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Xuân Tân Sửu

Năm 2020, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 
gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 
lan rộng. Trong năm, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là khu 
vực miền Trung nước ta còn chịu nhiều thiên tai, bão lũ, gây 

thiệt hại không nhỏ cho nhân dân các địa phương.  

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành sát sao, năng động của Chính phủ, tinh 
thần nỗ lực vượt khó của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, chúng 
ta đã bảo đảm ổn định đời sống của người dân, cơ bản thực hiện mục tiêu kép trong 
phát triển kinh tế - xã hội, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tăng trưởng đạt hơn 
2% và là điểm sáng trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, cộng đồng các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thực sự là lực lượng quan trọng, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, cùng cả nước đón Xuân mới với nhiều niềm 
tin và hy vọng mới. 

Năm 2021 - Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, doanh nghiệp nước ta nói 
chung, cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nói riêng sẽ còn phải vượt qua nhiều thách 
thức, nhưng có nhiều thời cơ, thuận lợi. Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Tiếp nối những thành quả cải cách hành chính ấn tượng từ đầu nhiệm 
kỳ, như: Cắt giảm hơn 3.800 điều kiện kinh doanh, hơn 6.770 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành…, 
những nỗ lực và kết quả gần đây trong xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục cho thấy quyết tâm cải cách của Chính 
phủ và Thủ tướng, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp - coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất 
của nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, trong đó với mục tiêu cắt 
giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; kiên quyết 
tháo gỡ những điểm nghẽn; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn 
cầu, thành công tại thị trường trong nước và cả quốc tế.

Đón Xuân Tân Sửu 2021, xin chúc cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tự tin 
vượt lên chính mình, chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, đẩy mạnh liên kết, phát huy thế mạnh 
của mỗi doanh nghiệp, tích cực khai thác thị trường, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển doanh nghiệp 
theo hướng bền vững, trở thành động lực của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập.

Trân trọng!

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

Năm 2021, doanh nghiệp Việt Nam phải
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thành công 

tại thị trường trong nước và quốc tế 

Thư ngỏ:

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN
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Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống 
kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 
IV/2020 ước tăng 4,48% so với cùng kỳ 
năm trước (mức tăng thấp nhất của quý 

IV các năm trong giai đoạn 2011-2020). Tính chung năm 
2020, GDP tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; Quý II tăng 
0,39%; Quý III tăng 2,69%; Quý IV tăng 4,48%). Mức 
tăng được nhận định là thấp nhất của các năm trong 
giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh những khó 
khăn, thách thức đang diễn ra thì đây là thành công lớn 
của Việt Nam, bởi mức tăng trưởng năm 2020 của Việt 
Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới.

 Một số chỉ tiêu chính như sau: Tổng sản phẩm 
trong nước (GDP): +2,91%; Chỉ số sản xuất công nghiệp 
(IIP): +3,4%; Số doanh nghiệp thành lập mới: 134.940 
doanh nghiệp; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng: +2,6%; Vốn đầu tư toàn xã hội 
thực hiện: +5,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 
+6,5%; Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: +3,6%; 
Xuất siêu: 19,1 tỷ USD; Khách quốc tế đến Việt Nam: 
-78,7%; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân: +3,23%; Lạm 
phát cơ bản: +2,31%...

Theo các chuyên gia, trong năm 2020, kinh tế vĩ 
mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. 
Cung cầu hàng hóa trong nước được bảo đảm, hoạt 
động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng của người dân 
tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng tiêu cực 

của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch 
bệnh nhưng đã có những giải pháp ứng phó kịp thời, 
là bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, bảo đảm 
nguồn cung lương thực, thực phẩm. Công nghiệp chế 
biến, chế tạo tuy không tăng cao nhưng tiếp tục giữ 
vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế năm 2020. 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa xác lập kỷ 
lục mới và đạt giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến 
nay; Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện 

SÁU GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
kéo dài, cùng với đó là tình hình thiên tai, bão lũ gây tổn thất nặng nề cho đồng bào khu vực 
miền Trung. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành kiên 
quyết, linh hoạt của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, cố gắng 
của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép”: Vừa 
phòng chống dịch bệnh thành công, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã quyết nghị 12 chỉ tiêu 
chủ yếu về phát triển KT-XH năm 2021

THÁI PHƯƠNG
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rõ rệt, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn 
ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất kể từ năm 2011; 
Chất lượng dân số ngày một nâng lên, tuổi thọ trung 
bình tăng cao, tỷ lệ tử vong duy trì ở mức thấp; Tình 
hình lao động, việc làm những tháng cuối năm đã có 
nhiều dấu hiệu khởi sắc; An sinh xã hội được quan 
tâm thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì 
một số ngành thương mại, du lịch, vận tải… bị ảnh 
hưởng rất lớn, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng 
thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp quy mô và tạm 
dừng hoạt động. Tiến trình tái cơ cấu chậm làm cho 
chất lượng tăng trưởng thấp. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 
tăng nhưng chưa bảo đảm chất lượng và thiếu tính bền 
vững. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao dẫn đến 
năng suất lao động thấp làm cho hiệu quả và sức cạnh 
tranh của toàn nền kinh tế bị hạn chế.

Bước sang năm 2021, các ngành, các cấp và các địa 
phương phải nhận thức đúng và đủ những khó khăn, 
thách thức trên chặng đường phía trước để kịp thời có 
giải pháp khắc phục, đồng thời chủ động tận dụng cơ 
hội nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021, tạo đà phát triển mạnh cho những 
năm tiếp theo. Cùng với việc giữ ổn định môi trường 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn, thuận 
lợi cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng quan 
trọng cho phát triển, cần tập trung vào một số nội 
dung trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, 
cải cách quy trình, thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận 
các chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời. Hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc tìm thị trường 
nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng, linh kiện 
thay thế nhằm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19.

Hai là, ban hành và thực thi các giải pháp mang 
tính đột phá, tạo áp lực để các tổ chức kinh tế tiếp 
cận, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao năng 
lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Tập trung nâng cao năng suất lao động, năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt 
Nam cần nhận thức đúng và thực thi phương châm: 
“Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Chú 
trọng phát triển thị trường trong nước, chủ động kết 
nối, phát triển các kênh phân phối sản phẩm hàng hóa 
của Việt Nam. Đồng thời, vận động người dân ưu tiên 

dùng hàng trong nước, ủng hộ doanh nghiệp sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm.

Ba là, điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá 
linh hoạt, thận trọng, phù hợp với diễn biến thị trường 
trong nước và quốc tế, phối hợp hài hòa với chính sách 
tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát 
lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, chủ động phòng ngừa và hạn chế những 
bất ổn của thị trường thế giới tác động tiêu cực đến thị 
trường trong nước. Tăng trưởng tín dụng đáp ứng yêu 
cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

Bốn là, kích cầu đầu tư trong khối doanh nghiệp 
sản xuất cho xuất khẩu để chủ động nguồn hàng khi thị 
trường các nước trên thế giới mở lại bình thường và tận 
dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do châu Âu 
- Việt Nam. Nhanh chóng phát triển các ngành công 
nghiệp phụ trợ, gồm cả ngành sản xuất sản phẩm phải 
nhập khẩu hiện nay và ngành sản xuất sản phẩm xuất 
khẩu có giá trị gia tăng cao để giảm áp lực nhập khẩu 
yếu tố đầu vào.

Năm là, xây dựng định hướng cụ thể về thị trường 
đầu ra trên cơ sở đẩy mạnh mô hình sản xuất theo 
hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình và 
doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm nông sản sạch theo các 
hợp đồng bao tiêu ổn định và có tính pháp lý cao là 
yếu tố quan trọng bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp 
đứng vững khi tham gia cạnh tranh với các nước trong 
giai đoạn hội nhập. Để cải thiện việc tiêu thụ nông sản, 
bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng chiến lược 
từ khâu lựa chọn cây, con đến khâu sản xuất thì cần 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về thị hiếu 
thị trường, giá cả sản phẩm cũng như thông tin về các 
chính sách đến tận người nông dân để sản phẩm được 
tiêu thụ hiệu quả hơn. Tăng cường xuất khẩu nông sản 
đã qua chế biến, áp dụng và đổi mới công nghệ trong 
nuôi trồng, chế biến để tăng năng suất và nâng cao chất 
lượng, tăng tính cạnh tranh đối với những mặt hàng 
nông sản xuất khẩu.

