, Công ty đã gặp không ít khó khăn, 
thách thức. Hệ thống lưới điện truyền tải trải dài trên 
diện rộng, các trạm biến áp cách xa nhau đã tạo bất 
lợi trong khâu điều khiển, kiểm tra tình hình vận hành 
máy móc của TTVH từ xa. Hơn nữa, việc chuyển đổi 
các trạm có người trực truyền thống sang TBA KNT 
đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi tính toán và 
giải quyết vấn đề việc làm cho các lao động phải sắp 
xếp lại. Ngoài ra, công tác đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn cho nhân viên quản lý vận hành cũng phải 
được chú trọng. Đặc biệt, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bổ 
sung thiết bị giám sát từ xa, thiết bị điều khiển tự động, 
hệ thống PCCC, an toàn an ninh cho TBA KNT…cũng 
đòi hỏi PTC1 cần phải quan tâm đầu tư đúng mức”... 

Với mục tiêu không ngừng cải thiện và nâng cao hiệu 
quả trong công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện 
truyền tải, PTC1 xác định công nghệ là nền tảng của sự 
phát triển. Những năm gần đây, Công ty đã tích cực áp 

dụng các phần mềm cũng như xây dựng hạ tầng công 
nghệ thông tin trong vận hành quản lý như: Phần mềm 
Quản lý kỹ thuật (Pmis); Quản lý nhân sự (HRM); Quản 
lý công văn (Eoffice); Quản lý sửa chữa lớn (eSCL); Hoàn 
thiện mạng WAN đường trục NPT kết nối các đơn vị; 
Hoàn thiện trung tâm dữ liệu Data Center kết nối NPT 
với các đơn vị… Cùng với đó, PTC1 đã và đang đầu tư 
triển khai để hoàn thành dự án TBA KNT theo kế hoạch 
được Tổng công ty giao. Thực tế hiện nay, hầu hết mỗi 
TBA 220kV đang vận hành có người trực được biên chế 
11 người, trong đó có 01 trưởng trạm và 10 nhân viên 
vận hành làm việc theo chế độ 03 ca 05 kíp, mỗi ca 02 
người. Nếu quản lý 1 TBA sẽ cần 5 nhân viên gọi là đội 
vận hành; Một TTVH quản lý từ 2-3 TBA trở lên, bố trí 
11 nhân viên để quản lý điều hành chung. Khi TBA đủ 
điều kiện thao tác xa và các điều kiện khác sẽ vận hành 
theo chế độ KNT, khi đó, các trạm sẽ chỉ có đội ngũ bảo 
vệ, số còn lại sẽ được điều động thi tuyển về các TTVH 
tiếp theo hoặc bố trí nhiệm vụ khác.

áP DụNG MÔ HìNH TrạM BIẾN áP KHÔNG NGườI TrỰC
MộT BướC TIẾN MớI TroNG QuảN Lý LướI ĐIỆN THÔNG MINHPtC1:

Trong giờ trực vận hành ở Truyền tải điện Tây Bắc - PTC1
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Đến nay, sau một thời gian tích cực triển khai TBA 
KNT, Công ty Truyền tải điện 1 đã đưa vào vận hành 
một số TTVH, điều khiển từ xa thông qua các kênh 
truyền như TTVH Mai Động quản lý 03 TBA 220kV Long 
Biên, Kim Động, Bắc Ninh 2; TTVH Nam Định quản lý 
03 TBA 220kV Nam Định, Thái Thụy, Trực Ninh; TTVH 
Phú Thọ quản lý 02 TBA 220kV Phú Thọ và Tuyên 
Quang; TTVH Nông Cống quản lý 02 TBA 220 kV Nông 
Cống và Bỉm Sơn; TTVH Hà Đông quản lý 02 TBA 220 
kV Thành Công và Sơn Tây; cùng các TTVH hiện tại 
đang quản lý 01 TBA là Bắc Kạn, Bảo Lâm,  Hải Dương 
2, Hải Hà, Than Uyên. Theo lộ trình trong thời gian tới, 
một TTVH sẽ quản lý vận hành từ 03 - 05 TBA KNT.

Anh Đinh Nguyễn Hoàng - Trưởng TTVH Nam 
Định chia sẻ: “Nếu khoảng ba năm về trước, khái niệm 
TBA KNT còn quá mới mẻ trong ngành Điện thì bây 
giờ là điều tất yếu. Khi cơ sở vật chất tại các trạm 
không có bàn tay con người điều khiển trực tiếp thì 
việc vận hành trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Định kỳ 
mỗi tuần, chúng tôi cắt cử nhân viên xuống kiểm tra 
01 lần. Khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào vận hành, 
hiệu suất công việc tăng lên đòi hỏi chúng tôi phải tích 
cực nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được xu thế mới. 
Đó cũng là áp lực đối với thợ truyền tải vì TTVH Nam 
Định gần như là trung tâm đầu tiên của PTC1 và Tổng 
công ty áp dụng quản lý mô hìnhTBA KNT. Trước 
đây có thể quan sát từng giờ 01 thiết bị, còn bây giờ ở 
xa không quan sát chi tiết được, vì vậy các quy trình 

quy định mình phải nắm chắc để đáp ứng. Hiện tại tất 
cả anh em CBCNV đều cố gắng tìm tòi, học hỏi công 
nghệ mới và sau hơn 01 năm vận hành TBA KNT, năng 
suất hiệu quả lao động tại trạm không chỉ đảm bảo mà 
còn được nâng cao”.

Thời gian tới, PTC1 tiếp tục hoàn thiện và đưa vào 
vận hành các TTVH Quang Châu; Lưu Xá; Vĩnh Yên; 
Hà Giang; Bảo Thắng; Thanh Nghị; Đình Vũ; Bắc Ninh 
3; Quỳnh Lưu; Hải Dương theo đúng kế hoạch của 
EVNNPT giao. Đồng thời, triển khai công tác đào tạo, 
kiểm tra, xét tuyển nhân viên vận hành vào các TTVH; 
Khẩn trương rà soát lại các trạm biến áp đang vận hành 
để lập kế hoạch dự kiến chuyển thao tác xa không người 
trực. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý lưới 
điện cao thế; Thực hiện các dự án thuộc Đề án nâng cao 
năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Có thể nói, việc xây dựng và đưa vào vận hành các 
TTVH và TBA KNT tại PTC1 có ý nghĩa quan trọng 
trong công cuộc hiện đại hoá, tự động hoá lưới điện 
theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh. Từ đó, 
góp phần vào hoàn thành Chiến lược phát triển của 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2020 
trở thành một trong 04 tổ chức truyền tải điện hàng 
đầu ASEAN; đến năm 2025 trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và 
đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền 
tải điện vào năm 2030

Niềm vui của những người thợ Truyền tải điện 1 trước thềm năm mới
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Năm 2019 đã để lại nhiều dấu ấn đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Biến thế HBT Việt 
Nam (HBT), khi thương hiệu máy biến áp đã thực sự chiếm được lòng tin của các khách 
hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu lạc quan, hứa hẹn một năm mới tiếp tục 
có nhiều thành công với những bước tiến mới.

HBt nỗ lực vì mục tiêu 
phát triển Bền vững

Đến HBT vào những ngày cuối năm, 
chúng tôi cảm nhận được rõ nét không 
khí thi đua lao động sản xuất sôi động, 
khẩn trương ở tất cả các bộ phận, phòng 

ban trong Công ty. Tại xưởng sản xuất, tiếng máy chạy 
kêu ro ro, cùng tiếng gõ leng keng của các loại dụng cụ 
như búa, bulong, ốc vít… đã tạo nên một bầu không khí 
lao động nhộn nhịp. Dẫn chúng tôi tham quan khu chế 
tạo máy biến áp, Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quân 
cho biết, Công ty đang gấp rút hoàn thiện cho kịp tiến 
độ sản xuất những lô hàng máy biến áp cuối cùng trong 
năm cũ để chuẩn bị xuất xưởng, trong đó có 2 máy biến 
áp có công suất lớn 15.000 kVA đang hoàn tất nốt khâu 
chế tạo vỏ và thân máy để xuất khẩu sang Lào.

nâng tầm thương hiệu máy biến áP hbt

Thời gian qua, nhờ đầu tư, phát triển theo chiều sâu, 
HBT đã sản xuất, cung cấp cho thị trường sản phẩm máy 
biến áp và thiết bị điện chất lượng cao, đáp ứng độ tin 
cậy, an toàn, tiết kiệm điện. Hiện các dòng máy biến áp 
của HBT đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên 
cả nước. Nhiều khách hàng lớn như: Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội; Tổng công ty Điện lực TP 
Hồ Chí Minh và các Công ty Điện lực thuộc Tổng công 
ty Điện lực miền Trung… đã đánh giá cao chất lượng sản 
phẩm và tiến hành ký kết nhiều hợp đồng mua bán lớn 
nhằm phục vụ, phát triển lưới điện, góp phần đáp ứng 
yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước. 

Với việc sản xuất các loại máy biến áp chất lượng cao 
có những ưu điểm như: Tính thiết kế hợp lí; đảm bảo các 
yêu cầu kĩ thuật; độ an toàn cho phụ tải cao; khả năng 
chịu tải tốt, mức độ tổn hao điện năng thấp; độ bền, 
tính ổn định và độ tin cậy cao… điều này đã giúp HBT 
được EVN Hà Nội lựa chọn là nhà cung cấp máy biến áp 
phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ 

chức tại Hà Nội vào tháng 2/2019. Đây vừa là niềm vinh 
dự, vừa là sự tự hào đối với tập thể CBCNV Công ty và 
cũng là cơ hội để HBT tiếp tục khẳng định chất lượng sản 
phẩm của mình với các đối tác ngành Điện.

Không chỉ bao phủ rộng khắp, phục vụ nhu cầu 
phát triển lưới điện tại các vùng, miền trên địa bàn cả 
nước, đến nay, Công ty còn đưa những sản phẩm của 
mình vươn tầm ra thế giới. Nhiều lô hàng của HBT 
đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Lào, 
Campuchia và sắp tới là các quốc gia Nam Mỹ…

Trong năm 2019, Công ty đã cung cấp 716 máy cho 
các khu vực Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Hải 
Dương, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai… Trong đó, có thể 
kể đến việc kí kết gói thầu cung cấp máy biến áp với 
hai đối tác lớn đó là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
với 221 máy và Tổng công ty Điện lực miền Bắc với 66 
máy, tổng giá trị 2 gói thầu là hơn 77 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, 38 máy biến áp được xuất khẩu sang nước ngoài 

nguyễn Hoa

Lãnh đạo HBT kiểm tra chất lượng sản phẩm MBA
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bao gồm: 10 máy xuất khẩu sang Lào và 28 máy xuất 
khẩu sang Campuchia.

Là một trong những đơn vị kí kết hợp đồng cung 
cấp máy biến áp với HBT, ông Phạm Văn Chúc - Phó 
Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ đánh giá cao về 
sản phẩm MBA thương hiệu HBT, ông cho biết: Trong 
tổng số 29 máy biến áp do HBT cung cấp theo hợp 
đồng số 88-2018/HĐCCHH-PCPT cho Công ty Điện lực 
Phú Thọ bao gồm 22 máy biến áp và 7 máy biến áp quá 
tải cao, trong đó có 03 máy đóng điện tháng 4/2019 và 
26 máy đóng điện tháng 11/2018 đến nay vẫn đang vận 
hành an toàn, ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

thành công với các Dự án, nghiên cứu 
Khoa học công nghệ

Năm 2019 cũng đánh dấu sự “chuyển mình” mạnh 
mẽ khi HBT đã “bắt tay” với các nhà khoa học Viện 
Công nghệ VinIT tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm 
hoàn thiện đầu phát Plasma công suất 400 kW - bộ 
phận cơ bản, công nghệ lõi của Dự án nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ Plasma cho xử lý rác thải tại Việt Nam. 
Trong đó, HBT là pháp nhân đóng vai trò cung cấp bộ 
nguồn nuôi cho đầu Plasma, làm nền tảng quan trọng 
góp phần hoàn thiện mô hình công nghệ hiện đại nhất, 
lần đầu tiên được thử nghiệm thành công tại Việt Nam 
và cũng là Đề tài nghiên cứu khoa học mà rất ít quốc 
gia trên thế giới nghiên cứu ứng dụng.

Thành công của dự án này đã tạo được tiếng vang, 
giúp Công ty mở rộng cơ hội hợp tác với các doanh 
nghiệp nước ngoài, trong đó có một số doanh nghiệp 

tại Nga đã trực tiếp tới thăm và làm việc tại HBT và 
bày tỏ ý định ký kết hợp tác với Công ty trong việc lựa 
chọn nhà cung cấp các loại máy biến áp cho thị trường 
Nga. Điều này đã mở ra những cơ hội lớn để Công ty 
tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp tại 
nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, với việc đầu tư hệ thống dây chuyền 
máy móc, thiết bị hiện đại, hệ thống quản trị theo tiêu 
chuẩn quốc tế đã giúp Công ty nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, hiện nay, Công ty đang 
có kế hoạch lắp đặt dây chuyền cắt, ghép tôn silíc tự 
động bằng hệ thống rô bốt và 01 dây chuyền quấn dây 
tự động có công suất gấp 10 lần so với hiện tại.

Kết thúc năm 2019, dù là một năm gặp nhiều khó 
khăn của ngành chế tạo máy biến thế tại Việt Nam 
do biến động của nền kinh tế thế giới cũng như trong 
nước và sự cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp 
sản xuất, tuy nhiên, bằng sự điều hành linh hoạt, uyển 
chuyển, ban lãnh đạo Công ty đã đề ra những giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt giúp cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả. Con số tăng trưởng hơn 20% doanh 
thu so với năm 2018 của Công ty đã nói lên điều đó.

Có thể nói, với những thành quả đạt được của hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 đang giúp 
HBT bước những bước đi vững chắc. Trước thềm Xuân 
mới Canh Tý 2020, xin chúc thương hiệu HBT ngày 
càng vươn xa, chúc cho những dự định, nỗ lực vì mục 
tiêu trở thành một trong 05 doanh nghiệp sản xuất máy 
biến áp hàng đầu Việt Nam của Công ty sẽ sớm thành 
hiện thực

MBA được lắp đặt, vận hành tại Campuchia
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Được thành lập từ năm 1994 với công suất ban đầu 5 triệu lít bia/năm, sau hơn 25 năm hoạt 
động, đến nay Chi nhánh Công ty Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn (Nhà máy Bia 
Sài Gòn - Quy Nhơn) đã không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Trần MinH THùy

NHà Máy BIA SàI GòN - Quy NHƠN:

Hiệu Quả Từ pHoNG Trào Lao ĐộNG sáNG Tạo

Trong 10 năm qua, Ban Lãnh đạo và tập thể 
Nhà máy đã nhận thức: Việc phát huy nội 
lực, đẩy mạnh phong trào lao động sáng 
tạo là yếu tố hàng đầu đưa sản xuất, kinh 

doanh (SXKD) tại Nhà máy phát triển theo hướng bền 
vững. Hàng năm, Lãnh đạo phối hợp với Công đoàn 
phát động các phong trào thi đua, trong đó nổi bật là 
phong trào thi đua lao động sản xuất, với những giải 
pháp hữu ích mang lại hiệu quả là mục tiêu xuyên suốt. 