Sáu là, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động 
phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt 
lở, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn nhằm hạn chế 
tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người dân. 
Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao 
động, việc làm. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, 
bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ 
kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tăng 
cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo 
vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
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NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đầy biến động với những thách thức chưa từng có đối với thế giới 
và cả Việt Nam. Trong khi dịch bệnh Covid-19 đã khiến hầu hết các nền kinh tế trên thế giới 
rơi vào suy thoái, thì với việc chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng 
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội” của Đảng, Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua 
khó khăn một cách ngoạn mục với những kết quả tích cực. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật 
của Việt Nam năm 2020:

2. KIỂM SOÁT TỐT ĐẠI DỊCH COVID-19

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thành công nhất trong việc kiểm soát, 
phòng chống dịch Covid-19. Với chiến lược “chăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch 
và điều trị”, cả nước đã tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Đến 31/12/2020, Việt Nam có tổng cộng 1.456 bệnh 
nhân Covid-19, trong đó, 1.325 ca đã khỏi bệnh. Đặc biệt vào cuối tháng 12/2020, Việt Nam đã 
bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người giai đoạn 1 và dự kiến cuối năm 2021 sẽ có 
vaccine thương mại.

1. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP THÀNH CÔNG

Năm 2020, có 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-
2025. Có 3.330 người được bầu vào Ban chấp hành khóa mới, trong đó 51 đồng chí Bí thư có trình 
độ thạc sĩ trở lên. Hầu hết các chủ trương lớn của Đảng như bố trí bí thư cấp ủy không phải 
người địa phương; trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo... đã được đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong 
nhiệm kỳ này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và 
những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CAO NHẤT KHU VỰC

Năm 2020, GDP của Việt Nam đạt mức 2,91%, trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 2,68%; 
công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; dịch vụ tăng: 2,34%. Đây được đánh giá là một trong những 
mức tăng trưởng tốt nhất thế giới. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam là một trong số ít những 
nền kinh tế duy trì được tăng trưởng dương trong bối cảnh kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu 
và là quốc gia duy nhất có tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù dòng vốn đầu tư toàn thế giới năm 2020 sụt giảm nhưng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam vẫn ở mức khá cao, đạt 28,53 tỷ USD. Điều này cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong 
nước phát triển nhanh, hướng tới tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xuất khẩu của Việt 
Nam cũng đạt mức cao khoảng 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm trước; xuất siêu đạt mức kỷ 
lục với con số ước tính 20 tỷ USD.
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4. CHỐNG THAM NHŨNG TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐẨY MẠNH

Năm 2020, tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong duy trì kỷ luật Đảng tiếp tục 
được khẳng định. Nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đã bị xử lý nghiêm minh do có 
sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, một số vụ án kinh tế, phức tạp đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử 
như các vụ vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, tài sản Nhà nước tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, 
vụ án sai phạm tại cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương, vụ đại án tại Công ty Gang thép Thái 
Nguyên,... Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

6. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM TĂNG MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Theo báo cáo Thương hiệu Quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020) của hãng định giá thương 
hiệu Anh Brand Finance, Việt Nam nổi lên là "thiên đường" sản xuất mới tại Đông Nam Á và có 
giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020, đi ngược xu hướng sụt giảm 
trên toàn cầu do đại dịch Covid-19.

Brand Finance nhận định giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng 29% so với năm ngoái, 
lên tới 319 tỷ USD. Nhờ đó Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương 
hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới.

7. ĐỘT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Năm 2020, Việt Nam đã khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, 
tiến tới xây dựng một Việt Nam số. “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định, chuyển đổi số bằng những 
nền tảng công nghệ Việt “Make in Vietnam” để Việt Nam có thể dùng công nghệ, đi tắt, đón đầu, 
phát triển đột phá và trở thành quốc gia công nghệ hùng cường trong 5 năm tới.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển Chính phủ số, trong năm 2020, Cổng Dịch vụ Công quốc gia 
đã tích hợp và cung cấp hơn 2.650 dịch vụ công trực tuyến, trên 6.700 thủ tục hành chính tại 4 
cấp chính quyền.

Các doanh nghiệp viễn thông lớn như: Viettel, VNPT, MobiFone đã kinh doanh thử nghiệm mạng 
5G, đưa Việt Nam là nước thứ 5 trên thế giới làm chủ hạ tầng 5G và sản xuất thiết bị 5G. 

BBT

5. NHIỀU DẤU ẤN TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Năm 2020 ghi dấu một năm thành công trong công tác đối ngoại khi Việt Nam giữ vai trò Chủ 
tịch ASEAN và Hội đồng liên nghị viện AIPA, cùng vai trò là thành viên không thường trực Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây cũng là năm Việt Nam đạt được những thỏa thuận thương mại 
rất quan trọng, đáng chú ý nhất là việc đàm phán thành công Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA). Hiệp định này được ví như “tấm giấy thông hành” để đưa Việt Nam tiến sâu 
vào thị trường châu Âu rộng lớn. EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020, trong vòng 10 năm đầu thực thi 
hiệp định có đến gần 99% dòng thuế và rào cản thương mại bị loại bỏ, điều này sẽ tạo cơ hội lớn 
cho Việt Nam tiếp cận gần hơn với thị trường EU.

Cũng trong năm 2020, Việt Nam đã ký kết thành công Hiệp định thương mại tự do Anh - Việt 
Nam (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở ra khu vực thương 
mại tự do lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch 
ASEAN 2020 phát biểu bế mạc Hội nghị 

cấp cao ASEAN 37
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Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của 
Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thường 
trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các 
đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động 

bám sát sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các chủ 
trương, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ, 
Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tập trung chỉ đạo 
thực hiện quyết liệt, linh động và sát sao các giải pháp 
điều hành, đảm bảo phù hợp với từng thời điểm, để 
phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch 
phát triển KT-XH; dự toán ngân sách Nhà nước năm 
2020 và đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể 
như sau:

Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản chiếm 18,76%, tăng 1,52%; công nghiệp - 
xây dựng chiếm 19,10%, tăng 0,09%; dịch vụ chiếm 
57,64%, giảm 1,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 
4,50, tăng 0,06% (so với năm 2019). GRDP bình quân 
đầu người (giá hiện hành) ước đạt 33,47 triệu đồng/
người/năm, tăng 3,43% so với thực hiện năm 2019, 
vượt 1,33% kế hoạch. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện khá toàn 
diện, đi vào thực chất và chiều sâu, đạt nhiều kết quả 
đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; dự 
ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn và 
cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 01 xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu, một đơn vị cấp huyện (thị xã Mường 
Lay) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước 
phát triển: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 
2.818,28 tỷ đồng, tăng 2,46% so với năm 2019, một 
số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 
trước như công nghiệp chế biến tăng 4,23%, cung 
cấp nước, xử lý rác thải tăng 6,13%; công nghiệp khai 
thác tăng 2,59%. Các tuyến đường dây 110 kV Điện 
Biên - Mường Chà và TBA 110 kV Mường Chà; Trạm 
cắt 110 kV Điện Biên 2; đường dây 110 kV thủy điện 
Long Tạo - TĐ Nậm Mức được đầu tư xây dựng; tập 
trung triển khai thi công xây dựng 06 dự án thủy điện 
(gồm cả các dự án chưa hoàn thiện từ các năm trước 
chuyển sang); dự kiến đến hết năm 2020 hoàn thành 
và đưa vào vận hành khai thác 02 nhà máy thủy điện 
(Long Tạo, Nậm Pay), với công suất dự kiến tăng thêm 
là 51,5 MW.

Hoạt động thương mại được đẩy mạnh. Tình hình 
lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại sụt giảm so 
với năm 2020; thị trường hàng hóa, tiêu dùng thiết yếu 
cơ bản ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dân, tuy 
nhiên sức mua giảm đặc biệt các tháng đầu năm, nửa 
cuối năm 2020 thương mại và dịch vụ có dấu hiệu phục 
hồi và phát triển khi dịch bệnh được khống chế. Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
ước đạt 11.484,85 tỷ đồng, đạt 96,54% so với năm 2019, 
đạt 78,66% kế hoạch. 

Hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất 
lượng. Dự ước năm 2020, doanh thu từ khu vực kinh 

Ông LÊ THÀNH ĐÔ
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh Điện Biên

ĐIỆN BIÊN
toả sáng miền biên cương

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên bước vào thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT–XH năm 2020 trong bối cảnh bị ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đó là 
tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài, liên tiếp xảy ra 
mưa đá, giông lốc, lại bị ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi tái phát, 
đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng không 
nhỏ đến kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực KT-XH.

XUÂN TRƯỜNG
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tế tư nhân đạt 18.552 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 
38.880 lao động.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực 
hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch và mục 
tiêu đặt ra:

Chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành 
Trung ương và Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) 
để hoàn thiện các thủ tục báo cáo đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở 
rộng Cảng hàng không Điện Biên. Đã hoàn thành công 
tác lựa chọn nhà thầu phê duyệt kết quả trúng thầu và 
triển khai thi công 03 điểm tái định cư theo quyết định 
phê duyệt.

Trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức đan 
xen; tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm 
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ 
đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng 
lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân 
các dân tộc, cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; trên các lĩnh vực KT-XH, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, đã đạt được một số kết quả cơ bản 
đáng ghi nhận. 

Tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác phòng chống, 
kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được xếp vào nhóm 
các tỉnh có “nguy cơ thấp”, trên địa bàn chưa có 
ca nhiễm bệnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng 
vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng 

kỳ năm 2019 như: Sản xuất công nghiệp, huy động 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn đầu 
tư phát triển.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực 
hiện kịp thời, đặc biệt là thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ; Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình có 
nhiều tiến bộ.

Chủ quyền biên giới, quốc phòng, an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phòng ngừa, đấu 
tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền, lôi 
kéo, kích động thành lập “Nhà nước riêng”, lợi dụng 
dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục 
lợi và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa 
bàn tỉnh. 

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục 
được tăng cường, mở rộng và tổ chức thành công Đại 
hội các cấp và Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. 

Với khí thế chào xuân năm mới, Điện Biên đang 
từng ngày thay da đổi thịt, một luồng sinh khí mới 
thổi bùng lên, để Điện Biên bứt phá, vượt qua mọi 
khó khăn giành nhiều thành tựu quan trọng trong 
phát triển KT - XH. Từng bước nâng cao đời sống 
nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu kinh tế, chính trị mà Nghị quyết của tỉnh đã 
vạch ra 

Thành phố Điện Biên nhìn từ trên caoThành phố Điện Biên nhìn từ trên cao
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EVN ĐƠN VỊ KINH TẾ HÀNG ĐẦU CẢ NƯỚC TỰ HÀO VỮNG BƯỚC, 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI

Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế, dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với 
truyền thống vượt khó và bản lĩnh của một tập đoàn kinh tế hàng đầu cả nước, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn từng bước thiết lập những nền tảng kinh doanh vững chắc. 
Đây cũng là cơ sở để EVN tiếp tục vững bước, phát triển thương hiệu trong thời gian tới.

ĐĂNG HƯNG

ẤN TƯỢNG VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ CỦA EVN

Tại Lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành 
Điện mới đây, EVN đã tự hào đón nhận danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới được Nhà nước phong 
tặng. Điều này cho thấy, EVN luôn nỗ lực không ngừng 
và đạt được những thành tựu nổi bật. 

Cụ thể, trong những năm qua, để “Điện luôn đi 
trước một bước”, EVN không chỉ dừng lại ở việc cấp 

đủ điện cho việc phát triển kinh tế đất nước và đời 
sống của nhân dân, mà Tập đoàn còn luôn nâng cao 
chất lượng điện năng, hiện đại hóa lưới điện, từng 
bước xây dựng hệ thống lưới điện thông minh. Đáng 
chú ý, từ năm 2017 trở lại đây, với câu chuyện thông 
tin hóa, số hóa, áp dụng và phát triển những nền 
tảng khoa học kỹ thuật của cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 ..., EVN đã có những bước tiến lớn khi 
ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào hoạt động sản 

EVN tự hào đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
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xuất, kinh doanh như: Đo xa, điều khiển xa, TBA 
không người trực; cấp điện trực tuyến; dịch vụ công 
trực tuyến… 

Với những nỗ lực không ngừng, đến nay, EVN 
đã có được những thành quả vượt bậc và thiết lập 
những nền tảng SXKD vững chắc như: Điện thương 
phẩm tăng trưởng bình quân: 9,7%/năm; Tổng công 
suất nguồn điện: Trên 60.000 MW, đứng thứ 2 khu 
vực Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới; 100% số xã 
và 99,3% hộ dân nông thôn cả nước có điện; Đầu tư 
cấp điện cho 11/12 huyện đảo; Chỉ số tiếp cận điện 
năng tăng 129 bậc trong vòng 6 năm, vươn lên vị trí 
27/190 Quốc gia, vùng lãnh thổ và nằm trong TOP 4 
ASEAN; Tổn thất điện năng dưới 6,5% (đứng thứ 3 
khu vực ASEAN), tiệm cận mức tổn thất điện năng 
của các nước phát triển; Độ tin cậy cung cấp điện: 
dưới 400 phút/năm.

Đặc biệt, năm 2020 vừa qua, mặc dù nền kinh tế 
gặp nhiều biến động vì đại dịch Covid-19 toàn cầu, 
nhưng EVN vẫn tiếp tục khẳng định mình, chung tay 
vượt khó cùng đất nước với những thành quả đáng 
khích lệ như: Công tác dịch vụ khách hàng được nâng 
cao, cung cấp 12/12 dịch vụ điện và chiếm 77% giao 
dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiên phong 
về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số 
trong các hoạt động SXKD; Nhiều chỉ tiêu đạt và 
vượt kế hoạch như tổn thất điện năng, năng suất lao 
động, tái cơ cấu doanh nghiệp; Hoàn thành việc đưa 
điện về nông thôn, miền núi và hải đảo, tích cực triển 
khai đầu tư xây dựng các công trình lưới điện giải 
tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo;… Với nhiều 
thành quả nổi bật và nỗ lực không ngừng, năm 2020, 
EVN đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây cũng 
chính là những nền tảng vững chắc để EVN tiếp tục 
vững bước trước thềm xuân mới 2021 cũng như chặng 
đường phía trước.

MỤC TIÊU THỜI GIAN TỚI

Theo ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, 
năm 2020, mặc dù ngành Điện đã vượt qua nhiều khó 
khăn với những thành tựu to lớn nhưng chặng đường 
phía trước cũng như năm 2021 còn không ít những gian 
nan, thách thức. 

Cụ thể, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị Quyết 
số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị 
Quyết quan trọng, đòi hỏi EVN - một tập đoàn kinh 

tế hàng đầu cần đi tiên phong cùng cả nước thực 
hiện nhiều nhiệm vụ có tính chiến lược này. Đặc 
biệt, để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với 
chất lượng cao và giá cả hợp lý, EVN phải cùng với 
cả nước tiếp tục phát huy vai trò “Điện đi trước một 
bước”, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế đặt ra hàng 
năm trong thời gian tới, đảm bảo cung ứng đủ điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là 
nền tảng cơ sở để Việt Nam hoàn thành các mục 
tiêu về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Cũng trên tinh thần Nghị Quyết 
số 55-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
nhiều quyết định quan trọng về phát triển điện lực 
quốc gia mà EVN cần tập trung thực hiện trong thời 
gian tới như: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế 
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;  
Quyết định số 1375/QĐ- TTg ngày 08/9/2020 về thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Điều tra, thống 
kê, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải ngành nhiệt 
điện; Đánh giá môi trường tổng hợp và đề xuất quy 
định bảo vệ môi trường tại các trung tâm điện lực; 
Xây dựng Đề án quan trắc, giám sát môi trường tại 
các trung tâm điện lực; Thực hiện Đề án Quy hoạch 
Điện VIII;…

Có thể nói, nhiệm vụ đặt ra cho EVN trong thời 
gian tới là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống nỗ 
lực vượt khó, tin rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, 
tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, 
chất lượng dịch vụ, hoạt động hiệu quả và phát triển 
bền vững

EVN đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước
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Với mục tiêu trở thành một trong 10 tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025 
và đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030, những 
năm qua và đặc biệt trong năm 2020, Tổng công ty Truyền tải quốc gia (EVNNPT) đã không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, truyền tải điện 
an toàn, ổn định, đảm bảo điện năng phục vụ cho phát triển KT – XH đất nước.