Bằng những giải pháp sáng tạo tiêu biểu, nổi bật 
được rút ra từ thực tiễn trong 10 năm qua (2010 - 2019) 
đã mang lại hiệu quả trong SXKD rất đáng khích lệ, cụ 
thể: Năm 2010, giải pháp thay thế nguyên liệu dầu DO 

bằng nguyên liệu hữu cơ mùn cưa, trấu, vỏ hạt điều… 
để đốt lò hơi không những giảm được 30% chi phí so 
với dùng nhiên liệu dầu DO mà còn giảm phát thải ô 
nhiễm môi trường. Năm 2015, cải tiến hệ thống thu hồi 
năng lượng tại nhà nấu, kết quả đã thu hồi và tái sử 
dụng hơi nóng thải ra trong quá trình đun sôi dịch nha, 
tiết kiệm khoảng 10% năng lượng sử dụng tại nhà nấu. 
Năm 2016, nhờ giải pháp nâng cấp hệ thống lạnh bằng 
biện pháp phân tầng đã giúp làm giảm điện năng tiêu 
thụ cho hệ thống làm lạnh phục vụ sản xuất.

Năm 2017, sáng kiến cải tiến máy gắp chai để chiết 
bia Qui Nhơn, Lowen, trên dây chuyền chiết 15.000 
chai/h đã giảm được chi phí đầu tư và điều quan trọng 

Một góc Chi nhánh Công ty Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn
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là tạo sự chủ động khi nhà máy có nhu cầu mở rộng 
sản xuất. Sáng kiến phần mềm Quản lý vật tư bằng hình 
thức mã hóa từng loại vật tư khi áp dụng vào thực tiễn 
đã đem lại hiệu quả. Theo đó, bộ phận kho đã nắm 
được tình hình các danh mục hàng hóa, tình trạng hàng 
hóa trong kho nhằm đáp ứng được yêu cầu của công 
tác điều hành trong SXKD, đồng thời xác định được 
trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân...., Những sáng 
kiến trên đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Công 
ty công nhận và tặng thưởng.

Năm 2018, phong trào tiếp tục được duy trì và phát 
huy với 03 giải pháp áp dụng tại Nhà máy như: “Sáng 
kiến thiết kế hệ thống xử lý độ cứng và manganse của 
nước giếng”, khi áp dụng đề tài vào thực tiễn đã giải 
quyết đồng thời manganse và độ cứng trong nước, làm 
lợi 15,6 đ/lít bia thành phẩm, điều quan trọng là sáng 
kiến tiếp tục đem lại hiệu quả cho các năm tiếp theo; 
“Giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả bài khí máy lọc 
bia”, cụ thể là giảm hàm lượng Oxy hòa tan trong bia, 
nâng cao và ổn định chất lượng bia, tiết kiệm chi phí 
sử dụng nước, chi phí năng lượng và xử lý nước thải; 
“Giải pháp khắc phục van cấp Glycol bị rò tại các Tank 
lên men”, đơn giản thao tác cho người lao động và thời 
gian thao tác giảm từ 02 xuống còn 01 lao động.

Ngay từ đầu năm 2019, Chi nhánh đã phát động 
phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến trong 
toàn thể người lao động, bằng các kế hoạch hành động 
thiết thực và cụ thể. Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân 
đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng vào 
thực tiễn hoạt động SXKD của đơn vị, đem lại hiệu quả 
và được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty công 

nhận và tặng thưởng. Trong đó có 03 sáng kiến như: 
Sáng kiến cải tạo cánh khuấy nồi lọc lauter tun khắc 
phục tình trạng cong vênh trục; Giải pháp thi công bảo 
trì, sửa chữa máy rửa chai K676-042 công suất 10.000 
chai/giờ; Cải tiến băng tải chai sau máy dán nhãn dây 
chuyền 10.000 chai/giờ và 02 đề tài, gồm: “Cải tạo quạt 
hút CO2 khắc phục tình trạng xâm nhập nước vào mô 
tơ” và “Giải pháp tái sử dụng nước thải trực tiếp từ hệ 
thống xử lý nước cấp”.

Ngoài ra, Nhà máy luôn tuân thủ tốt mọi quy định 
của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó 
có hoạt động BVMT, được các cấp, các ngành chức 
năng đánh giá cao và có nhiều hình thức khen thưởng 
khích lệ. Năm 2014, được công nhận DN đạt tiêu chí 
“Chương trình vì MT Xanh Quốc gia” của Hội Bảo 
vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Liên tục 
trong nhiều năm, Nhà máy bia Sài Gòn - Quy Nhơn 
được UNND tỉnh Bình Định công nhận đạt danh hiệu 
“Doanh nghiệp Xanh”.                                                                     

Những thành tựu đạt được đã góp phần thúc đẩy 
hoạt động SXKD trong 10 năm qua của Nhà máy liên 
tục hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Riêng năm 
2019, tổng doanh thu của Nhà máy đạt 590,03 tỷ đồng 
bằng 99,33 % kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 71,40 
tỷ đồng, bằng 125,70% so với kế hoạch; Nộp ngân 
sách 303,78 tỷ đồng; Thu nhập bình quân cuả người 
lao động trên 13 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, 
Nhà máy đang quyết tâm phấn đấu, hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý 
đầu, chào mừng Xuân mới Canh Tý với những thắng 
lợi mới

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty
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Nhờ tích cực ứng dụng Khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành các nhà máy 
thủy điện, tạo được sự ổn định, phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh 
doanh điện năng cũng như các dịch vụ tư vấn trong Ngành, lan tỏa mạnh mẽ niềm tin của 
Cổ đông và người lao động, nên năm 2019, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã đạt được 
danh hiệu: “Top 50 - Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2019” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam trao tặng.

CÔNG Ty Cổ PHầN SÔNG BA:
 “tOP 50 - NHãN HIệu NổI tIếNg 

VIệt Nam Năm 2019”

Nhân dịp kết thúc năm 2019, chuẩn bị 
đón năm mới, chào Xuân Canh Tý 2020, 
phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng đã có cuộc trao đổi với ông Phạm 

Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Ba. 

Pv: Xin ông cho biết ý nghĩa và sự tương tác giữa 
danh hiệu đạt được với hoạt động hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong thực hiện chủ đề của 
EVN là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và 
thị trường điện”?

ông Phạm Phong: Đây là lần đầu tiên SBA đăng 
ký tham gia Chương trình tư vấn và bình chọn “Nhãn 

hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh” do Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Viện Sở hữu trí tuệ và 
các cơ quan liên quan tổ chức. SBA đã vượt qua nhiều 
doanh nghiệp, nhãn hiệu khác để vinh dự nhận danh 
hiệu “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 
2019. Đây là một ghi nhận của cộng đồng xã hội đối với 
SBA, khẳng định uy tín, thương hiệu của SBA đối với 
khách hàng, đối tác. Đó thực sự còn là nguồn khích lệ 
to lớn để Công ty tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo trong 
các hoạt động, hiệu quả, an toàn, an tâm hơn nữa trong 
quản lý vận hành các nhà máy thủy điện; mang lại chất 
lượng, lợi ích ngày càng cao cho khách hàng, đối tác 
trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ, sự phát triển 

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT SBA nhận danh hiệu “Top 50 - Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2019
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bền vững cho Công ty và được đóng góp nhiều hơn cho 
xã hội. Đây là thành quả của nhiều năm lao động sáng 
tạo của tập thể CBCNV SBA, là thành tích thiết thực 
của SBA chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành 
Điện Việt Nam.

Pv: Là một đơn vị có truyền thống nghiên cứu, 
sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý 
vận hành và kinh doanh điện năng, năm 2019, Công ty 
CP Sông Ba đã có những giải pháp nào để hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thưa ông?

ông Phạm Phong: SBA hiện đang quản lý vận 
hành hai nhà máy thủy điện Krông H’năng, công suất 
64 MW và Khe Diên, công suất 9 MW (đang đầu tư mở 
rộng nâng công suất lên 15 MW); thực hiện dịch vụ tư 
vấn về khảo sát, thiết kế, quản lý xây dựng, vận hành 
các dự án thủy điện, đường dây và trạm. SBA luôn phải 
đối mặt với khó khăn do hạn hán và bão lũ trong quản 
lý, vận hành công trình thủy điện và luôn trăn trở tìm 
giải pháp vận hành công trình thủy điện sao cho hạn 
chế thấp nhất những thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng 
thời, tích nước đầy hồ sau mỗi trận lũ, đảm bảo mức 
nước hồ tối ưu trong vận hành phát điện để chuyển 
nước mùa mưa sang mùa khô, phục vụ chống hạn cho 
cả thượng lưu và hạ lưu. Để làm tốt điều này, Công ty 
đã đầu tư nghiên cứu và áp dụng thành công các sáng 
kiến: Đo mưa trên toàn lưu vực hồ Krông H’năng để dự 
báo vận hành xả lũ, giải pháp xả lũ êm và hợp lý; Sáng 
chế thiết bị đo mực nước hồ cấp độ chính xác đến mm 
(đã được Cục Sở Hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công 
nghệ cấp Bằng độc quyền về Giải pháp hữu ích). Công 
ty đã lắp đặt thành công các thiết bị đo mực nước hồ 
với dải đo 01 mm tại nhiều nhà máy trong đó có NM 
Thủy điện Lai Châu (Thiết bị đã được Trung tâm Quan 
trắc khí tượng thủy văn thuộc Tổng cục Khí tượng thủy 
văn thực hiện kiểm định và nghiệm thu).

Từ những kết quả đó, SBA đã được Ủy ban nhân 
dân hai tỉnh Phú Yên và Quảng Nam giao cho thực 
hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh về giải pháp 
vận hành điều tiết lũ liên hồ chứa lưu vực sông Ba và 
sông Vu Gia - Thu Bồn.  

Pv: Từ tầm nhìn năm 2025, trước yêu cầu an ninh 
năng lượng và tình trạng cực đoan của thời tiết, biến 
đổi khí hậu toàn cầu, Công ty CP Sông Ba đã có những 
dự báo và giải pháp ứng phó nào để duy trì vận hành 
hiệu quả và phát triển bền vững, thưa ông?

ông Phạm Phong: Với kết quả mang lại từ việc 
sáng chế các thiết bị đo mưa, đo mực nước hồ cùng với 
việc xây dựng được cơ sở lý luận và những giải pháp 
vận hành chinh phục lũ cho các hệ thống sông trên 
cả nước và điều tiết nước hợp lý tại thủy điện Krông 
H’năng để chuyển nước mùa mưa sang mùa khô (nhờ 
vậy, dù trải qua các kỳ nắng nóng gay gắt vừa qua, vùng 
xã Cư Prao (thượng lưu) và xã Krông Năng (H.Krông 
Pa) vẫn giữ được nước, mọi sinh hoạt của người dân vẫn 
bình thường). Với tâm huyết chung tay xây dựng cộng 
đồng, xã hội an bình trước những tác động nghiêm 
trọng, khó lường của biến đổi khí hậu, Công ty mong 
muốn các hồ chứa thủy điện thực sự trở thành công cụ 
đắc lực để chinh phục lũ, giảm nhẹ thiên tai, đem lại 
bình yên cho người dân, tích nước đầy hồ cuối mỗi trận 
lũ, “chuyển nước cho mùa khô” là việc rất cần thiết 
của các thủy điện có hồ chứa để chống chọi lại hạn hán 
đang ngày càng khắc nghiệt, đe dọa đời sống dân sinh 
và sản xuất nông nghiệp. Qua đó, đề nghị cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các Chủ hồ thủy điện để sớm 
biến các giải pháp vận hành liên hồ các hệ thống sông 
trên cả nước của SBA trở thành hiện thực. Vận hành 
thủy điện như vậy mới nhân văn, hiệu quả và bền vững.   

Pv: Xin cảm ơn ông!.
Văn THuận (thực hiện)

Biểu đồ vận hành tối ưu của NMTĐ Krông H’năng
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Công ty Xăng dầu Bình Định (Petrolimex Bình Định) có chặng đường gần 45 năm hoạt 
động. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù thị trường liên tục có biến động về nguồn cung xăng 
dầu trên thế giới, nhưng Petrolimex Bình Định vẫn giữ vững nhịp độ phát triển, kinh doanh 
ổn định, có trách nhiệm cao với người tiêu dùng. Với hệ thống quản lý từ kho, cảng xăng dầu 
đến mạng lưới 5 tổng đại lý, 32 đại lý và 39 cửa hàng xăng dầu bán lẻ trong tỉnh, Petrolimex 
Bình Định bảo đảm nguồn cung ổn định nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Nhân dịp chuẩn 
bị kết thúc năm cũ, bước sang năm mới, Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có 
cuộc trao đổi với ông Bùi Chánh Khiêm – Quyền Chủ tịch, kiêm Giám đốc Petrolimex Bình 
Định xung quanh vấn đề này.

công ty xăng dầu Bình định:
pHáT Huy ưu THế XăNG E5, Đảm bảo NGuồN cuNG, 

aN ToàN TroNG Dịp ĐóN XuâN caNH Tý

Pv: Trải qua gần 45 năm hoạt động kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, Petrolimex đã 
kinh doanh năng động và hiệu quả cao với quy mô 
ngày càng phát triển, đáp ứng tốt thị trường tiêu dùng 
địa phương. Vậy theo ông, những thành tựu nào năm 
2019 của Petrolimex ông cho là ấn tượng nhất?

ông bùi chánh Khiêm: Có thể nói năm 2019 là 
năm Petrolimex Bình Định đã đạt được rất nhiều thành 
tựu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, song có thể 
nói đến một số thành tựu cơ bản như sau:

- Thứ nhất, Công ty đảm bảo công tác an toàn 
tuyệt đối trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo được nguồn 

hàng ổn định về số lượng, chất lượng và chủng loại, 
đáp ứng đầy đủ, phục vụ các nhu cầu cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh.