THU HÀ

EVNNPT:
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN

CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

Theo đó, tổng sản lượng điện truyền tải 
năm 2020 của EVNNPT đạt 203,85 tỷ 
kWh, tăng 2% so với năm 2019 và đạt 
100% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam giao; Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện giữ ở 
mức thấp 2,23%; Công tác tài chính được đảm bảo với 
lợi nhuận sau thuế đạt 576 tỷ đồng; Công tác nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công 
nghệ luôn được Tổng Công ty quan tâm, đầu tư; Công 
tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt được nhiều 
kết quả tốt… Để có được những kết quả đó, EVNNPT 
đã đề ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kinh 
doanh, tổ chức điều hành, thu xếp nguồn vốn cho đầu 
tư xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ…

Cụ thể, trong năm 2020, EVNNPT đã chủ động vận 
động, thuyết phục và xây dựng kế hoạch vay vốn dài 
hạn từ các tổ chức tài chính với tổng giá trị nguồn vốn 
đạt  21.415 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là Tổng công ty 
đã triển khai thành công hình thức vay vốn nước ngoài, 
không có sự bảo lãnh của Chính phủ với tổng trị giá lên 
tới 50 triệu USD phục vụ Dự án đường dây 500 kV Đức 
Hòa - Chơn Thành. Nhờ vậy mà Tổng công ty đã đảm 
bảo tốt nguồn vốn để đầu tư, xây dựng 39 dự án công 
trình điện trọng điểm và đã hoàn thành việc đóng điện 
38 công trình. Trong các dự án đóng điện năm 2020, 
có nhiều dự án giữ vai trò hết sức quan trọng, phục vụ 
giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái 
tạo tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung 

EVNNPT đóng điện công trình TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối
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EVNNPT xử lý các khiếm khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới điện truyền tảiEVNNPT xử lý các khiếm khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới điện truyền tải

Bộ như: Nâng công suất các TBA 500 kV Vĩnh Tân; Di 
Linh; Nho Quan; Chơn Thành; Các đường dây nhanh 
rẽ 220 kV, cũng như nâng công suất TBA 220 kV Phan 
Rí; Ninh Phước; Tây Ninh 2; Đường dây 220 kV Hòa 
Bình - Hà Đông; Ô Môn - Sóc Trăng… Qua đó, đảm 
bảo cung ứng đủ điện cho các vùng kinh tế trọng điểm, 
các trung tâm chính trị, KT-XH của đất nước như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh và các phụ tải quan trọng khác.

EVNNPT cũng đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng 
khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để nâng cao 
công tác kinh doanh và vận hành lưới điện truyền tải 
như: Trang bị các hệ thống giám sát máy biến áp; Thiết 
bị định vị sự cố và hệ thống quan trắc, giám sát cảnh 
báo sét; Ứng dụng thiết bị bay không người lái vào 
công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát đường 
dây; Xây dựng Tiêu chuẩn thiết bị trên lưới điện truyền 
tải. Đồng thời, áp dụng rộng rãi các chương trình phần 
mềm quản lý như: Chương trình ERP; Quản lý kỹ thuật; 
Phần mềm thu thập, quản lý dữ liệu đo đếm từ xa và 
theo dõi, phân tích tổn thất điện năng; Triển khai báo 
cáo điện tử, chữ ký điện tử và E-office 3.0 trong toàn 
EVNNPT. Đặc biệt, Tổng công ty cũng đã hoàn thành 
việc xây dựng Trung tâm dữ liệu; Chương trình quản lý 
tài sản, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận 
hành; Hệ thống giám sát khả năng tải của đường dây; 
Chương trình quản lý thông tin bản đồ GIS... 

Trong công tác đổi mới doanh nghiệp, EVNNPT 
đã hoàn thiện nhiều đề án, chương trình quan trọng. 
Nổi bật phải kể đến như: Đề án mô hình tổ chức theo 
hướng quản lý tập trung tại Công ty mẹ - Tổng công 
ty; Đề án Tổng thể mô hình tổ chức quản lý các Công 
ty Truyền tải điện và các Truyền tải điện trực thuộc, 
khi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia chuyển 
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Đề 
án Nâng cao năng lực các Ban Quản lý Dự án (QLDA) 
và xây dựng mô hình tổ chức QLDA trực thuộc EVN-
NPT; Thành lập Ban QLDA truyền tải điện để thực 
hiện các công việc cải tạo, nâng công suất và thực hiện 
các công trình đầu tư xây dựng mới nhằm giảm tải cho 
các Ban QLDA hiện có; Đẩy mạnh triển khai thực hiện 
kế hoạch Chiến lược phát triển nguồn nhân lực …

Có thể khẳng định, những giải pháp quan trọng nói 
trên chính là tiền đề để EVNNPT tiếp tục có sự bứt 
phá trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng công ty 
sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021 
với các chỉ tiêu cụ thể như: Sản lượng điện truyền tải 
đạt 213,4 tỷ kWh, tăng 4,7% so với năm 2020; Tỷ lệ tổn 
thất điện năng trên lưới điện truyền tải còn 2,23%; Khởi 
công 44 dự án (07 dự án 500kV và 37 dự án 220kV) với 
tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 17.550 tỷ đồng. Ngoài 
ra, EVNNPT cũng sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi Chủ đề 
năm là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia”,…

Để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đó, ngay 
từ những ngày đầu năm 2021, EVNNPT đang tăng cường 
công tác quản lý kỹ thuật; Tập trung xử lý các khiếm 
khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới điện 
truyền tải; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật vận hành, tuyệt 
đối không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan. 
Cùng với đó, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp 
dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện 
như: Lưới điện thông minh, trạm biến áp không người 
trực, giám sát dầu online, định vị sự cố, giám sát máy 
biến áp bằng flycam, quản lý thông tin bản đồ GIS… 
Đặc biệt, EVNNPT cũng sẽ tăng cường công tác kiểm 
tra kỷ luật vận hành và kiểm tra, bảo vệ hành lang tuyến 
đường dây cao áp; Xây dựng các tiêu chuẩn, kế hoạch 
bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị lâu năm có chất 
lượng suy giảm nhằm ngăn ngừa sự cố và tăng cường độ 
tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện. 

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

Những ngày cuối năm, khi người dân cả nước đang tất bật với không khí chuẩn bị Tết, tôi 
vinh dự được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông báo có tên trong danh sách 
Đoàn công tác của ngành Điện tham gia hoạt động Tri ân khách hàng, chúc Tết các lực lượng 
vũ trang và nhân dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Quá đỗi vui mừng và tôi đã không bỏ 
lỡ cơ hội, chuẩn bị tư trang để cùng phóng viên một số cơ quan báo chí lên đường cho chuyến 
đi đầy ý nghĩa này.

TUẤN ANH

EVNNPC: 
THẮP SÁNG NIỀM TIN

TRÊN HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Dù đã nhiều lần đi công tác cùng những 
người thợ điện áo cam tới khắp các tỉnh, 
thành khu vực phía Bắc, nhưng hiếm có 
chuyến đi nào lại được tôi đón chờ và 

chuẩn bị lên đường với tâm trạng háo hức như lần này. 
Sáng sớm ngày 12/01/2021, khi người dân thành phố 
Hải Phòng vẫn còn chìm trong giấc ngủ bởi cái lạnh tê 
tái từ đợt rét đậm, rét hại, cũng là lúc chúng tôi xuống 
tàu. Con tàu cỡ lớn mang tên Hoa Phượng Đỏ chở 
nhiều nhu yếu phẩm, dụng cụ, thiết bị, vật tư, đèn Led, 
tấm pin năng lượng mặt trời… lầm lũi rời bến, ra khơi. 

Hơn 8 giờ lênh đênh trên biển, không ít anh chị trong 
đoàn đã mệt lử vì say sóng bởi những đợt sóng lừng, cấp 
bốn, cấp năm như thử thách lòng kiên nhẫn, can đảm đối 
với những người lần đầu ra biển. Đứng trên boong tàu 
khi trời vừa chạng vạng tối, đảo Bạch Long Vĩ hiện ra nổi 
bật trong màu hoàng hôn óng ả của biển Đông bốn bề 
sóng vỗ. Lên bờ, chúng tôi bắt gặp những ngôi nhà thấp 
tầng, mái đổ bê tông kiên cố thấp thoáng ánh đèn dọc 
hai bên tuyến đường chính vào trung tâm huyện. Trao 

đổi với các phóng viên, anh Vũ Công Xiêm - một người 
dân sinh sống lâu năm trên đảo chia sẻ: “Nhiều năm 
qua, Bạch Long Vĩ đã được Đảng, Nhà nước, Thành phố 
Hải Phòng quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 
nhiều con đường được trải bê tông rộng rãi, sạch đẹp. 
Đặc biệt, từ năm 1994, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có 
điện từ hệ thống máy phát, nhưng chưa đủ điều kiện để 
lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, khiến cho việc 
đi lại của người dân vào buổi tối gặp rất nhiều khó khăn. 
Ước mong của bà con là được Nhà nước và ngành Điện 
tiếp tục quan tâm, lắp đặt cho hệ thống đèn đường chiếu 
sáng để việc đi lại của bà con được tiện lợi hơn”.

Trong dịp Tri ân khách hàng cuối năm và trước 
thềm Xuân mới này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc với 
mong muốn sẽ mang tới quân và dân huyện Đảo những 
món quà thực sự ý nghĩa, gồm: 10 chiếc Tivi 55 inch; 10 
bộ máy tính để bàn; 02 máy in A4; 05 bộ bàn ghế giáo 
viên; 40 bộ bàn ghế tiểu học; 1.000 cuốn vở học sinh… 
cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non Bạch Long 
Vĩ, cũng như Trạm Cảnh sát biển 01, Đồn Biên phòng 

Đoàn công tác tham gia Tri ân khách hàng, chúc Tết các lực lượng vũ trang và nhân dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ
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Xuân Tân Sửu

58 và Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đặc biệt là ngoài việc 
kiểm tra các dự án cấp điện hiện có, EVNNPC cũng sẽ 
trao tặng 02 công trình điện chiếu sáng trị giá 70 triệu 
đồng cho quân và dân trên đảo.

Những ngày giáp Tết, chứng kiến những người thợ 
điện thuộc Ban Kinh doanh bán điện Bạch Long Vĩ miệt 
mài thi công, lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng trên 
nhiều tuyến đường của Đảo, ông Trần Quang Tường - Bí 
thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch 
Long Vĩ hết sức vui mừng cho biết: “Trước đây, vì không 
có đèn đường nên người dân trên đảo thường ở yên 
trong nhà, hoặc trên thuyền vào buổi tối và chỉ những 
ai có việc thực sự cần thiết mới phải ra ngoài đường. Từ 
ngày được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng 
(đơn vị trực thuộc EVNNPC) lắp tặng hệ thống bóng 
đèn điện chiếu sáng, tối đến, nhiều người dân đã cùng 
nhau ra đường đi bộ, tập thể dục, trò chuyện rất vui vẻ. 
Nhờ đó mà tình làng, nghĩa xóm đã tăng thêm phần 
gần gũi, gắn chặt tình đoàn kết hơn. Đặc biệt, ánh điện 
về đúng dịp năm mới, vậy là Tết Tân Sửu này, bà con 
có thể quây quần, chúc tụng nhau mà không lo tới việc 
thiếu ánh sáng điện. Thay mặt nhân dân trên đảo, tôi xin 
được cảm ơn ngành Điện miền Bắc rất nhiều”. 

Còn ông Ngô Quang Minh - Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học và Trường Mầm non Bạch Long Vĩ chia sẻ: 
“Toàn trường hiện có 46 học sinh đang theo học. Những 
năm qua, do cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên 
Nhà trường vẫn chưa có đủ trang thiết bị giảng dạy phục 
vụ việc học của các em học sinh. Với những món quà ý 

nghĩa mà EVNNPC trao tặng, từ nay, Nhà trường sẽ có 
điều kiện tốt hơn để các em học tập, thực hành nắm bắt 
về bộ môn công nghệ thông tin, cũng như cải thiện điều 
kiện làm việc, giảng dạy của các thầy cô giáo. Thay mặt 
Nhà trường, tôi chân thành cảm ơn ngành Điện”. 

Cảm nhận những khát khao, mong mỏi của người 
dân Bạch Long Vĩ, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám 
đốc EVNNPC cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh việc 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD, đảm bảo 
cung ứng điện đầy đủ phục vụ cho nhu cầu phát triển 
KT-XH trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực phía 
Bắc thì EVNNPC cũng luôn quan tâm và thường xuyên 
triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng 
đồng. Những món quà mà Tổng công ty gói ghém từ 
đất liền gửi tới các lực lượng vũ trang và nhân dân trên 
đảo hôm nay tuy giá trị không lớn nhưng chắc chắn sẽ 
góp phần sưởi ấm, tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Đảo khi làm nhiệm 
vụ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, phát 
triển kinh tế để cuộc sống ngày càng khởi sắc hơn”.

Thời gian ở lại đảo của Đoàn công tác trôi nhanh. 
Nhiều người còn chưa kịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với 
bà con nơi đây để hiểu thêm về họ, về những con người 
ngày đêm gắn bó với mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. 
Trở về đất liền, tôi mong sao sẽ còn có nhiều chuyến 
tàu, nhiều chuyến hàng ý nghĩa của các cấp, các ngành, 
của người dân cả nước hướng ra đảo, để quân và dân 
nơi đảo xa vững tin ngày đêm canh giữ đất trời, xây 
dựng cuộc sống bình yên

Toàn cảnh đảo Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa nhất vịnh Bắc BộToàn cảnh đảo Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa nhất vịnh Bắc Bộ

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC (bên phải) 
trao tặng công trình điện chiếu sáng cho huyện đảo Bạch Long Vĩ

Ngọn hải đăng trên đảo - từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ 
đảo Bạch Long Vĩ
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Chúc Mừng Năm Mới Xuân Tân Sửu

Trong tiết trời cuối Đông se lạnh, dải đất miền Trung - Tây Nguyên như còn ám ảnh bởi 
các trận bão lũ kinh hoàng cộng hưởng với đại dịch Covid-19 của năm 2020. Trên các công 
trường khắc phục hậu quả thiên tai, mồ hôi của công nhân ngành Điện vẫn quyện vào nước 
mưa thấm đẫm chiếc áo vàng truyền thống. 

VĂN THUẬN 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG:

NIỀM TIN VÀ SUNG LỰC LAN TỎA TỪ
TẤM HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Tin vui đến, sáng ngày 18/12/2020, Chủ 
tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao 
tặng Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) Huân chương Lao động hạng 

Nhất. Nắng Xuân như đang ùa về đâu đó lan tỏa hơi 
ấm niềm tin và sung lực mới để ngành Điện miền Trung 
tiếp tục thắp lên ngọn lửa 45 năm thành lập EVNCPC 
và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam.

TỪ MỘT TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Tổng công ty Điện lực miền Trung, trước đây là 
Công ty Điện lực 3, được thành lập vào ngày 07/10/1975, 
là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), hoạt động đa ngành nghề, trong đó 
ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh điện trên 
địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

EVNCPC hiện đang có một đội ngũ quản lý giỏi, 
lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề, với tổng số gần 
12.000 CBCNV. Ngoài 19 Công ty Điện lực trực thuộc, 
EVNCPC còn có 04 Công ty con và 08 Công ty liên kết, 
quản lý cung ứng điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố - 
từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 04 tỉnh Tây Nguyên.

45 năm qua, EVNCPC không ngừng phát triển 
lớn mạnh. Ban đầu, tài sản chỉ là những tổ máy phát 
điện diesel cũ kỹ và nhỏ lẻ, lưới điện manh mún, điện 
năng cung cấp trong toàn khu vực chưa đầy 100 triệu 
kWh. Đến nay, toàn EVNCPC có 100% số huyện và xã 
đất liền có điện lưới Quốc gia và 99,71% hộ có điện. 
Trong đó, số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,52%. 
Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 đạt 
trên 20 tỷ kWh.

Công sức của ngành Điện miền Trung 45 năm qua 
đã góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã 

hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống 
nhân dân trong khu vực, EVNCPC được Nhà nước 
ghi nhận tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 
Nhất (năm 2013), phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2004). Phát huy truyền 
thống hào hùng đó, CBCNV EVNCPC hôm nay lại 
tiếp tục được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao 
động hạng Nhất, thắp lên niềm tin và tự hào mãnh 
liệt của người làm điện miền Trung hướng tới tương 
lai phía trước. 