- Thứ hai, chúng tôi đã tập trung cao vào công tác 
quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, khai 
thác một cách nhanh chóng, có hiệu quả để phục vụ 
công tác kinh doanh, song song với đó là chú trọng đến 
công tác đầu tư, xây dựng cửa hàng.

- Thứ ba, đã xây dựng được chính sách khách hàng, 
chính sách mặt hàng, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực, tập trung công tác bán hàng tại các điểm giao nhận 
hàng hóa.

- Thứ tư là, Công ty mở rộng được mạng lưới phân 
phối qua kênh trung gian, phát triển hệ thống TNNQ 
và các khách hàng mua sản phẩm tại các cửa hàng trực 
thuộc Công ty và đã xây dựng hình ảnh Petrolimex 
Bình Định văn minh thương mại, uy tín, chất lượng 
được bạn bè, khách hàng tin tưởng sử dụng và ủng hộ…

Pv: Thưa ông, ngoài các mặt hàng xăng dầu truyền 
thống, Petrolimex Bình Định đã tạo được ưu thế gì từ 
nguồn xăng E5 để đảm bảo nguồn cung trong tình hình 
hiện nay?

ông bùi chánh Khiêm: Thực hiện chủ trương 
của Chính phủ về sử dụng nhiên liệu xanh, sạch, thân 
thiện với môi trường - Xăng E5, từ cuối năm 2017, Công 
ty chúng tôi thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính 
phủ, Ủy ban nhân tỉnh Bình Định, triển khai tới tất cả 

Ông Bùi Chánh Khiêm - Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc 
Công ty xăng dầu Bình Định
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các khách hàng, hệ thống phân phối trực thuộc Công 
ty. Ở bất cứ thời điểm nào, Công ty cũng luôn đảm bảo 
được nguồn hàng ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng 
theo quy định của Nhà nước, đồng thời cũng thực hiện 
đầy đủ các chính sách pháp luật đối với mặt hàng này, 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng xăng dầu của tất cả 
các khách hàng. Cũng trong thời gian này, Công ty 
chúng tôi cũng đưa ra lưu thông trên thị trường thêm 
mặt hàng Điezen 0,001S (tiêu chuẩn Euro V).

Pv: Những năm qua, Petrolimex luôn là đơn vị dẫn 
đầu trong công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) tại địa 
phương, xin ông cho biết những biện pháp tổ chức triển 
khai công tác PCCN trong thời gian tới để đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho ngành hàng kinh doanh đặc thù này?

ông bùi chánh Khiêm: Vì đây là mặt hàng kinh 
doanh có điều kiện, tính chất đặc thù, dễ gây cháy nổ, 
mất an toàn liên quan đến tính mạng và tài sản, vì thế 
Công ty luôn chú trọng và đặt nhiệm vụ hàng đầu về: 
Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, 
PCCN… ở bất cứ thời điểm nào, vị trí, địa điểm nào 
có liên quan đến các công trình xăng dầu. Đồng thời, 
thường xuyên kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa những 
nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn, thường xuyên tổ 

chức tập luyện, diễn tập phương án PCCC tại các cơ 
sở…, cũng như đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ 
chức các khóa đào tạo, nhằm nâng cao kiến thức về 
PCCN, ý thức trách nhiệm đối với công tác này cho 
người lao động đang công tác tại Công ty.

Pv: Xin cám ơn ông!
Tướng Văn (thực hiện)

Ông Bùi Chánh Khiêm - Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Bình Định, trao 500 triệu đồng cứu trợ đồng bào 
thiệt hại do cơn bão số 5 tại Bình Định

Nhân viên Công ty Xăng dầu Bình Định diễu hành trong 
Hội thao PCCN
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Kết thúc năm 2019 với đà tăng trưởng ổn định, Công ty Thuốc lá 
Thanh Hoá đang hướng tới năm mới, xuân mới với những kỳ vọng 
ngày một lớn hơn. 

MinH PHương

công ty tnhh mtv thuốc lá thanh hOá:

Đón xuân mới
 với những thành công mới

Với hàng loạt biện pháp tăng cường 
công tác thị trường ngay từ đầu năm 
2019, nên Thuốc lá Thanh Hoá đã hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh 

doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều 
biến động. 

Tính đến hết tháng 11/2019, Công ty đạt sản lượng 
219,9 triệu bao thuốc lá với doanh thu 920 tỷ đồng. 
Điểm nhấn trong năm 2019 là việc thị trường xuất khẩu 
chứng kiến mức tăng trưởng đáng khích lệ với sản lượng 
176,5 triệu bao (tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2018), 
kim ngạch xuất khẩu đạt 25,3 triệu USD (tăng 46,3% so 

với cùng kỳ năm 2018). Đây được coi là những cố gắng 
đáng ghi nhận của tập thể người lao động và công nhân 
viên chức trong toàn Công ty. 

Năm qua, Thuốc lá Thanh Hoá thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh trong bối cảnh không nhiều thuận 
lợi. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến kinh tế 
thế giới và khu vực tăng trưởng chậm lại. Các loại vật 
tư, giấy tăng giá liên tục cũng ảnh hưởng lớn đến giá 
thành đầu vào của sản phẩm. 

Trước những thách thức đó, Công ty đã từng bước 
khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, nâng cao 
hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả 

Các cá nhân được vinh danh trong buổi lễ tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ông nguyễn Duy PHan
Giám đốc Công ty TNHH MTV

Thuốc lá Thanh Hóa
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trong tổ chức sản xuất, khai thác các nguồn hàng gia 
công, xuất khẩu. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty 
cũng tìm nhiều giải pháp nắm bắt thị trường, kiểm soát 
chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ mới, 
tăng năng suất lao động… Đồng thời, Thuốc lá Thanh 
Hoá cũng đưa ra nhiều sản phẩm có nhãn hiệu mới, 
chiếm lĩnh được thị hiếu người tiêu dùng như: Đã sản 
xuất 20.000 bao Trump Blue và đang chào mẫu ra thị 
trường; hay như thuốc lá Trump Silver bước đầu được 
khách hàng đánh giá cao. Trong tháng 11/2019, Công ty 
đã sản xuất 4 mẫu xì gà Vinaboss hộp mới. Trong đó, 
02 loại lần đầu tiên xuất hiện là Pyramide và Pyramide 

extra hứa hẹn sẽ thu hút được khách hàng trong năm 
mới 2020. Ngoài ra, một số sản phẩm mới thuộc loại 
super lim, compact… cũng đang trong quá trình sản 
xuất để phục vụ xuất khẩu. 

Vượt qua nhiều sóng gió, biến động của thị trường 
trong nước và quốc tế, Công ty Thuốc lá Thanh Hoá vẫn 
là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn tỉnh Thanh 
Hoá năm 2019. Đây cũng là năm kinh tế Thanh Hoá có 
bước phát triển vượt bậc với mức tăng trưởng 17,15%, 
cao nhất từ trước đến nay. Không thể phủ nhận rằng, 
thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của Công ty 
Thuốc lá Thanh Hoá, đơn vị đã nộp ngân sách hơn 440 tỷ 
đồng trong năm 2019, bằng 106,6% so với kế hoạch đề ra. 

Ông Nguyễn Duy Phan, Giám đốc Công ty Thuốc 
lá Thanh Hoá chia sẻ: “Kết quả kinh doanh là bằng 
chứng sinh động về nỗ lực của toàn thể cán bộ công 
nhân viên. Lãnh đạo Công ty rất trân trọng những đóng 
góp đó và luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống của 
người lao động. Năm qua, Công ty đã tổ chức tốt công 
tác khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân 
viên, tổ chức tốt bữa ăn ca, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Chúng tôi cũng luôn duy trì các chế độ bảo 
hiểm, bảo hộ lao động đầy đủ để người lao động yên 
tâm công tác, yêu mến môi trường công việc, từ đó tạo 
ra giá trị sản xuất cao hơn”. 

Một mùa xuân mới lại đến. Với định hướng chiến 
lược đúng đắn của mình, tin rằng Công ty Thuốc lá 
Thanh Hoá sẽ tiếp tục tỏ rõ khí thế vươn lên đón 
những thắng lợi và thành công mới

Cán bộ công nhân viên Công ty Thuốc lá Thanh Hóa luôn đoàn kết, nỗ lực vì một mục tiêu chung

Trụ sở Công ty Thuốc lá Thanh Hoá
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Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô 
Phương Lan, người từng là MC của 
Talkshow “Quốc gia khởi nghiệp” 
và năm 2018 được VTV bầu chọn là 

“Người truyền cảm hứng đối với các bạn trẻ” cho 
rằng, so với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam 

không phải nơi dễ nhất để đầu tư, nhưng chính sự 
hiếu khách và chân thật của người Việt Nam, đặc biệt 
người Quảng Nam, Đà Nẵng là giá trị đáng trân quý 
của du lịch Việt Nam trong con mắt của những nhà 
đầu tư quốc tế và khách du lịch nước ngoài. Cô chia 
sẻ: “Du lịch Việt Nam đang phát triển theo chiều sâu. 
Hiện không chỉ có xu thế du lịch giá rẻ, mà có những 
gia đình có điều kiện từ Mỹ, Úc, châu Âu thường 
xuyên đưa cả gia đình sang du lịch dài ngày, thậm chí 
hàng tháng trời tại đây. Chúng ta có đủ điều kiện để 
có thể phục vụ và làm hài lòng những người khách 
khó tính nhất”. 

Tư duy của những nhà đầu tư vào ngành du lịch, 
dịch vụ trong nước có chiều sâu và tầm nhìn, thường 
thu hút những khách hàng cao cấp. Họ không tập trung 
vào số lượng nữa mà thay vào đó là chất lượng và chiều 
sâu đó là tầm nhìn và hiểu biết của nhà đầu tư cũng 
như những người dân địa phương. Người dân Quảng 
Nam và Đà Nẵng, họ yêu thành phố của họ, họ gìn giữ 
phẩm chất tốt, tính chân thật của người dân nơi đây và 

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó Tổng Giám đốc PPC An 
Thịnh, chủ đầu tư của Wyndham Soleil Danang

Theo quan điểm của những chủ đầu tư bất động sản và người Việt đã trải nghiệm nhiều nền 
văn hoá trên thế giới, để du lịch Việt Nam có được dịch vụ tốt thì những giá trị thật từ dự án 
đến con người chính là yếu tố tiên quyết tạo nên sự phát triển bền vững.

Xuân Trường

CÔNG Ty Cổ PHầN PPC AN THịNH Đà NẵNG: 

gIÁ trị tHật - Yếu tố tIêN quYết 
để PHÁt trIểN BềN VữNg
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bảo tồn tài nguyên của vùng đất này. Có như vậy mới 
có thể thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước 
đến với Đà Nẵng. 

ấn tượng với thiên nhiên cảnh quan và sự chân thật 
của con người tại miền biển Quảng Nam, Đà Nẵng, 
vợ chồng hoa hậu Ngô Phương Lan còn bất ngờ khi 
ghé thăm Wyndham Soleil Danang, nằm ngay tại trung 
tâm thành phố với tầm nhìn hướng ra biển Mỹ Khê. 
“Quả thật tôi ấn tượng với không gian của toà nhà, mỗi 
phòng trong căn hộ đều có ban công hướng biển rất 
tuyệt, chưa bao giờ tôi thấy có một chỗ nào như vậy. 
Ông xã tôi cũng vô cùng yêu thích toà nhà này và nhận 
xét rằng nó tuyệt đẹp, anh ấy cứ đứng ở cửa phòng 
khách và ngắm ra biển mãi thôi”.

Là Phó Tổng Giám đốc PPC An Thịnh, chủ đầu 
tư của Wyndham Soleil Danang, bà Nguyễn Thị Minh 
Phượng cũng khẳng định nếu chọn một từ cho dự án 
này, bà muốn nói đến “Giá trị thật”. Hành trình 20 
năm kinh nghiệm và đầy quyết tâm của PPC với dấu 
mốc rực rỡ nhất là dự án Wyndham Soleil Danang. 
“Với Wyndham Soleil Danang, chúng tôi tham vọng sẽ 
đóng góp cho ngành Du lịch Việt những sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất… - bà Phượng chia sẻ. 

Với chủ đầu tư Wyndham Soleil Danang thì “giá trị 
của phần cứng” chính là chất lượng công trình, nhưng 
những tiện ích vật chất sẽ chẳng là gì nếu không có 
những giá trị mềm về văn hoá, chất lượng dịch vụ, 
con người là “phần hồn” tạo nên giá trị bền vững cho 
ngành công nghiệp không khói này. Những giá trị bền 
vững, chân thật và hướng tới phát triển con người là 
những gì mà Wyndham Soleil Danang muốn mang lại 
cho khách hàng của mình, cho du lịch Việt Nam. 

Bất động sản nghỉ dưỡng đóng góp quan trọng cho 
ngành Du lịch Việt Nam, lĩnh vực này đòi hỏi đầu tư 
lớn và tầm nhìn trí tuệ của cả chủ đầu tư cũng như các 
nhà đầu tư. Chính vì vậy mà Wyndham Soleil Danang 
đã hội tụ đủ ba yếu tố “Tâm - Trí - Lực” để trở thành 
tâm điểm thu hút đầu tư. 

Wyndham Soleil Danang - tâm điểm thu hút đầu tư 
mới của thành phố Đà Nẵng, toạ lạc tại trung tâm của 
thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Dự án nằm giữa 
đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp, đối diện 
bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp. Wyndham Soleil Danang 
hội đủ các yếu tốt từ vị trí đắc địa, thiết kế đẳng cấp 
cho đến chất lượng quản lý, vận hành quốc tế và tiện 
ích vượt trội, hứa hẹn mang đến cho khách hàng chất 
lượng cuộc sống thượng lưu Hoa hậu thế giới năm 2007 Ngô Phương Lan cùng chồng

Dự án du lịch Wyndham Soleil Danang tại Thành phố Đà Nẵng
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Ngày 14/12, tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty CP Sản xuất 
và Xuất nhập khẩu Thành Hưng tổ chức trọng thể Lễ khánh thành nhà máy phân bón Nhật 
– Nam. Tới dự có Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố Quy Nhơn và các Sở, ngành liên quan.

 Văn THuận

NHà Máy PHâN BóN NPK NHậT - NAM:

gIảI quYết BÀI tOÁN CuNg, Cầu 
tẠI mIềN truNg - tâY NguYêN

bài toán cung - cầu Phân bón trong 
ngành nông nghiệP

Thị trường phân bón trong nước nói chung và 
tỉnh Bình Định nói riêng được đánh giá cao về triển 
vọng sau 2019, các chuyên gia nhận định, xu hướng 
phát triển ngành Phân bón sẽ chuyển dịch sang phân 
bón chất lượng cao, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
phân bón và Việt Nam cũng đang dần chuyển dịch 
theo xu hướng này. Mặt khác, xét trong trung và dài 
hạn, các yếu tố về chính sách hỗ trợ nông nghiệp sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tiêu thụ phân bón vì 

đây là đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Theo dự 
báo của BMI, sản xuất nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng 
trưởng với tốc độ 5,7%/năm đến năm 2025 do nhu 
cầu tiêu thụ nông sản nội địa và xuất khẩu. Theo đó, 
ngành Phân bón trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng 
với tốc độ khoảng 4% đến năm 2025. Song, yếu tố 
tích cực là giá nông sản đã tăng nhẹ 2% trong năm 
2019 do sự tăng lên của chi phí năng lượng và phân 
bón đầu vào. 

Bài toán cung cầu phân bón tại Bình Định và khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ sáng dần nhờ chính 

Khánh thành nhà máy phân bón NPK Nhật - Nam tại TP Quy 
Nhơn, Bình Định

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhà máy phân bón NPK 
Nhật - Nam
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sách hỗ trợ tích cực cho ngành Phân bón của Nhà nước 
đó là việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/
QH12, mức thuế suất mới sẽ được áp dụng cho mặt 
hàng phân bón là 6%, sẽ có tác động tích cực đến kết 
quả kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất 
phân bón từ đầu chuỗi giá trị. Cụ thể, những doanh 
nghiệp này sẽ được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào 
thay vì tính vào giá vốn sản xuất như trước đây. 

quy mô đáP ứng của Phân bón nhật - nam

Phát huy ưu thế và đón đầu cơ hội phục vụ nông 
nghiệp về lâu dài, Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập 
khẩu Thành Hưng đã đầu tư Nhà máy Phân bón Nhật 
- Nam. Nhà máy được khởi công xây dựng từ đầu năm 
2018, trên diện tích 10 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 250 
tỷ đồng. Nhà máy Phân bón Nhật - Nam có công suất 
sản xuất trên 100 nghìn tấn sản phẩm phân bón NPK 
các loại/năm, sử dụng dây chuyền tạo hạt phân bón 
phức hợp NPK một hạt bằng công nghệ hơi nước hiện 
đại, cùng với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015.

Sản phẩm phân bón của Nhà máy đạt chất lượng 
ổn định, có tính vượt trội, giá thành hợp lý so với 
mặt bằng thị trường, thân thiện với môi trường, đáp 
ứng tối ưu nhu cầu cho bà con nông dân, chắc chắn 
mang lại những “mùa vàng” bội thu. Nhà máy đi vào 
hoạt động, ngoài việc cung cấp phân bón phục vụ 
ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, sản phẩm phân 
bón của Nhật - Nam còn có khả năng mở rộng ra thị 
trường các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 
xuất khẩu.

Tại buổi Lễ, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định ghi nhận, đánh giá cao nỗ 
lực của Công ty CP SX & XNK Thành Hưng trong 
việc xây dựng một nhà máy phân bón có quy mô 
lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi 
trường; bày tỏ tin tưởng, nhà máy sẽ phát triển bền 
vững, trở thành DN sản xuất và kinh doanh phân 
bón hàng đầu, với thị trường mở rộng trong và ngoài 
nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững chung 
của Bình Định

Một số sản phẩm phân bón NPK của Nhà máy Phân bón Nhật - Nam
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Ngày 27/12, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã long trọng tổ chức lễ đón tấn hàng thứ 9 
triệu thông qua Cảng Quy Nhơn trong năm 2019. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy; 
UBND tỉnh Bình Định; Thành phố Quy Nhơn; lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 
cùng đông đảo các đối tác, khách hàng về mừng công và CBCNV đơn vị.

Hoàng uyên

CảNG Quy NHƠN:
9 trIệu tấN HÀNg Năm 2019

VÀ NIềm tIN Cất CÁNH

Dấu mốc ấn tượng về thành quả lao động

Qua gần 6 tháng cuối năm 2019, Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam tiếp nhận quản lý nhà nước đối với Công 
ty CP Cảng Quy Nhơn, một sức sống mãnh liệt như 
bừng lên trong mọi hoạt động khai thác, kinh doanh 
của đơn vị, trở lại xứng tầm là cửa ngõ của miền Trung 
- Tây Nguyên. Cảng Quy Nhơn đã giữ được nhịp tăng 
trưởng khá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
hệ thống cảng biển cả nước.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn khẩn trương thực hiện 
việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng theo quy hoạch đã 
được phê duyệt, ưu tiên xây dựng bến tàu số 1 để tăng 
năng lực tiếp nhận các tàu quốc tế có trọng tải lớn. 
Ngoài ra, Công ty CP Cảng Quy Nhơn tiếp tục đổi mới 

phương thức kinh doanh; thực hiện hợp tác liên kết, 
liên doanh với các DN, đối tác và tập trung cải cách 

Ông Phan Tuấn Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Hệ thống cầu cảng chuyên dụng mới của cảng Quy Nhơn
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thủ tục hành chính, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh 
mẽ trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, chủ 
động hội nhập với khu vực và thế giới. Có chiến lược 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán 
bộ quản lý, cán bộ KHKT, công nhân kỹ thuật và thợ 
bậc cao có đầy đủ phẩm chất, năng lực, tương xứng với 
yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Hiệu quả của những việc làm tích cực đó được 
chứng minh bằng con số trên 9 triệu tấn hàng hóa 
thông qua cảng trong năm 2019, tăng gần 9% so với 
năm 2018. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh 
đạt hơn 782 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ; lợi 
nhuận hơn 128 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 56 tỷ 
đồng. Công ty đã tạo việc làm ổn định cho 830 cán bộ, 
công nhân lao động, với mức lương bình quân từ 12 - 13 
triệu đồng/người/tháng.

tiếP tục vươn ra biển lớn

Thời gian tới, Công ty CP Cảng Quy Nhơn sẽ đẩy 
mạnh triển khai dự án mở rộng và phát triển cảng theo 
quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã 
được phê duyệt. Cùng với việc nâng cấp cầu tàu, bến bãi 
tại cảng, Công ty CP Cảng Quy Nhơn cũng triển khai 
đầu tư cảng cạn ICD dọc tuyến quốc lộ 19 mới, với diện 
tích 30ha thuộc địa bàn huyện Tuy Phước. Khu cảng cạn 
này sẽ được phát triển thành trung tâm logistics, phục vụ 
chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh của cảng giai 
đoạn 2020 - 2025.

Hiện nay, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến 
quốc lộ 19 mới sẽ là điều kiện nâng cao năng lực lưu 

thông hàng hóa qua cảng; giảm ách tắc hàng hóa và là 
điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Bình Định 
và nhiều địa phương lân cận, là điều kiện để Cảng Quy 
Nhơn phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Mục 
tiêu đến năm 2025, đạt sản lượng hàng hóa thông qua 
Cảng Quy Nhơn ở mức 14 - 15 triệu tấn/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc 
Dũng đã chúc mừng và biểu dương những thành tích 
xuất sắc của Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Đồng thời 
nhấn mạnh: Cảng Quy Nhơn đã ngày càng lớn mạnh, 
khẳng định được vai trò là động lực thúc đẩy việc xuất, 
nhập khẩu hàng hóa, góp phần không nhỏ cho sự phát 
triển KT-XH của Bình Định nói riêng và cả khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên nói chung

Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 9 triệu trong năm 2019

Tàu có trọng tải lớn vào cảng mở ra cơ hội mới trong công tác quản lý và khai thác Cảng biển Quy Nhơn
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Từ khi lực lượng Quản lý thị trường cấp Tỉnh được sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục 
QLTT, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định (QLTT Bình Định) nhanh chóng khắc phục 
khó khăn về nhân lực, phương tiện và địa hình để hoàn thành nhiệm vụ theo cơ chế quản lý 
mới. Cùng với cả nước, QLTT Bình Định bước vào giai đoạn trước tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020 với tình hình phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,hàng nhái…, thì 
công tác quản lý thị trường đang nóng lên từng ngày.

cục Quản lý thị trường Bình định:
LiêN kếT, pHối Hợp Với các Lực LượNG cHức NăNG, 

bảo Đảm ổN ĐịNH THị TrườNG Dịp TếT NGuyêN ĐáN caNH Tý

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc 
trao đổi với ông Trần Đức Tiến - Cục 
trưởng Cục QLTT Bình Định xung quanh 
vấn đề này.

Pv: Xin ông cho biết những khó khăn, thuận lợi 
trong công tác QLTT từ Cục Quản lý thị trường Bình 
Định khi được phân cấp quản lý trực tiếp về Tổng cục? 

cục trưởng trần đức tiến: Trong tình hình 
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm 
vụ đặt ra cho lực lượng QLTT từ trung ương đến địa 
phương là phải đảm bảo sự tập trung, thống nhất để 
thực thi nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị 
trường đồng bộ và hiệu quả. Nhiều khó khăn và thách 
thức mới đã xuất hiện, đòi hỏi lực lượng QLTT phải 
nâng tầm nghiệp vụ để đáp ứng với tình hình thực tiễn.

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 34/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, có 
hiệu lực từ 12/10/2018. Cục QLTT Bình Định với biên 
chế tổ chức mới gồm có 03 phòng chuyên môn và 08 
Đội QLTT cấp huyện trực thuộc, giảm 03 Đội QLTT 
so với trước đây.

Lực lượng QLTT tỉnh Bình Định từ khi trực thuộc 
TW, quá trình hoạt động cũng khó khăn trong kiện 
toàn cơ cấu tổ chức, yêu cầu nhân lực tinh gọn, đảm 
nhiệm công tác trên địa bàn rộng và phải khắc phục cơ 
sở vật chất, phương tiện chưa được tăng cường đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, Cục QLTT Bình Định đã 
có được thuận lợi rất cơ bản là thống nhất chỉ huy từ 
Trung ương đến địa phương, có điều kiện liên kết, phối 

hợp lực lượng cấp vùng, miền tạo sức mạnh tổng lực để 
triển khai nhiệm vụ công tác hiệu quả. Đây là nhân tố 
có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới 
trong quá trình hội nhập và phát triển của lực lượng 
QLTT cả nước trong tình tình mới.

Pv: Với thị trường rộng, đội ngũ QLTT mỏng, Cục 
QLTT Bình Định đã nỗ lực trong liên kết, phối hợp 
với các ngành chức năng địa phương trong hoạt động 
và đạt được một số kết quả khả quan trong năm 2019, 
những kết quả tiêu biểu đó là gì, thưa ông?

cục trưởng trần đức tiến: Phát huy ưu thế 
và nhanh chóng thích nghi với cơ chế mới, từ đầu năm 
2019, Cục QLTT Bình Định đã chỉ đạo các Đội triển 
khai nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất với 
trọng tâm bám sát tình hình thị trường, giá cả hàng 
hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm kịp thời 

Ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục QLTT Bình Định
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phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực 
hiện các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn 
thực phẩm.

Kết quả, lực lượng QLTT Bình Định đã tiến hành 
kiểm tra 1.559 vụ; xử lý 851 vụ vi phạm hàng cấm, hàng 
nhập lậu, hàng giả, riêng lĩnh vực giá: 512 vụ; điều kiện 
kinh doanh: 18 vụ; an toàn thực phẩm: 02 vụ; vi phạm 
khác: 243 vụ. Phạt vi phạm hành chính: 2.216.476.500 
đồng. Chuyển cơ quan Công an 02 vụ có dấu hiệu tội 
phạm để diều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổi bật là kiểm tra, phát hiện và xử lý vụ vận 
chuyển trái phép gần 18 kg ngà voi trên tuyến Quốc lộ 
Bắc - Nam qua địa bàn Bình Định. Đây là vụ việc điển 
hình trong công tác phối hợp hiệu quả giữa các lực 
lượng chức năng như: Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát 
Giao thông.....Ngoài giá trị kinh tế lớn, hiệu quả công 
tác còn có ý nghĩa góp phần bảo vệ động vật hoang 
dã theo Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là 
thành viên.

Pv: Trước thềm Xuân Canh Tý và tầm nhìn sau 
năm 2020, để bình ổn thị trường Bình Định, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xin ông cho biết, 
Cục QLTT Bình Định đang và sẽ triển khai kế hoạch 
công tác mới thiết thực và hiệu quả như thế nào?

cục trưởng trần đức tiến: Thực hiện chủ 
trương của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Tổng cục 
Quản lý thị trường, Cục QLTT Bình Định tiếp tục củng 
cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng tinh gọn, 
mạnh và linh hoạt, cơ động trên nhiều địa bàn, bổ 
sung phương tiện thiết yếu để tác nghiệp hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không 
đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Trước mắt để đảm bảo thị trường ổn định trong dịp 
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, theo chỉ đạo của Tổng 
cục QLTT và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục QLTT Bình 
Định đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra chuyên 
đề kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020…, tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các 
đối tượng: Sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng, trong đó tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát vào các nhóm ngành hàng tiêu dùng có nguy 
cơ cao làm hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm 
an toàn thực phẩm... Đồng thời, Cục cũng đã chỉ đạo 
các Đội QLTT huyện tăng cường công tác nắm tình 
hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, chấn chỉnh tác phong, 
đạo đức công vụ của công chức khi làm việc, tiếp xúc 

với doanh nghiệp, đối tượng kinh doanh. Tổ chức phối 
hợp tốt với các lực lượng chức năng, chính quyền địa 
phương để đưa công tác QLTT xứng tầm nhiệm vụ, 
góp phần bình ổn giá cả thị trường, tạo niềm tin trong 
nhân dân. 

Pv: Xin cảm ơn ông và kính chúc Cục QLTT Bình 
Định đạt nhiều thắng lợi hơn nữa trong triển khai nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2020.

THuận Tướng (thực hiện)

Tiêu hủy thuốc lá lậu do Cục QLTT Bình Định kiểm tra phát hiện

Cục QLTT Bình Định tổ chức tiêu hủy lô hàng cà phê giả
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quy mô amaccao 

Tiền thân của Công ty CP Tập đoàn AMACCAO 
là một công ty xây dựng, thành lập tại Việt Nam từ 
năm 1995. Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, 
AMACCAO hôm nay đã trở thành một Tập đoàn kinh 
tế uy tín, bền vững tại Việt Nam, hoạt động ở các lĩnh 
vực chính như: Sản xuất & kinh doanh thiết bị ngành 
điện - nước; thiết bị chính xác; hàng hóa tiêu dùng; vật 
liệu xây dựng; thi công & xây dựng; đầu tư bất động 
sản; giáo dục & đào tạo...