ĐẾN NHỮNG THÀNH QUẢ XỨNG TẦM THỜI ĐẠI

Cùng với sự phát triển chung của ngành Điện Việt 
Nam, EVNCPC đã có những bước phát triển vượt bậc; 
từng bước bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và 
sinh hoạt của nhân dân. Công suất cực đại toàn hệ 
thống điện miền Trung - Tây Nguyên đã tăng hơn 42 
lần so với ngày đầu (3.172/75,4 MW); đường dây các 
cấp điện áp tăng gần 100 lần; sản lượng điện thương 

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư
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phẩm tăng hơn 200 lần (20 tỷ/100 triệu kWh. Đặc biệt, 
Các dự án cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo do 
EVNCPC làm chủ đầu tư cũng đã hoàn thành. 

Năm 2014, huyện đảo Lý Sơn; Năm 2016, đảo Cù 
Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam; Năm 2020, Dự án cấp 
điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn 
Châu, Bình Định hoàn thành.

Đồng thời, EVNCPC cũng đã thực hiện tốt công tác 
đầu tư xây dựng phát triển hệ thống điện, phát triển 
khách hàng, quản lý và làm tốt dịch vụ khách hàng; 
thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, tỷ lệ tổn thất 
giảm đều qua các năm. Công tác tiết kiệm chi phí, giảm 
giá thành đã được thực hiện tốt, sản xuất kinh doanh đã 
có lãi, có đóng góp đáng kể vào thu ngân sách trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương.

Điểm sáng trong quá trình phát triển đi lên là 
EVNCPC luôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến 
thời đại 4.0. đã  sản xuất thành công công tơ điện tử 
và phát triển các công nghệ đo đếm hiện đại. Trong 
đó, nổi bật là hệ thống MDMS phục vụ đọc, quản lý 
số liệu đo đếm công tơ đối với các khách hàng trọng 
điểm, các điểm đo đầu nguồn, ranh giới và các trạm 
110 kV, 220 kV, 500 kV; hệ thống RF-MESH giúp thu 
thập chỉ số công tơ từ xa hoàn toàn tự động bằng công 
nghệ không dây theo kiểu mắt lưới (tên thương mại là 
RF-SPIDER), hiện đã ứng dụng rộng rãi tại các Công ty 
Điện lực thành viên của Tổng Công ty.  EVNCPC đã 
ứng dụng công nghệ sửa chữa thiết bị điện và lưới điện 
đang mang điện (sửa chữa hotline), hoàn thành sớm 
hơn kế hoạch EVN giao 02 năm.

EVNCPC cũng đã hoàn thành đưa vào hoạt động 
Trung tâm Điều khiển từ xa lưới điện 110 kV tại 13/13 
Công ty Điện lực; 100% trạm biến áp 110 kV đã chuyển 
sang hoạt động không người trực. Đặc biệt, EVNCPC 
đã hoàn thiện Văn phòng điện tử - văn phòng không 
giấy với ứng dụng CPC-eOffice 7.0, tin học hóa tất cả 
các khâu ban hành văn bản, xử lý và ký số văn bản mọi 
lúc, mọi nơi bằng thiết bị thông minh cầm tay. 

Hôm nay, trong tầm vóc 45 năm trưởng thành, 
CBCNV EVNCPC có quyền  tự hào đã hoàn thành 
nhiệm vụ chuyên môn một cách xuất sắc, đưa điện 
đi trước làm động lực phát triển kinh tế, xã hội, xây 
dựng nông thôn mới, chiếm được niềm tin sắt son 
của Đảng, Nhà nước và người dân. Một trong các giải 
pháp là, EVNCPC luôn chủ động tiếp cận, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến, đi đầu trong nghiên cứu, 
sáng tạo để sản xuất kinh doanh điện năng một cách 
hiệu quả nhất.

ĐỘNG LỰC CHO NHỮNG MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC

Trong những năm qua, EVNCPC thực hiện tốt 
chính sách xã hội, thông qua các hoạt động “Đền ơn, 
đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”. 

Tổng số tiền tham gia công tác xã hội của toàn 
Tổng Công ty mỗi năm khoảng trên 10 tỷ đồng. Đặc 
biệt, hai năm 2019 - 2020, Tổng Công ty đã tặng cho 13 
tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên 
135 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng; 
tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng; xây 
dựng công trình điện chiếu sáng nông thôn; ủng hộ 
cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhất của EVNCPC, ông Lương Nguyễn 
Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ 
tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệt liệt biểu dương và chúc 
mừng những thành tích EVNCPC đạt được. Ông đánh 
giá cao những nỗ lực cung cấp điện phục vụ phát triển 
kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn 
miền Trung - Tây Nguyên,  ghi nhận EVNCPC đã nỗ lực 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong 
2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 và khôi phục nhanh 
lưới điện bị thiệt hại trong các đợt bão lũ vừa qua.

Từ tấm Huân chương Lao động hạng Nhất hôm 
nay, nhiều thế hệ CBCNV EVNCPC xứng đáng tự hào 
về con đường truyền thống đã được nối tiếp một cách 
vẻ vang. Niềm tin và sung lực của thế hệ trẻ EVNCPC 
như được lan tỏa mạnh mẽ, hướng về những mùa Xuân 
phía trước

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhất cho Tổng công ty Điện lực miền Trung
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Năm 2020 là năm các doanh nghiệp VN nói chung và DN Dệt May nói riêng gặp vô vàn 
khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới chao đảo, ảnh hưởng nặng nề 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dệt May mà Tổng công ty May 10 (May 10) 
không phải là ngoại lệ. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Thân 
Đức Việt – Tổng giám đốc (TGĐ) May 10 nhân dịp bước vào năm mới 2021.

MAY 10 LUÔN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC LÀ 

CHÚ TRỌNG HƠN NỮA VÀO ĐẦU TƯ 
CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

PV: Trước những khó khăn trên, May 10 đã đối 
phó như thế nào để giữ được chân người lao động? 

TGĐ THÂN ĐỨC VIỆT: Năm 2019, ngành Dệt 
May Việt Nam vốn đang chịu ảnh hưởng từ cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung, lại tiếp tục bước vào 
năm 2020 với những sự thay đổi liên tục, không thể 
dự báo trước do đại dịch Covid-19. Thứ nhất, nguồn 
cung cấp nguyên phụ liệu với nhiều đối tác phần lớn ở 
Trung Quốc đã đột ngột đứt gãy. Khi đã lo được vấn 
đề nguyên liệu, doanh nghiệp lại phải đối mặt với cú 
sốc thứ hai, hàng loạt nhà nhập khẩu lớn ở Mỹ, châu 
Âu và Nhật Bản cùng nhiều nước khác đồng loạt xin 
hoãn hoặc hủy đơn hàng, chậm thanh toán… Đó là bài 

toán khó mà chúng tôi phải tìm nhiều lời giải khác nhau 
trong suốt thời gian qua.   

Với khoảng 12.000 người lao động, để đảm bảo cho 
không ai bị mắc Covid-19 thật sự rất khó khăn, bởi chỉ cần 
một người bị nhiễm, thì cả nhà máy phải cách ly, gãy nhịp 
sản xuất, đơn hàng không kịp dịch chuyển sẽ bị phạt hợp 
đồng. Nhưng cái khó hơn nữa là làm thế nào để trong 
tình hình tắc nghẽn từ nguyên liệu cho đến đơn hàng và 
rồi cả nguồn tiền lưu động, vẫn duy trì sản xuất, trả lương 
cho công nhân? Chúng tôi đã phải đôn đáo chạy khắp 
nơi để tìm nguồn hàng sản xuất thay thế cho những mặt 
hàng truyền thống như veston, sơ mi. Dường như cứ cái 
gì có thể cho vào máy may được là May 10 nhận làm hết: 
May khẩu trang; bộ đồ phòng dịch; may đồ dùng trong 
gia đình… Sáng tạo linh hoạt nguồn hàng đã giúp May 10 
vượt qua được cả hai làn sóng Covid-19 ập vào Việt Nam. 
Bên cạnh đó là một loạt giải pháp căn cơ được May 10 áp 
dụng, như rà soát mọi khâu trong sản xuất, kinh doanh 
nhằm triệt để tiết kiệm, không lãng phí dù là một đoạn 
chỉ, mẩu vải, tận dụng công nghệ 4.0 để quản trị thông 
minh, hiệu quả nhanh chóng và giảm thời gian ra quyết 
định; tận dụng nguồn lực cốt lõi là sự đồng tâm hiệp lực 
của đội ngũ người lao động, ai cũng kiên định và sẵn lòng 
sẻ chia khó khăn khi tương lai các doanh nghiệp dệt may 
là rất khó đoán định. Ban lãnh đạo nỗ lực đã tạo nên một 
không khí sục sôi chiến đấu, tất cả vì sự sống còn của May 
10, vì cuộc sống của mỗi gia đình CBCNV.

PV: Nếu tình hình Covid 19 trên thế giới vẫn chưa 
được khống chế thì May 10 sẽ có những phương án gì 
để tiếp tục duy trì sản xuất trong thời gian tới đây và 
những năm sau đó, thưa ông?

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10
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TGĐ THÂN ĐỨC VIỆT: Năm 2020, xã hội dùng 
khái niệm “bình thường mới” để chỉ hàng loạt những 
thay đổi về mọi mặt đời sống mà người dân phải làm 
quen trong đại dịch Covid-19. Còn “bình thường mới 
tại May 10”, có nghĩa là nếu trước kia chúng tôi lập kế 
hoạch theo quý, theo tháng, thậm chí cho cả năm, thì 
bây giờ kế hoạch có thể thay đổi từng ngày, từng giờ 
tùy theo diễn biến thực tế. 

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tôi, những mặt hàng 
này chỉ là “hàng nóng” nhất thời. Để duy trì hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong cả ngắn và trung hạn, chúng 
tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để người lao động 
được sản xuất các sản phẩm truyền thống, các mặt 
hàng là thế mạnh làm nên thương hiệu May 10, tương 
xứng với sự đầu tư công nghệ và thiết bị. 

Song song với việc nỗ lực khôi phục thị trường xuất 
khẩu, May 10 đã và đang tiếp tục mở rộng việc khai 
thác thị trường nội địa có quy mô gần 100 triệu dân. 
Hiện tại, sản phẩm của May 10 được bán tại khoảng 200 
cửa hàng, đại lý trên cả nước, cùng hệ thống 6 Trung 
tâm thời trang May 10 Centurion Group ở Hà Nội - Hải 
Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh 
bán hàng trên các trang thương mại điện tử để khách 
hàng mua sắm online nhanh chóng và thuận tiện. 

PV: Theo ông, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà chúng ta mong 
đợi đã được ký kết, có cứu cánh được gì cho các DN 
Dệt May?

TGĐ THÂN ĐỨC VIỆT: Cùng với Hiệp định 
CPTTP, sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng, Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất quá trình 
phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA. Hiệp 
định EVFTA đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ 
ngày 01/08/2020. Đây là cánh cửa lớn, mở ra nhiều cơ 
hội mới cho các doanh nghiệp trong ngành Dệt May 
để được hưởng mức ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu 
vào các thị trường này. EU hiện đang là thị trường xuất 
khẩu lớn và lâu năm của May 10.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành... 
thì không có cách nào khác là các doanh nghiệp phải 
tự vươn lên, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo năng lực 
sản xuất, chú trọng nguồn nhân lực, yếu tố môi trường 
và hướng tới kinh tế tuần hoàn.

PV: Điều gì ông cảm thấy trăn trở nhất trong quá 
trình điều hành sản xuất thời gian qua và điều mong đợi 
nhiều hơn trong năm tới là gì?

TGĐ THÂN ĐỨC VIỆT: Với 23 năm gắn bó với 
May 10, điều tôi trăn trở nhất kể từ khi trở thành Tổng 
Giám đốc May 10 là làm sao để giữ gìn tốt nhất những 
thành quả, giá trị cốt lõi mà các thế hệ trước đã dày 
công tạo dựng và tìm ra những hướng đi đột phá mới 
để giúp doanh nghiệp ổn định trong giai đoạn hiện nay 
và ngày càng phát triển bền vững trong tương lai.

May 10 đã tích lũy được nền tảng với nhiều giá trị 
cốt lõi để trở thành một thương hiệu dệt may hàng đầu 
tại Việt Nam. Với 18 đơn vị thành viên tại 07 tỉnh thành 
trong cả nước, May 10 khẳng định được tiềm lực và vị 
thế dẫn đầu của mình ngay cả trong giai đoạn kinh tế 
khủng hoảng. May 10 đã trở thành đối tác tin cậy của 
nhiều khách hàng lớn trên thế giới, ngày càng mở rộng 
mạng lưới xuất khẩu. Trong thời gian tới, May 10 sẽ tiếp 
tục phát triển phát triển các dòng sản phẩm thời trang 
cao cấp mang tính đột phá cả về kiểu dáng, chất liệu, 
công nghệ nhằm cạnh tranh với các thương hiệu thời 
trang ngoại nhập.

Chúng tôi đã đặt ra tầm nhìn mục tiêu trong chiến 
lược phát triển của mình. Đến năm 2025, May 10 sẽ trở 
thành Tập đoàn kinh tế đa quốc gia, thương hiệu thời 
trang quốc tế với mô hình sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ; trong đó thiết kế, sản xuất kinh doanh sản phẩm 
may mặc là lĩnh vực hoạt động cốt lõi; cung cấp những 
sản phẩm thời trang chất lượng cao, thân thiện với môi 
trường với phong cách thiết kế riêng biệt, sang trọng, 
hiện đại. Ngoài ra, chúng tôi đang xây dựng chiến lược 
để mở các showroom mang thương hiệu May 10 tại 
một số nước trên thế giới.

PV: Xin cảm ơn ông!
PV

Ông Chu Ngọc Anh - UV BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 
thăm xưởng Veston May 10
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Là doanh nghiệp 5 năm liền trong top 3 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam 2021 do 
VCCI & VBCSD bình chọn, HEINEKEN Việt Nam được đánh giá là một ví dụ điển hình 
trong các hoạt động phát triển bền vững và tích cực truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh 
nghiệp để cùng nhau tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

HEINEKEN VIỆT NAM
NỖ LỰC VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Tại Lễ trao giải Chương trình Đánh giá và Xếp hạng 
các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam do  VCCI & 
VBCSD tổ chức, Bà Holly Bostock, Giám đốc Ngoại 
vụ cấp cao của HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Được 
vinh danh trong top 3 doanh nghiệp bền vững nhất 
Việt Nam suốt 5 năm liên tiếp là niềm vinh dự lớn đối 
với HEINEKEN Việt Nam. Với sự chỉ đạo, dẫn dắt 
của Chính phủ và VBCSD-VCCI cũng như sự chung 
sức của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng 
chúng ta sẽ tạo nên bước tiến mới trong phát triển bền 
vững để song hành và phát triển cùng đất nước. Đối với 
HEINEKEN Việt Nam, phát triển bền vững cũng đồng 
thời đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng, cho cộng 
đồng và môi trường sống tại Việt Nam”. 

Trong các buổi Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển 
Bền vững Việt Nam (VCSF) 2020, HEINEKEN Việt 
Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn với cộng 
đồng các doanh nghiệp về áp dụng mô hình kinh tế 

tuần hoàn, nhằm khuyến khích cộng đồng doanh 
nghiệp áp dụng các phương thức cụ thể giúp nâng 
cao năng lực phát triển bền vững trong bối cảnh đầy 
thách thức. Với mô hình kinh tế tuần hoàn RESOLVE 
(viết tắt của: Regenerate - Tái tạo; Share - Chia sẻ; 
Optimize - Tối ưu hóa; Loop - Tái sử dụng/ Tái chế; 
Virtualize - Số hóa và Exchange - Chuyển đổi), đã 
giúp HEINEKEN Việt Nam tiếp cận toàn diện nhằm 
tạo ra giá trị bền vững cho môi trường, bao gồm giảm 
lượng khí thải carbon, bảo vệ tài nguyên nước và tối 
ưu hóa tài nguyên.

Mô hình RESOLVE 
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Đến năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đã đặt 
ra những mục tiêu phát triển bền vững đầy tham 
vọng, bao gồm: Không chất thải chôn lấp, 100% 
Nước được bù hoàn và Sử dụng 100% năng lượng 
tái tạo.