Có thể nói, từ một doanh nghiệp nhỏ, với biết bao cố 
gắng, nỗ lực bền bỉ, cùng sự dẫn dắt, vững tay chèo lái của 
anh em doanh nhân họ Tô Văn, đến nay AMACCAO đã 
trở thành một tên tuổi phong cách, có vị trí vững chắc 
trên thị trường. Hiện tại, AMACCAO đang sở hữu 16 
Đơn vị thành viên, với trên 2.000 CBCNV-LĐ. Trong đó, 
có 12 nhà máy hiện đại quy mô lớn với tổng diện tích là 
58ha và được phân bổ thành 4 cụm công nghiệp nằm trên 
các địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên và Hà Nam. Hệ thống 
các nhà máy đều được trang bị dây chuyền công nghệ sản 
xuất tự động, hiện đại với máy móc thiết bị được nhập 
khẩu nguyên chiếc 100% từ các nước tiên tiến và được tư 
vấn, hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao công nghệ bởi những 
chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm đến từ các nước 
phát triển như Đức, Mỹ, Anh, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Tính đến năm 2019, nhờ giá trị cốt lõi mang tính 
nền tảng vững chắc, quy mô phát triển rộng khắp và 
hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, uy tín mà Tập đoàn 
AMACCAO cùng các Đơn vị thành viên đã thu hút 
cũng như tham gia gần 2.000 Dự án lớn nhỏ trải rộng 

khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Nhiều tên tuổi lớn đã trở 
thành đối tác, khách hàng của AMACCAO như: Can-
Build; LOTTE; SAMSUNG; TOKYU CORPORATION; 
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL; DAEWOO 
E&C; Keangnam; VINGROOP; FLC GOOP; TAISEI; 
POSCO; COTECONS… Qua đó, Tập đoàn đã giải quyết 
công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp 
không nhỏ vào ngân sách Nhà nước mỗi năm.

“bậc thầy bán hàng đột Phá”

Quy mô và thành quả nói trên là của cả một tập 
thể luôn nỗ lực bền bỉ và cùng chung chí hướng. Tuy 
nhiên, có được một tập thể tốt, vững mạnh, ắt phải có 
những cá nhân xuất sắc và không thể không nói đến 

Một mùa Xuân mới đã về! Thời điểm này, hình ảnh những chồi xanh non mơn man, những 
câu chuyện về tấm gương thành đạt luôn làm cho chúng ta thêm tin yêu cuộc sống. Đúng 
vậy! Mùa Xuân cách đây hơn 10 năm, chúng tôi gặp Doanh nhân, Tiến sỹ Tô Nhật và cảm 
nhận được ở anh, một doanh nhân trẻ tràn đầy bầu nhiệt huyết, với biết bao ước vọng cho 
thương hiệu AMACCAO. Giờ đây, nhiều ước mơ của anh đã trở thành hiện thực, đưa tên 
tuổi Tô Nhật trở thành một trong những bậc thầy về quản trị, bán hàng đột phá đất Việt, 
góp phần đưa thương hiệu AMACCAO nói riêng và Việt Nam nói chung lớn mạnh trên 
trường quốc tế.

Đăng Hưng

dOanh nhân, tiến sỹ tô nhật

“bậc THầy báN HàNG ĐộT pHá” của amaccao

Doanh nhân, Tiến sỹ Tô Nhật luôn được các bạn trẻ khởi 
nghiệp, cũng như CBCNV AMACCAO yêu mến và ghi nhận 
nhiều đóng góp sáng tạo có tính đột phá
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vai trò của người lãnh đạo. Ở AMACCAO, một trong 
những cá nhân kiệt xuất ấy có thể kể đến cái tên: Tô 
Nhật - một Doanh nhân, Tiến sỹ trẻ đang tràn đầy năng 
lượng, nhiệt huyết trên con đường sự nghiệp. 

Với cương vị là người thuyền trưởng: Phó Chủ tịch, 
Tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO, kiêm Chủ tịch 
của nhiều Đơn vị thành viên, Tô Nhật đã cùng với người 
anh trai của mình vượt qua nhiều gian nan, thử thách 
trong hơn hai thập kỷ qua để xây dựng lên một “lâu đài” 
AMACCAO mà người lao động nào nơi đây cũng trân 
trọng, yêu quý. Anh đã trở thành “linh hồn”, “xương 
sống” cũng như bệ đỡ để AMACCAO đang trên đà tiếp 
tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới.

Minh chứng cho sự vượt trội và vai trò lãnh đạo của 
anh đối với AMACCAO chính là những đức tính của 
nhà lãnh đạo tích cực, luôn tự làm gương cho mọi người, 
là những cống hiến, lao động sáng tạo cá nhân không 
mệt mỏi. Tất cả những điều đó được hiển hiện ra, phản 
ánh qua giá trị cốt lõi, tầm nhìn, mục tiêu định hướng 
hay sứ mệnh của AMACCAO mà anh đã vạch ra trong 
công tác quản trị và thành quả mà AMACCAO đạt 
được trong suốt thời gian qua.

Nhìn lại mươi năm trở lại đây, doanh số của 
AMACCAO liên tục tăng trưởng vượt trội hàng năm. 
Năm 2008, doanh thu đạt 250 tỷ đồng; năm 2009 là 320 
tỷ đồng; năm 2010 đạt 638 tỷ đồng; 2011 đạt 890 tỷ 
đồng; năm 2013 đạt 1.810 tỷ đồng; năm 2015 đạt 2.560 
tỷ đồng; năm 2018 đạt 3.258 tỷ đồng và năm 2019 đạt 
xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện nay đã tăng 
trên 5.000 tỷ đồng. Cùng với kết quả đó là nhiều dấu 
ấn khá ấn tượng của AMACCAO có được như: Năm 
2001, thành lập Đơn vị thành viên VINADIC; Năm 
2005, xây dựng cụm công nghiệp Nguyên Khê (Đông 
Anh, Hà Nội); Năm 2007 đến 2016: Phát triển thêm các 
cụm công nghiệp mới và liên tục cho ra đời các nhà 
máy sản xuất thiết bị ngành điện - nước, hàng tiêu dùng 
& vật liệu xây dựng,…; Năm 2017 đến nay: Đầu tư phát 
triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo với hai thương hiệu 
trực thuộc là Học viện Âu Mỹ và Trường liên cấp quốc 
tế Archimedes,…

Những thành quả to lớn đó, tuy là nỗ lực chung 
nhưng đều phản ánh những đóng góp mang “màu sắc” 
Tô Nhật ẩn chứa trong đó, đặc biệt là các mặt hàng luôn 
có doanh số cao, tăng trưởng hàng năm mà TGĐ Tô 
Nhật trực tiếp thúc đẩy như: Ống nhựa, cọc, gạch, cấu 
kiện bê tông AMACCAO, đồ uống AVIA, dịch vụ đào 
tạo mang thương hiệu SB,... Điều này khiến anh được ghi 
nhận là “Bậc thầy bán hàng đột phá” ở AMACCAO 

nói chung và nhiều thương hiệu Đơn vị thành viên nói 
riêng cũng như ở các đối tác, bạn hàng, hay các doanh 
nhân khởi nghiệp đến với anh để học tập, lĩnh hội kinh 
nghiệm, tri thức về “Bánh đà quản trị” mà anh đã vạch 
ra và đang thực hiện khá thành công. Sự ghi nhận ấy 
cũng là nguồn động viên, cổ vũ lớn để anh tiếp tục cống 
hiến, đóng góp cho cộng đồng, xã hội với mong ước: 
Mọi người đều hạnh phúc, mọi doanh nghiệp cùng lớn 
mạnh nhằm xây dựng nên một Việt Nam thịnh vượng, 
phát triển bền vững. Bởi vậy, vừa qua, anh đã cho ra đời 
2 ấn phẩm rất giá trị, đó là: “Sales BreakThrough Master 
- Bậc Thầy bán hàng đột phá” và “100 Chìa khóa vàng 
cho CEO và Chủ doanh nghiệp”.

Tuy làm được khá nhiều việc và đạt được cương 
vị “ghế nóng” của một doanh nghiệp lớn khi độ tuổi 
mới ngoài 40, nhưng khi nói về mình, TGĐ Tô Nhật lại 
khá khiêm tốn. Điều này bạn đọc và những ai chưa có 
duyên gặp anh có thể lĩnh hội qua 2 tác phẩm rất hấp 
dẫn nói trên sắp được phát hành rộng rãi trong thời 
gian tới. Đó là một Doanh nhân đang góp phần khẳng 
định mẫu hình con người của thời đại công nghiệp 4.0
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DOANH NHÂN - TIẾN SĨ TÔ NHẬT

HÀ NỘI - 10/2018

Hai đầu sách hấp dẫn các bạn trẻ kinh doanh, khởi nghiệp 
của Doanh nhân, Tiến sỹ Tô Nhật

Doanh nhân, Tiến sỹ Tô Nhật tốt nghiệp cử nhân 
kinh tế năm 1996 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt 
nghiệp MBA năm 1999 tại Viện Công nghệ Châu Á 
(AIT - Bangkok, Thailand) và nhận bằng Tiến sỹ Kinh 
tế năm 2008 của Trường Đại học Tổng hợp Luân Đôn 
- Trường SOAS (Vương quốc Anh). Anh cũng tham 
gia giảng dạy 3 năm tại SOAS và hiện là Giảng viên 
của Đại học Kinh tế Quốc dân từ 1996 tới nay.
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Thanh Hoá là vùng đất địa linh nhân kiệt. Theo dòng chảy của 
lịch sử văn hoá, Thanh Hoá còn được khẳng định là vùng đất 
“tam vua nhị chúa”, sơn hà linh tụ (đất ba vua, có sông núi tụ 
khí thiêng) đã khắc ghi truyền thống xứ Thanh hiếu học, quyết 
chí vươn lên làm chủ, làm giàu cho đất nước, quê hương. Ngày 
nay truyền thống đó vẫn mãi trường tồn và được phát huy 
mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH.

Lê Xuân

sở kế hOạch & đầu tư thanh hOá:
TăNG TrưởNG cao NHờ Đầu Tư ĐúNG HướNG Và 

cHỉ Đạo THực HiệN QuyếT LiệT ĐồNG bộ các Giải pHáp

Năm 2019 là năm có mốc son đậm nét 
nhất của Thanh Hoá với tốc độ tăng 
trưởng đạt 17,15%, là mức tăng trưởng 
cao nhất từ trước đến nay, trong đó 

nông - lâm - thuỷ sản tăng 1,92%; công nghiệp - xây 
dựng tăng 21,87%; dịch vụ tăng 7,71%. Cơ cấu các 
ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ 
trọng nông - lâm - thuỷ sản chiếm 10,9%, công nghiệp - 
xây dựng chiếm 47,1%, dịch vụ chiếm 33,2%. 

Đạt được những thành quả rất đáng tự hào đó là do 
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động 
kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được 
tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư 
phát triển, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều 
chuyển biến. Các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư 
kinh doanh được cải thiện, trong đó chỉ số năng lực cấp 
tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 3 bậc, xếp thứ 25 cả nước. Chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 
tăng 9 bậc, xếp thứ 11 cả nước. Dịch vụ công đã được 
đưa vào hoạt động kết nối với cổng dịch vụ công quốc 
gia, cung cấp 800 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Việc 
đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử được đẩy mạnh. 
Ngành Kế hoạch đầu tư đã tham mưu cho tỉnh tiếp và 
làm việc với nhiều đoàn công tác của các tổ chức, tập 
đoàn, doanh nghiệp lớn trong, ngoài nước và ký biên 
bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư nhiều dự án lớn, trọng điểm. 
Tham gia các hội nghị, diễn đàn về xúc tiến đầu tư trong 
nước, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Liên bang 
Nga, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đến tháng 11/2019 
đã thu hút được 196 dự án đầu tư trực tiếp (20 dự án 
FDI), với số vốn đăng ký 20.569 tỷ đồng, tăng 18,6% và 
320,2 triệu USD, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ. 

Sở Kế hoạch & Đầu tư đã rà soát, chấm dứt hiệu lực 
quyết định chủ trương đầu tư đối với 48 dự án vi phạm 
các quy định của pháp luật, chưa xem xét, hoặc không 
chấp thuận chủ trương đầu tư 243 dự án do không đảm 
bảo quy định của pháp luật, không phù hợp với quy 
hoạch được duyệt. 

Tích cực vận động và thu hút các nguồn vốn ODA đạt 
kết quả tích cực. Đến nay, dự án Phát triển tổng hợp các 
đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (vay vốn Ngân 
hàng Thế giới) đã ký Hiệp định vay vốn; dự án Cải thiện 
cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự 
án đô thị Ngọc Lặc (vay vốn Cơ quan phát triển Pháp) đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong năm qua, việc huy động vốn đầu tư phát 
triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, đạt kế hoạch, tăng 22,6% 

Ông Hoàng Văn Hùng
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc

 Sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hoá

Trụ sở Sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hoá
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so với cùng kỳ; Đã hoàn thành, đưa vào hoạt động một 
số dự án lớn, quan trọng như: Bệnh viện Ung bướu; 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực; một số dự án 
may trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Quảng Xương. Đã 
khởi công xây dựng một số dự án lớn như: Đường từ 
Trung tâm thành phố Thanh Hoá nối với đường giao 
thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế 
Nghi Sơn; Nhà máy Sản xuất tất và áo lót cao cấp (Yên 
Định); Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập 
trung quy mô công nghiệp (Nông Cống). 

Lĩnh vực đầu tư công có nhiều chuyển biến tích 
cực, nổi bật là kết quả giải ngân. Giá trị khối lượng thực 
hiện ước đạt 7.485 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ, 
giải ngân đến ngày 20/11/2019 đạt 7.288 tỷ đồng, bằng 
84,1% kế hoạch, đứng thứ 3 cả nước. Nhiều dự án đầu 
tư kết cấu hạ tầng trọng điểm đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định chủ trương đầu tư và đang được các 
cấp, các ngành, chủ đầu tư hoàn thành công tác chuẩn 
bị đầu tư để triển khai thực hiện, tạo đà cho phát triển 
của tỉnh trong giai đoạn tới. 

Cùng với đó, Sở đã chú trọng đổi mới phương thức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế đối 
ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan Trung ương, các địa phương, các 
hiệp hội, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để có kế 
hoạch tiếp cận, quảng bá và kêu gọi đầu tư vào tỉnh. 
Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án của doanh nghiệp, 
nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách giao đất sạch 
cho nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực 
trọng điểm khuyến khích đầu tư có tổng mức đầu tư từ 
2 tỷ USD trở lên. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có 
chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo 
vệ môi trường là tiêu chí đánh giá, lựa chọn dự án. Ưu 

tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, 
công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có 
giá trị gia tăng cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng 
toàn cầu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn. 

Ngành Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thanh Hoá, cơ 
quan tham mưu tổng hợp cho tỉnh về tất cả các lĩnh 
vực KT-XH trong năm qua đã thực hiện thành công 
nhiều chương trình, dự án kinh tế lớn, nâng diện mạo 
cơ sở hạ tầng của tỉnh lên một sắc thái mới. Kinh tế 
tăng trưởng mạnh mẽ, thành phố được xây dựng khang 
trang, bộ mặt đô thị được đổi mới, kỷ cương trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng và quản lý 
đô thị được chấn chỉnh theo khuôn phép chuẩn mực, 
đời sống của nhân dân trong tỉnh đã được nâng lên rõ 
rệt… Khẳng định thêm về điều này, ông Hoàng Văn 
Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hoá 
cho biết: “Từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm 
thấp, lại nằm xa trung tâm thủ đô, Thanh Hoá đã quyết 
tâm nỗ lực vượt bậc, bứt phá khỏi mọi rào cản, khó 
khăn, phấn đấu xây dựng một nền kinh tế tổng hợp, có 
bước tăng trưởng đột phá. Điều cốt lõi nhất là nằm ở 
khâu: phải chọn đầu tư đúng hướng, trọng tâm, trọng 
điểm, không dàn trải lan man, quá trình chỉ đạo thực 
hiện của mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương phải sâu 
sát, quyết liệt, thường xuyên bằng các giải pháp khoa 
học, hiệu quả, phù hợp. Có như vậy mới thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ được”. Tâm huyết của người 
đứng đầu ngành Kế hoạch & Đầu tư Thanh Hoá cũng là 
phương châm hành động của toàn tỉnh. Bởi vậy, Thanh 
Hoá đang được coi là điểm sáng của miền Trung, điểm 
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tiến trình công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn được đầu tư xây dựng tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
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Năm 2019, huyện Phong Thổ thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-XH trong điều 
kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch 
tả lợn châu Phi phát triển trên diện rộng 

đã gây nhiều thiệt hại đến đời sống của nhân dân. Đảng 
bộ chính quyền huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ sản 
xuất nông, lâm nghiệp và các nguồn vốn, kinh phí thực 
hiện các đề án hỗ trợ sản xuất được phân bổ kịp thời, 
đáp ứng yêu cầu thời vụ. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cơ cấu giống, cây 
trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực. Tổng diện 
tích trồng cây lương thực có hạt đạt 8.494,8 ha, sản 
lượng ước đạt 36.130,9 tấn, đạt 99,6% kế hoạch, trong 
đó diện tích trồng lúa thực hiện 4.732,8 ha, đạt 100,1% 
kế hoạch, năng suất 45,98 tạ/ha, sản lượng 21.763,4 
tấn, đạt 100,1% so với kế hoạch. Diện tích trồng ngô 
thực hiện 3.762 ha đạt 101,2% so với kế hoạch. Ngoài 
cây lương thực, huyện còn tích cực chỉ đạo trồng mới 
111,77 ha cây cao su và 53,98 ha cây mắc ca. Các loại 
cây công nghiệp dài hạn như: Thảo quả, chè và cây ăn 
quả lâu năm khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
được duy trì phát triển, chú trọng thu hút đầu tư phát 
triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư các 
công trình thuỷ điện, sản xuất vật liệu xây dựng trên 
địa bàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp ước đạt 147.803 triệu đồng đạt 107,2% kế 
hoạch. Sản phẩm chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng. 

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”. 
Huyện đã chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc triển khai công 
tác xây dựng NTM tại các xã, duy trì và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí tại 03 xã đạt chuẩn NTM, tập trung 
chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí tại xã Huổi 
Luông (xã Huổi Luông phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn 
NTM). Kết quả thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xây 
dựng NTM đạt bình quân 12,88 tiêu chí/xã đạt 98,6% 
kế hoạch giao; 03 xã đạt 19 tiêu chí; 01 xã đạt 15-18 tiêu 
chí; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 01 xã đạt 9 tiêu chí.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội 
của huyện vẫn tăng trưởng, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt 

Chúng tôi đến Phong Thổ vào những ngày cuối năm, khi cái rét đầu 
đông đang ùa về, lạnh đến tê tái. Trên biên giới mây mù bao phủ 
trắng ngợp cả núi rừng. Không khí của những ngày cuối năm thật 
rộn ràng, hối hả. Toàn huyện đang tập trung cho hoàn thành các mục 
tiêu kế hoạch cả năm, triển khai tổng kết, kiểm điểm, đánh giá các 
mặt công tác… Chủ tịch huyện Trần Văn Quế mặc dù rất bận, song 
ông vẫn dành cho chúng tôi những giờ phút thật chân thành, cầu thị 
và đầm ấm như xua tan cả giá lạnh trên miền biên cương.

Bừng sáng trên 
đại ngàn Tây Bắc

Hương Lan

huyện phOng thổ:

Lễ hội Nàng Han

Ông Trần Văn Quế
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG86 87

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Tý - 2020
và vượt kế hoạch, một số kết quả nổi bật như: Tổng 
thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 80.404 triệu 
đồng đạt 202,85% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng địa 
phương đạt 119,4% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
30,32% xuống còn 25,64%; tỷ lệ lao động được đào tạo, 
tập huấn so với tổng số lao động đạt 102% so với kế 
hoạch; số lao động được đào tạo trong năm đạt 101,5% 
kế hoạch; số thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 
tăng 11,7% so với kế hoạch; dân số nông thôn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh tăng 1,23% so với kế hoạch... 

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự 
chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục và đào tạo 
được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra 
lớp đạt kế hoạch đề ra. Công tác khám, chữa bệnh, y tế 
dự phòng được đẩy mạnh, chủ động phát hiện kịp thời 
các ca bệnh, các ổ dịch tiềm tàng. Chính sách an sinh xã 
hội được thực hiện đầy đủ. Thu nhập và đời sống của 
đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện rõ rệt, 
góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo 
của huyện. An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, 
tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới 
quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với huyện Kim 
Bình, Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục được tăng cường.

Định hướng trong năm tới, Đảng bộ, chính quyền 
huyện xác định rõ tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực 
hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là năm 
“Hành động, kỷ cương, hiệu quả” phấn đấu năm 2020 đạt 
và vượt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XIX. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng 
trưởng kinh tế. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các 
Đề án, Nghị quyết của tỉnh, huyện; Ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Phát triển toàn diện giáo 
dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và chăm 
lo đời sống nhân dân; Bảo tồn và phát huy các di sản văn 
hóa dân tộc; Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ 

động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu 
quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; Củng cố 
quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại. 
Những mục tiêu đó đang được Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân trong huyện triển khai thực hiện bằng những nỗ 
lực cao nhất với tinh thần chủ động vượt khó để thành 
công, chắc chắn rằng Phong Thổ sẽ thu được nhiều thắng 
lợi to lớn mà Nghị quyết đã đề ra.

Chia tay huyện Phong Thổ, chúng tôi nhận ra một 
điều rất chân thành, giản dị mà thiết thực về Chủ tịch 
Trần Văn Quế. Ông đã gắn bó trọn cuộc đời với núi 
rừng Tây Bắc, qua nhiều cương vị, ở đâu làm gì ông cũng 
miệt mài, tâm huyết và chú ý lắng nghe với tinh thần cầu 
thị nhất. Ông cho biết: “Chúng tôi thường xuyên trau 
dồi, học tập về mọi mặt khoa học công nghệ, thông tin, 
phương pháp lãnh đạo hoạt động sản xuất ở các đơn vị 
điển hình và cả những kinh nghiệm từ trong thực tế của 
nhân dân… Có như thế mình mới sát nhiệm vụ và thấu 
tỏ mọi việc được”. Thật chí lý và cắt nghĩa vì sao trong 
quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, gian nan vậy 
mà Phong Thổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính 
quyền mà người đứng đầu là ông, vẫn luôn tìm mọi giải 
pháp vượt khó để vươn lên. Bài học về cầu thị, lắng 
nghe dân không mới, nhưng vận dụng được để anh em 
đồng nghiệp mến phục, cấp trên tin tưởng, nhân dân quý 
trọng không phải ai cũng làm chu toàn và hiệu quả. Mùa 
Xuân đang về trên biên cương, những đoá hoa dã quỳ 
đang bừng nở vàng rực hai bên đường, lốm đốm những 
nụ đào còn e ấp hé nụ đang chờ xuân chín, những người 
làm báo chúng tôi xin được trân trọng chúc ông và tập 
thể lãnh đạo huyện Phong Thổ mùa xuân năm mới với 
nhiều thành công mới, giành được nhiều kết quả toàn 
diện trong các lĩnh vực KT-XH để Phong Thổ luôn bừng 
sáng trên đại ngàn Tây Bắc

Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn giống ngô LVN 885 tại xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
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Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thời tiết mưa bão 
bất thường, bệnh dịch xảy ra liên tiếp, giá cả leo thang, kinh tế vĩ mô 
không ổn định, đã tác động bất lợi đến các hoạt động phát triển KT-
XH của huyện, song Tân Uyên vẫn tăng trưởng, hoàn thành 11/11 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế 
tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, chính trị ổn 
định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

TícH cực cHăm Lo NâNG cao Đời sốNG NHâN DâN, 
Đảm bảo aN siNH Xã Hội

MinH PHương

huyện tân uyên: hướng về cơ sở,

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt 
và hiệu quả nên kinh tế phát triển khá 
toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
tích cực theo hướng đã định. Tỷ trọng 

ngành nông, lâm nghiệp: 33,5%, công nghiệp - xây 
dựng: 18,8%, dịch vụ: 47,7%. Thu ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn 47.281 triệu đồng, đạt 105,1% Nghị quyết. 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/
người/năm, tăng 1,31 lần so với năm 2015. 

Xác định nông nghiệp là mũi nhọn, nên huyện đã 
thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; sản xuất 
nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng hàng hoá tập 
trung, gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với chế 
biến; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được 
vận dụng sáng tạo và hiệu quả. Tổng sản lượng lương 
thực đạt 31.885,6 tấn, đạt 106,3% Nghị quyết. Hình thành 
vùng sản xuất lương thực hàng hoá với diện tích lúa hàng 
hoá 553,4 ha; trồng mới 718,9 ha chè, nâng diện tích chè 
toàn huyện lên 2.438 ha, đạt 128% Nghị quyết. Sản lượng 
chè búp tươi đạt 14.000 tấn, đạt 100% Nghị quyết. 

Lĩnh vực lâm nghiệp cũng được quan tâm, trong năm 
qua toàn huyện đã trồng mới 1.011 ha quế, 295 ha sơn 
tra, 182 ha mắc ca, thực hiện tốt công tác khoanh nuôi 
tái sinh, bảo vệ và khoán chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
Tổng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 49.498,5 
triệu đồng. Diện tích rừng hiện có của huyện là 34.045 
ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,35%, đạt 103% Nghị quyết. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới (NTM) được cấp, các ngành triển khai tích 

cực. Nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM được 
nâng lên, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của 
người dân. Xây dựng NTM theo hướng phát triển bền 
vững, giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, 
cảnh quan môi trường nông thôn dần được cải thiện 
theo hướng xanh - sạch - đẹp. Kết thúc năm 2017, thu 
nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 19,5 triệu đồng/
người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 
23,4%, toàn huyện có 4/9 xã đạt chuẩn NTM, đạt 80% 
Nghị quyết, bình quân tiêu chí NTM đạt 14,6 tiêu chí. 

Nhằm đẩy mạnh tỷ lệ công nghiệp vào cơ cấu kinh 
tế huyện, lãnh đạo huyện đã tích cực chỉ đạo phát triển 
công nghiệp, nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp 
có thế mạnh như: Chế biến chè, sản xuất vật liệu xây 
dựng. Một số nghề truyền thống được duy trì phát triển. 
Đến nay, toàn huyện có 148 cơ sở sản xuất công nghiệp, 

Ông nguyễn Sỹ CảnH 
Bí thư Huyện uỷ 

Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên

Thi kéo co trong lễ hội các dân tộc huyện Tân Uyên
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tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 10,3%...

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, 
thực hiện đảm bảo, đã kịp thời thăm hỏi, động viên các 
gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết. Công tác xoá 
đói giảm nghèo được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện có hiệu quả và tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công 
tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động 
được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,53%. 
Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 1620 lao 
động, đạt 108%, đã xuất cảnh 81 người đi làm việc ở nước 
ngoài, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hằng năm; 10/10 xã, thị 
trấn đạt chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em hàng năm. 

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, với quyết tâm chính trị cao, Đảng 
bộ huyện đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành 11 chỉ tiêu mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng 
khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản 
xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, hình thành các 
vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng phát 
triển bền vững; 2 chương trình trọng điểm và Chương 
trình xây dựng nông thôn được tập trung chỉ đạo, triển 
khai và đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn 
hằng năm đều tăng, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn 
vốn đầu tư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước đáp 
ứng nhu cầu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, 
bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng 
giáo dục được tăng lên, các hoạt động văn hoá - xã hội 
được đẩy mạnh. Công tác y tế, an sinh xã hội được chăm 
lo; đời sống vật chất và mức hưởng thụ văn hoá tinh 
thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. 
Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành 
chính được đẩy mạnh, bộ máy chính quyền từ huyện 
đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo hướng 
tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ 
huyện, các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Hoạt 

động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 
có nhiều chuyển biến tích cực, sức mạnh đoàn kết các 
dân tộc được giữ vững và phát huy. Công tác xây dựng 
Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường. Hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới theo hướng sâu 
sát cơ sở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng 
điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Huyện Tân Uyên 
đã thoát khỏi huyện nghèo, là tiền đề vững chắc cho sự 
phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo. 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất 
kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, 
tranh thủ tối đa nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, 
xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ người nghèo, đối 
tượng chính sách. 

Coi trọng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung hướng 
về cơ sở, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chủ động 
giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh tại cơ sở, nhất 
là vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo, vùng đồng bào 
tái định cư, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh 
tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 
phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá. Coi trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các 
mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

Hướng về cơ sở, gần dân, không xa rời dân, kịp thời 
giải quyết mọi mâu thuẫn trong cuộc sống cho dân, 
được dân tin và mến phục. Những bài học kinh nghiệm 
quý đó đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Uyên 
rút ra từ thực tiễn sinh động luôn là định hướng cho 
các hoạt động của huyện. Tin rằng, với phong cách 
lãnh đạo năng động, sáng tạo, cầu thị cao cùng với tinh 
thần đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, 
chắc chắn trong tương lai gần, Tân Uyên sẽ giành được 
nhiều thành quả cao hơn, xứng đáng với niềm tin của 
lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong huyện

Vùng chè đặc sản huyện Tân UyênVùng chè đặc sản huyện Tân Uyên



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG90 91

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Canh Tý - 2020

Thành lập từ năm 2008, với tầm nhìn "luôn 
tiên phong và phát triển mạnh mẽ mặt 
hàng nước uống chất lượng cao, cũng như 
xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp 

hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước 
uống đóng chai tại Việt Nam”, đến nay, hơn 10 năm, 
Công ty CP nước Hoàng Minh đã khẳng định được vị 
trí vững chắc và thương hiệu uy tín trong lòng đông 
đảo người tiêu dùng khắp trong và ngoài nước.

 Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành 
công ấy chính là chất lượng cũng như giá trị tự thân 
của sản phẩm có được. Đó là nước i-on Life luôn mang 
trong mình 5 tính chất khác biệt: Tính kiềm tự như 
như rau xanh (pH 8,5 - 9,5, không sử dụng hóa chất, 

giúp dung hòa acid dư thừa trong cơ thể); Có khả 
năng chống oxy hóa (nhờ nước có hàm lượng hydro 
hoạt tính phong phú, giúp tăng đề kháng, căng tràn 
sức sống từ mỗi tế bào); Có cụm phân tử nhỏ mịn 
(giúp nhanh chóng thẩm thấu vào trong tế bào, tăng 
lưu thông máu); Hàm lượng khoáng tự nhiên cân bằng 
(nước chứa các khoáng chất Ca, Mg, Na, K…); Vị ngọt 
tự nhiên (từ nguồn nước quý hiếm tại Long An). Đây là 
những tính chất tích cực, vô cùng cần thiết đối với sức 
khỏe con người trong điều kiện môi trường và vấn đề 
an toàn thực phẩm đang được chú trọng, đề cao. Cùng 
với sự khác biệt của sản phẩm làm nên sự thành công 
ấy là nhiều yếu tố hữu hảo khác mà Hoàng Minh hội 
tụ được như: Con người, công nghệ kỹ thuật, địa thế,…

Nước là bản nguyên của vạn vật, là khởi nguồn của sự sống trên trái đất, là cội nguồn để 
duy trì sự sống, là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng con người. Với ý nghĩa và giá trị 
to lớn ấy, Công ty CP nước Hoàng Minh đã chắt chiu từng giọt nước quý giá mang thương 
hiệu i-on Life trong suốt hành trình hơn 10 năm qua để mang đến hàng triệu “món quà” cho 
sức khỏe con người.

Hương ViệT

nước uống i-On lifE

Món quà quý giá cho sức khỏe
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Đại diện Công ty CP nước Hoàng Minh cho biết: 
“Mười năm qua là một chặng đường khát khao chinh 
phục biển lớn, tạo uy tín trên thị trường. Mười năm ấy 
là một hành trình đầy tự hào, chứa đựng biết bao nỗ 
lực, sự cố gắng của mỗi con người trong Công ty với 
mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh mặt hàng nước uống chất lượng cao 
tại Việt Nam. Bởi lẽ, Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà 
máy sản xuất quy mô lớn tại Long An với tổng vốn đầu 
tư 100 tỷ đồng. Tổng diện tích lên tới 11.000 m2 , với 
hệ thống dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn 
và công nghệ điện giải hiện đại nhất độc quyền từ Tập 
đoàn OSG (Nhật Bản)...”.

Hiện nay, Nhà máy có khả năng cung ứng cho thị 
trường 50 triệu lít mỗi năm và đang mở rộng công suất 
hoàn thành mục tiêu 100 triệu lít mỗi năm vào năm 
2021. Bằng những cố gắng trong hoạt động sản xuất, 
đạt tiêu chí đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân 
thủ vệ sinh môi trường lên hàng đầu, i-on Life đã vượt 
qua những tiêu chí kiểm định khắt khe để được cấp 
chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 
22.000:2005 và HACCP được cấp bởi SGS Thụy Sỹ. 
Hơn thế, i-on Life còn trải qua đầy đủ các công đoạn 
xử lý nghiêm ngặt, khép kín trước khi đến tay người 
tiêu dùng, từ khâu khai thác và xử lý nước ngầm để lưu 
giữ được hàm lượng khoáng chất tự nhiên tốt nhất cho 
sức khỏe. Trong quá trình sản xuất, Công ty đã tích 
hợp các công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu từ các nhà 
cung cấp uy tín trên thế giới như EU và đặc biệt là công 
nghệ điện giải nước tiên tiến từ tập đoàn OSG (Nhật 
Bản) mang lại sản phẩm đáp ứng tốt kỳ vọng của khách 

hàng. Với những giá trị mà nước uống i-on Life mang 
lại cho sức khỏe của người tiêu dùng, i-on Life trở thành 
một trong những sản phẩm nước uống tại Việt Nam 
hân hạnh được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận An toàn 
thực phẩm và Chứng nhận Thực phẩm đặc biệt tốt cho 
sức khỏe của người tiêu dùng. Qua đó, khẳng định, i-on 
Life hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt 
khe và phù hợp với yêu cầu của các đối tác, khách hàng 
nhờ chất lượng, tính năng ưu việt, vượt trên sự mong 
đợi của khách hàng. 

Hiện nay, sản phẩm nước uống i-on life đã có mặt 
tại khắp các tỉnh thành Việt Nam với hệ thống các siêu 
thị lớn và các cửa hàng tiện lợi 24h và 6.000 điểm bán 
trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu hàng triệu khách hàng 
tiêu dùng khắp cả nước.

Có thể nói, bằng những nỗ lực không ngừng, i-on 
Life đã từng bước chinh phục niềm tin của khách hàng 
bằng chất lượng sản phẩm. Năm 2018, Công ty chính 
thức nhập khẩu phân phối dòng máy tạo nước uống 
i-on kiềm trong gia đình hiệu HU 121 của Tập đoàn 
OSG Nhật Bản - một thiết bị điện phân nước tạo ra đa 
dạng loại nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều cung 
bậc trong gia đình, bao gồm: Nước uống ion kiềm giàu 
hydro sử dụng để uống; Nước nấu ăn hàng ngày và 
nước pH thấp.

Để đạt được những thành công của ngày hôm nay, 
Công ty đã kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự lớn mạnh của 
thương hiệu i-on Life và ngành hàng nước uống Việt 
Nam. Chính bởi vậy, i-on Life không chỉ đơn giản là 
nước mà nó còn là món quà cho sức khỏe con người

Nước uống i -on Life đồng hành cùng giải chạy việt dã HCMC Marathon 2019
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Nặng tình với quê là tình cảm, là tâm lý 
phổ biến ở những người có tuổi. Ngoài 
một số ít người ra đi từ ruộng đồng sau 
này thành ông trạng áo dài, sống ly quê, 

thấy mình gắn bó với thị thành hơn là máu thịt với nơi 
chôn nhau cắt rốn, đa phần những người có gốc gác 
“nhà quê” thường mang cảm giác như “cá về với nước”, 
hay những gia đình Hà Nội lũ lượt về quê đón Tết, khiến 
36 phố phường luôn đông đúc, ngột ngạt, đường tắc… 
bỗng hóa thành thênh thang, tạnh vắng vào mỗi dịp Tết 
đến, Xuân về. Đúng là “về” chứ nhất quyết không phải 
“đi”. Không đi đâu bằng về quê. Lâu nay, thực tế đã 
minh chứng trong số những người sống ở Hà Nội đi ăn 
tết và chơi tết nơi khác đang gia tăng, những gia đình 
chọn “đi” thay vì “về”, hầu hết là những gia đình trẻ, 

gia đình trung lưu, gia đình không đặt nặng đạo lý truyền 
thống… Cuộc sống hiện đại với những áp lực căng thẳng, 
ba ngày Tết là dịp để “xả hơi”, để “cân bằng”, để nạp lại 
“năng lượng”, để “bù đắp” những khiếm khuyết nghĩa 
tình, hay là để “thắp lửa”, để “cầu nguyện”… Ai và ở 
đâu đáp ứng những tiêu chí đó, ắt Tết sẽ được chọn. Về 
quê không còn là lựa chọn tối ưu, nhất là các bậc cha 
mẹ thời nay cũng “thoáng”, chiều và chịu “nương” theo 
con cái hơn. Trong khi con của họ, không phải ai cũng 
chịu giữ và thực hiện chữ hiếu một cách máy móc. Thế 
là ngày nay, “về quê” chỉ là một trong những phương án 
được “gạch đầu dòng” để lựa chọn trong các dịp nghỉ 
lễ, tết, thay vì là phương án duy nhất “số 1” với một số 
gia đình. Dù vậy, “Tết là về” - về quê, ngoài chuyện đạo 
lý, phong cách sống, còn là nhu cầu tình cảm khó có thể 

Mỗi khi bài hát “Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, cất lên “...Về thăm lại miền quê, nơi 
có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về”, “…Ôi quê ta bánh đa, bánh đúc, nơi thảo thơm 
đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ”…, đã mang đến cho những 
người xa quê nỗi nhớ quê da diết, đan xen sự lưu luyến, bồi hồi với ký ức tuổi thơ còn đó ăm 
ắp “hồn quê”, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

anH THư

Có một thời để nhớ, 
 một Tết để đợi

Tết quê
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thay khác đối với một số người. Tôi  biết, có những gia 
đình con cái đã lớn, song cha mẹ họ vẫn coi Tết trong 
ngôi nhà của đấng sinh thành mới là Tết. Tết nào không 
về được ba mươi, mùng một, không được chạy chân đất 
nhà trên, nhà dưới dăm ba ngày, thấy mặt họ lộ rõ sự 
đăm chiêu. Cho dù Tết phố phường lắm lúc cũng tưng 
bừng, quà quê hơn cả ở quê.

Tết là ký ức về những mùa hoa đào năm xưa nở 
bung từng cánh mỏng trong tâm hồn của những người 
hoài cổ. Nói hoa đào là đào ta, hoa nhỏ, cánh đơn, màu 
hồng nhạt, nở lác đác sáng mùng một trong vườn, trước 
sân, khi những giọt sương năm mới còn đọng e ấp trên 
lá, trên cánh hoa, tuyệt nhiên không phải là đào bích, 
đào phai mà người Hà Nội vẫn cầu kỳ tuyển chọn. Vào 
những năm 70, miền Bắc còn nghèo lắm, vì thế Tết rất 
đơn sơ, không chỉ ở quê mà ở Hà Nội cũng vậy. Sau 
giải phóng miền Nam, không phải thắt lưng buộc bụng 
để gửi gạo ra chiến trường, nhưng góc bếp ngày Tết 
vẫn đơn sơ, kể cả những bữa tất niên chiều 30 hay bữa 
cỗ đầu năm mới… Còn khái niệm về tiệc tùng linh đình 
thì xa vời lắm, có chăng chỉ trên phim ảnh, chuyện kể. 
Song, không vì thế mà vơi đi cơn thèm khát được về với 
Tết quê của lũ con nít thời đó.

Về với Tết quê là về với căn bếp nghèo, với cây rơm 
cao vút ngày mùa cứ thấp dần sau mỗi lần mẹ cời than, 
đỏ lửa. Về với tiếng giã gạo khuya bùm bụp, về với đêm 
bánh chưng tưng bừng ngõ xóm, về với những đĩa xôi 
trắng nho nhỏ đơm lưng chừng (chỉ ngày giỗ, ngày Tết 
mới được thấy), chứ đâu đầy đặn, cao tú hụ như giờ đây. 
Để có những thứ đó, các thành viên trong gia đình phải 
bận rộn, cùng nhau “xắn tay”, mỗi người mỗi việc: Xay 
thóc nếp, sàng sẩy rồi mang ngâm từ tối hôm trước, rồi 
hì hục đặt chõ đồ xôi (bằng đất sét nung) lên bếp, dùng 
đất sét nhão đánh nhuyễn bịt vòng quanh chỗ tiếp xúc 
giữa nồi và chõ để hơi nước không thoát ra ngoài. Do 
nắp chõ cũng bằng đất nung không thể kín khít, nên để 
giữ hơi lại, các bà phải cẩn thận lót lá chuối non trước 
khi đậy vung. Phải bẻ cong mấy sợi lạt giang để sát xuống 
đáy (phía trong chõ), khi gạo nếp gặp hơi nước bốc lên 
và chín dần thì được xới lên bằng cách dùng hai tay nâng 
dần hai đầu những sợi lạt lên kéo theo những tảng xôi 
nghi ngút…Căn bếp bắt đầu có Tết sớm từ lúc xôi được 
dỡ ra rá, mùi thơm của xôi, của lửa, của lá chuối non hòa 
quyện, hấp dẫn, mời mọc. Nhưng xôi dẻo, xôi thơm đến 
độ nào thì chỉ có thể cảm nhận bằng mắt, bằng tay, bằng 
hít hà, tuyệt nhiên không được nếm, được thử khi các 
bậc cha chú chưa hoàn tất việc thắp hương khấn vái tổ 
tiên trước bàn thờ. Rồi ở đó còn là những đứa trẻ quê lau 
tau, thèm Tết, thèm xôi chẳng khác gì chúng tôi nghẹo 
cổ nhìn như bị thôi miên vào đôi tay có “phép mầu” của 
các bà mà thấy việc đồ xôi thật quan trọng, trong mắt 
những đứa con gái mới lớn đi học i tờ còn óng ánh cái 

gọi là “ước mơ”: “Chắc chắn mai sau mình cũng có thể 
vào bếp đồ xôi được như các bà, các mẹ”. 

Giờ đây, thi thoảng mới bắc bếp đồ xôi, ngày 
thường cứ năm ngàn, mười ngàn ra ngõ là có vô khối 
loại xôi để chọn: Nào là xôi ngô, xôi lạc, xôi đỗ, xôi 
xéo, xôi ruốc, xôi thịt, xôi trứng, xôi gà, xôi lạp xường, 
thôi thì đủ cả. Bánh chưng ăn quanh năm không phải 
đợi đến Tết mới được “lại gần”. Ký ức về những chõ 
xôi trắng bốc khói trong căn bếp tồi tàn ngày ấy vẫn 
mãi gắn liền với tuổi thơ tôi. Lạ lắm, đến tận giờ đây 
mỗi lần cầm trên tay những hạt nếp cái hoa vàng tròn 
mẩy đều tăm tắp, tôi vẫn không sao quên được những 
gương mặt chất phát, quê mùa ửng đỏ trong ánh lửa 
bập bùng, mà chỉ những người đàn bà thôn quê mới có, 
nhớ những đôi bàn tay miết lấy, miết để những vệt đất 
sét dẻo quánh quanh đáy chõ trên bếp. Tôi tin những ai 
đã từng được biết, được nếm trải những hạt xôi ở thập 
kỷ 70 sẽ không bao giờ quên Tết quê vì mùi xôi thơm 
ngào ngạt bay ra từ bếp. “Ai ơi bưng bát cơm đầy”, với 
tôi không phải là nỗi nhớ bát cơm ngày giáp hạt, bát 
cơm thủa ăn bo bo triền miên, mà là nhớ mâm xôi ngày 
tết ở quê - mâm xôi mà “Thằng Bờm có cái quạt mo”, 
có thể sẵn sàng đánh đổi hơn mọi thứ trên đời. Hay với 
bậc hoa niên “hôm nay”, hoa đào, bánh chưng pháo 
hồng và câu đối Tết trên giấy đỏ, đã mang đến cho Tết 
quê thêm phần rực rỡ lắm rồi… Ai còn nhớ và ai đã 
quên, điều ấy không quan trọng, vì Tết vẫn về bên ta 
như một lời hẹn thầm kín, tri kỷ, trung trinh, giữ cho ta 
ngọn lửa hồng ấm áp nơi góc bếp, giữ cho ta ngọn khói 
bếp trắng ngoằn ngoèo bay lượn trời chiều ba mươi, giữ 
cho ta giấc mơ áo mới, má hây hây đỏ sáng mùng một…

Có một thời để nhớ, một Tết để đợi, sao cứ để lại 
phố phường mà về quê, mà không nguôi nao nức mỗi 
độ Xuân sang. Bởi, “...Nơi bền lâu là nơi lắng sâu, là 
thiếu quê hương ta về, ta về đâu?…”

Phiên chợ quê ngày Tết
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Mỹ thuật hiện đại chia thành hội họa và điêu khắc. Nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ 
(Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng có hai dòng chính: Tranh điệp trên giấy dó và tranh điệp 
trên phỗng đất.

PHạM THuận THànH

Dòng tranh đất Đông Hồ hiện nay chỉ còn 
được bảo tồn tại gia đình ông Phùng 
Đình Giáp. Đây là nghề gia truyền, xa xưa 
không nhớ, chỉ biết đời ông nội Phùng 

Đình Khả, bố Phùng Đình Nhung đều làm nghề. Cũng 
như tranh giấy dó, phỗng đất chủ yếu làm và bán vào 
dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu.

Ông Phùng Đình Giáp sinh năm 1954, thời trẻ tham 
gia Quân đội chống Mỹ và truy quét Phun rô ở địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk. Tháng 6/1980, ông phục viên về quê tiếp 
tục tham gia công tác tại địa phương, làm nhân viên 
y tế cộng đồng của xã. Hiện ông tham gia Ban chấp 
hành Chi hội Cựu chiến binh thôn. Trong ngôi nhà 
ngói cổ, khoảnh sân hẹp chạy dài rợp bóng cây cảnh, 
ông Phùng Đình Giáp vẫn say sưa với nghề tổ truyền. 

Với miếng gỗ dầy chừng 2 cm, rộng khoảng 30 cm, ông 
nhào đất, nặn ra những con phỗng ngộ nghĩnh rồi xếp 
ra cái mẹt. Đôi bàn tay vàng của người nghệ nhân già 
khéo như múa, vừa véo miếng đất nho nhỏ xoay nặn 
một lát đã ra hình con phỗng như ý rồi. Khác với tranh 
giấy dó phải mua giấy từ làng nghề Phong Khê (thành 
phố Bắc Ninh), đất nặn gia đình phải tự chế lấy. Ông 
Giáp chia sẻ, đất nặn là loại đất thó, nằm sâu dưới lớp 
đất sét, cách mặt đất chừng 2 mét. Nguyên liệu khá 
phong phú nhưng việc đào bới mất công. Thời xưa dân 
ta đóng gạch nhiều thì cứ đến khu lò nào cũng dễ dàng 
kiếm được đất thó. Kiếm được đất rồi phải phơi khô, 
giã nhỏ, sau đó dùng cái rây bột để rây đất loại bỏ tạp 
chất. Trong khi phơi đất chờ khô thì đã phải ngâm giấy 
bản cho nhừ. Chừng một tuần thì giấy bản nhừ tan vào 

Bộ phỗng đất truyền thống gồm 5 nhân vậtBộ phỗng đất truyền thống gồm 5 nhân vật

CÓ một DòNg 
traNH đất đôNg HỒ
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nước là được. Trộn bột đất thó với giấy bản đã nhừ 
cho thật dẻo là có thể nặn phỗng. Đất nặn phong kín 
có thể dùng lâu dài.

Những con phỗng vừa nặn xong, ông Giáp cẩn thận 
bày ra cái mẹt phía trước mặt. Ông bảo miếng gỗ, 
cái mẹt là dụng cụ gia truyền của nghề, bây giờ sống 
thời hiện đại cũng không muốn thay đổi. Nó quen, nó 
tiện, thế thôi. Xong công đoạn nặn thì bê mẹt phỗng 
đi phơi. Đất nặn có giấy bản làm cốt nên tăng độ bền 
nên nhiều lần, giảm sự vỡ nát khi trẻ con dùng làm đồ 
chơi. Theo ông Giáp, trẻ không ngâm nước nghịch dại 
thì con phỗng có thể chơi lâu dài. Bộ phỗng Trung thu 
có 5 con là: Phỗng Phật đại diện cho sự lương thiện, 
đạo đức; Phỗng đứng đại diện cho người già, hiểu biết; 
Phỗng ngồi đại diện cho lớp trẻ kế tục; Phỗng chim đại 
diện cho bầu trời; Phỗng rùa đại diện cho dưới nước. 
Bộ phỗng là đạo lí ngũ hành, có thiên, địa, nhân, có vũ 
trụ. Bộ phỗng bày cùng mâm ngũ quả ngày Tết. Khi 
phá cỗ Trung thu thì trẻ sẽ được nhận các con phỗng 
để đem đi chơi. Đấy là lúc người lớn giảng dạy ý nghĩa 
con phỗng đại diện cho con trẻ thêm yêu quê hương, 
yêu cuộc sống và sự khát vọng vươn lên trong học tập.

Sau khi phơi con phỗng đủ độ khô thì người nghệ 
nhân “làm đẹp” cho phỗng. Đầu tiên phải quét lớp 
điệp lên toàn bộ con phỗng. Đây chính là loại điệp phết 
làm nền trên giấy dó của làng nghề tranh Đông Hồ. 
Điệp phải mua ở vùng Quảng Yên. Loại bỏ tạp chất rồi 
giã kĩ, rây bột, trộn với hồ nếp để phết lên giấy hoặc 
phỗng. Lại đem phơi cho khô điệp. Rồi mới bắt đầu 

công đoạn vẽ. Phẩm màu hòa với keo da trâu, gồm các 
màu xanh lục, đỏ, hồng, vàng, xanh da trời, tím. Hoàn 
toàn phải dùng tay để vẽ chứ không có khuôn in như 
làm tranh.

Công đoạn cuối cùng là làm bóng. Dùng nhựa 
thông pha với xăng quét lên hai lượt, cách làm như 
quang dầu nón lá vậy.

Hiện nay, ông Giáp không chỉ làm phỗng truyền 
thống mà ông còn làm nhiều phỗng chơi đa dạng, 
như phỗng mười hai con giáp. Năm Dậu có phỗng gà 
gọi sáng, gà mẹ con như gà trong tranh. Năm Hợi thì 
có lợn độc, lợn mẹ con. Trong chiếc tủ kính ông bày 
mẫu nhiều loại phỗng khác nhau và phỗng bây giờ bán 
quanh năm chứ không tập trung vào hai ngày Tết như 
xưa nữa. Có mẻ hàng ông xuất đến vài chục triệu đồng. 
Vì thế, vợ, con trai ông cũng phải phụ giúp và cùng 
làm. Người con trai cả Phùng Đình Khôi cũng đam mê 
nghề nghiệp cha ông. Điều đáng mừng hơn là dòng 
tranh đất Đông Hồ đã được nhiều người biết đến khi 
ông tham gia trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc học; Bảo 
tàng Phụ nữ; Triển lãm Vân Hồ; Trung tâm triển lãm 
Văn học nghệ thuật Việt Nam; Phố cổ Hà Nội; Hoàng 
thành Thăng Long… Đáng chú ý, hiện ông đã có đơn 
đặt hàng của cả du khách nước ngoài và sự trân quý 
nghề nghiệp tổ truyền của gia đình nghệ nhân Phùng 
Đình Giáp đang được đền đáp. Ông càng vui mừng 
hơn khi chính mình đã làm được việc là làm cho màu 
dân tộc sáng bừng trên nền điệp phỗng đất quê hương 
Đông Hồ

Gia đình ông Phùng Đình Giáp đã giữ nghề làm phỗng đất
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Trong đời thường, nhiều khi ta cứ cố dõi mắt thật xa, hình dung ra những điều thật lý tưởng, 
tròn trịa, hoàn mỹ, để rồi phải thất vọng khi không thấy bóng dáng chúng ở đâu. Tôi cũng 
đã có những cuộc kiếm tìm gượng gạo, máy móc như thế và nhiều lần vô vọng. Nhưng rồi 
chính những điều bình thường nhất diễn ra hằng ngày lại giúp mình khai mở, giác ngộ và 
thêm yêu cuộc sống, yêu con người. Lê THông

Những việc làm chất chứa tình người

Ở thành phố Hồ Chí Minh, đã từ lâu mọi 
người quen với hình ảnh thùng nước 
uống miễn phí bên đường dành cho 
người qua lại. Hớp nước cho người 

nghèo, người lỡ độ đường trong cái nắng phương Nam 
gay gắt thật quý biết bao. Một cô gái là chủ công ty 
nho nhỏ kinh doanh dược phẩm kể cho tôi nghe, có lần 
đang đi trên đường Võ Văn Tần (Quận 3), xe dừng khi 
đèn đỏ, cô thấy thùng nước từ thiện bên đường và mấy 
người bán vé số đang xúm xít uống. Về nhà thì cô bắt 
chước làm thôi, chả nghĩ ngợi gì cao xa cả.

Sắm thùng inox, cốc uống inox, đưa ra hôm trước, 
hôm sau thì mất. Chưa kịp mua cái khác, đành dùng 
tạm thùng nhựa. Bữa sau có người (bí ẩn) đem đến 
trả lại chiếc thùng inox ấy, cả 2 cái cốc nữa, kèm theo 
mấy chữ xin lỗi viết nguyệch ngoạc. Việc làm tốt đẹp 
đầy tình người của cô đã lay động cả suy nghĩ người 
có hành vi sai trái. Từ bấy trở đi, thùng nước để suốt 
từ sáng đến tối trước nhà, chẳng ai trông coi, không hề 
dây xích khóa khoáy mà chả hề suy suyển.

Hồi cuối tháng 01/2016, nhiều người rất cảm động 
khi báo chí đăng ảnh một nhà hảo tâm ở Quận 3 mua 
gạo ngon đóng thành bịch 5 kg, xếp cả đống ven đường 
trước nhà, với tấm biển đề "Gạo miễn phí, mỗi người lấy 
một gói ăn tết", “Quà tết miễn phí, mỗi người lấy một 
phần”. Tất nhiên, không phải ai cũng tham lam ào vào 
lấy bởi những người khá giả, người chưa đến mức khó 
khăn đều hiểu rằng, gạo này dành cho người nghèo, mà 
ngay cả người nghèo cũng chỉ tự động lấy một phần. 
Không lấy thứ dành cho người khác, đó vừa là lòng tự 
trọng, vừa là nét văn hóa đặc trưng của người Nam Bộ. 
Từ thiện kiểu này, cũng chỉ mới thấy ở Sài Gòn mà thôi.

Mấy hôm giáp tết, trước tình trạng thời tiết không 
thuận lợi, hoa nở sớm, hoa tết có nguy cơ dội chợ, người 
dân thành phố này truyền tai nhau, rồi kêu gọi trên 
mạng với thông điệp "mua hoa tết để giúp nông dân, 
giúp người trồng hoa". Tất cả chỉ nhằm mục đích đừng 
để diễn ra cảnh hoa bị ế, bị rẻ thối phải đổ bỏ, phần 

nữa là giúp người bán hoa mau chóng hết hàng, được 
về nhà sớm lo tết với gia đình. Tôi đã đọc được những 
lời hỉ hả trên mạng xã hội, chẳng hạn “mình nghe vậy 
là ra lề đường mua ngay, hai chậu cúc to chà bá, người 
bán không nói thách, mình cũng không trả giá”, “bác 
bán hoa tết quê Sa Đéc cứ cảm ơn mãi khi chiều 29 (30 
tết) mình khuân cho bác ấy cả mai, cúc, hướng dương”…

Nhân mấy chuyện trên, tôi lại nhớ cũng chính nơi 
đây, thành phố Sài Gòn dễ thương này là nơi khởi đầu 
của những quán cơm 2.000 đồng mà người chủ trương 
là nhà báo kỳ cựu Nam Đồng cùng bè bạn ông. Cơm 
2.000, giá ấy chỉ có tính tượng trưng, thực chất là từ 
thiện gần như miễn phí đối với đồng bào còn hoàn 
cảnh khó khăn, những sinh viên nghèo thiếu thốn, 
người nhập cư chưa có việc làm ổn định, em bé bán vé 
số, chị ve chai, anh phụ hồ… Sau hàng loạt quán cơm 
như vậy, đã phát sinh thêm những biến thể đáng yêu 
như bánh mì miễn phí, phở từ thiện… ghi thêm bao dấu 
ấn đẹp đẽ đầy chất nhân văn ở thành phố cực kỳ sôi 
động và ấm áp tình người này. 

Những tấm lòng bao dung nhân ái vốn có của 
người dân nước Việt, thật đáng cho chúng ta ngưỡng 
mộ, yêu thương

Thùng nước uống miễn phí bên đường dành cho người qua 
lại - việc làm đẹp đẽ đầy chất nhân văn
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