NHỮNG GIÁ TRỊ TẠO RA ĐỂ DUY TRÌ SỰ 
THỊNH VƯỢNG VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT 
ĐẸP HƠN

Với mong muốn đồng hành và mang lại giá trị tốt 
hơn nữa cho khách hàng cũng như người tiêu dùng, 
Công ty đã tăng tốc chuyển đổi số, đồng thời đa dạng 
hóa danh mục sản phẩm với việc ra mắt Heineken 
Silver vào năm 2019, tiếp đó là Heineken 0.0 và nhãn 
hiệu mới Bia Việt vào đầu năm 2020
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Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy thách thức với Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên 
Bái), bởi đại dịch Covid-19 kéo dài, khiến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải 
sản xuất cầm chừng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và cũng vì vậy mà nhu cầu sử dụng điện bị sụt giảm. Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, 
thách thức đó, CBCNV ngành Điện nơi đây đã đoàn kết một lòng, bằng nhiều giải pháp 
hiệu quả trong tổ chức, điều hành sáng tạo, khoa học của Ban Lãnh đạo, Công ty đã hoàn 
thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD; đầu tư phát triển lưới điện; thực hiện các giải pháp công 
nghệ trong quản lý, điều hành; đảm bảo an toàn lao động và tích cực tham gia các hoạt động 
an sinh xã hội, vì cộng đồng.

PC YÊN BÁI:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC

VỚI NIỀM TIN THẮNG LỢI

HỒNG VÂN

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn 
Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công 
ty Điện lực Yên Bái chia sẻ: Để hoàn 
thành các nhiệm vụ năm 2020 trong điều 

kiện dịch bệnh Covivd-19, cũng như thời tiết nắng nóng 
kéo dài và mưa lũ liên tiếp xảy ra, Lãnh đạo Công ty 
đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các Điện lực 
phải thực sự sâu sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm 
tra, phát hiện những “điểm nóng” đường dây và trạm 
có nguy cơ xảy ra sự cố để có phương án xử lý kịp thời. 
Mặt khác, căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt, tích 

cực đầu tư phát triển mới lưới điện, duy trì công tác sửa 
chữa lớn, sửa chữa thường xuyên để chống quá tải và 
hạn chế sự cố. Trong đó, đặc biệt quan tâm ứng dụng 
công nghệ mới, CNTT trong công tác kinh doanh, cấp 
điện; công tác quản lý hợp đồng; lắp đặt các hệ thống 
đọc ghi chỉ số từ xa tự động RF,PLC, 3G-GPRS, bán tự 
động HHU... nhằm tăng năng suất lao động, giảm nhân 
công và thời gian ghi chỉ số. 

Cùng với đó, Công ty cũng đã thực hiện số hóa quy 
trình lập hóa đơn, in bảng kê & hóa đơn điện tử; chấm 
nợ bằng thẻ khách hàng; thu tiền và thanh toán tiền 

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Quang Thái (người bên phải) tặng quà cho CBCNV nhân dịp PC Yên Bái Tổng kết công tác 
SXKD năm 2020 
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điện bằng hình thức ví điện tử không dùng tiền mặt. 
Đặc biệt là ứng dụng chương trình quản lý giảm tổn 
thất điện năng (ESEL); chương trình tính toán TTĐN 
kỹ thuật (Smart-Simulator, PSS/Adept...); duy trì Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO và công cụ 5S trong toàn 
Công ty; Xây dựng kế hoạch thực hiện 5S từ văn phòng 
ra lưới điện để triển khai có hiệu quả 5S trạm 110 kV, 
5S đường dây trung, hạ thế mẫu theo đúng yêu cầu của 
Tổng công ty. Nổi bật là trong năm 2020, Công ty đã 
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng nhiều sáng 
kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, được EVNNPC đánh 
giá cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD điện 
năng theo chủ đề: “Tập trung hoàn thành toàn diện kế 
hoạch 5 năm 2016-2020", PC Yên Bái cũng đã tập trung 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lấy người dân 
là trung tâm phục vụ, qua đó thay đổi thái độ, hành vi, 
từ lời nói, việc làm, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thuận 
lợi nhất cho khách hàng khi đến giao dịch với ngành 
Điện. Trong năm, Công ty đã chủ động thực hiện 01 lần 
lấy ý kiến đánh giá của khách hàng (thực hiện vào tháng 
4/2020). Qua khảo sát, điểm đánh giá mức độ hài lòng 
của khách hàng các nhóm tiêu chí về dịch vụ khách 
hàng đều ở mức tốt.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trên, năm 2020, 
PC Yên Bái đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao, 
trong đó sản lượng điện thương phẩm đạt 1.013,13 triệu 
kWh; (tăng 7,83% so với năm 2019); tổn thất điện ở 
mức 6,94%; giá bán điện bình quân đạt 1.731,17 đ/kWh 
(tăng 0,5 đ/kWh so với kế hoạch giao); doanh thu đạt 
1.753,90 tỷ đồng…

Góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, 
năm 2020, Công ty còn triển khai hàng loạt các hoạt 
động mà nổi bật là “Tháng tri ân khách hàng” hết sức 
ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả. Trong đó có chương 
trình “Thắp sáng đường quê” tại các xã Y Can, Hưng 
Thịnh, (huyện Trấn Yên); Xã Cẩm Nhân, Phúc Linh 
(huyện Yên Bình); Trao quà cho 100 hộ nghèo, gia đình 
chính sách tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn, 
Cẩm Ân, Tân Hương, Đại Đồng; Sửa chữa thay mới và 
lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED cho 100 hộ gia 
đình chính sách, có công với cách mạng, bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn; Sửa chữa, lắp mới, chỉnh trang hệ thống điện 
miễn phí, thay bóng đèn chiếu sáng cho 01 cơ sở y tế, 
01 trường học và trao tặng 10 xuất học bổng cho học 
sinh nghèo vượt khó tại xã Nà Hẩu- huyện Văn Yên; 
Nhắn tin SMS, Zalo gửi lời tri ân tới hơn 200.000 khách 

hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái; Vệ 
sinh công nghiệp miễn phí TBA chuyên dùng cho 20 
khách hàng có sản lượng lớn đóng trên địa bàn quản lý. 
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi 
việc cung cấp dịch vụ của Trung tâm chăm sóc khách 
hàng tại các điểm thu tiền điện của Điện lực, khuyến 
khích người dân thực hiện chương trình thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt và dịch vụ điện trực tuyến 
qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia…

Xuân Tân Sửu đang về, xin chúc CBCNVC-LĐ Công 
ty Điện lực Yên Bái bước sang năm mới tràn đầy năng 
lượng, niềm tin, phát huy thành tích đã đạt được trong 
năm 2020, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2021 đã đề ra - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là năm đầu thực 
hiện kế hoạch SXKD của ngành Điện giai đoạn 5 năm 
(2021-2025), góp phần quan trọng để tỉnh vùng cao Yên 
Bái phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, đảm 
bảo an sinh xã hội theo hướng bền vững

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác EVN tại PC 
Yên Bái

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó giám đốc PC Yên Bái trao 
học bổng cho các cháu tại Trường tiểu học và THCS Nà Hẩu
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Cao Bằng là tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế cửa 
khẩu, công nghiệp khai khoáng, nông – lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và du lịch. 
Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, năm 2020, nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD đã tạm dừng sản xuất, kéo 
theo nhu cầu sử dụng điện năng toàn tỉnh sụt giảm. Trước những khó khăn đó, Công ty Điện 
lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu để đảm bảo 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

PC CAO BẰNG:
KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, PHẤN ĐẤU

HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2021

TUẤN ANH

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

và các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, 
Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Uyên, Thạch 
An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh. Nơi đây có 
tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp khai 
thác nông - lâm sản dựa trên lợi thế về rừng và đường 
biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, Cao Bằng còn có 
nhiều lợi thế về phát triển công nghiệp khai thác và 
chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng với 250 mỏ và 
điểm quặng. Để góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp vào đầu 
tư tại tỉnh nhà, những năm qua, PC Cao Bằng đã tập 
trung cao độ cho việc đầu tư phát triển hạ tầng lưới 
điện, nâng cao chất lượng điện năng. Hiện nay, Công ty 

đang quản lý gần 263 km đường dây 110 kV, hơn 2.522 
km đường dây trung áp, 3.668 km đường dây hạ thế và 
1.697 trạm biến áp với tổng dung lượng đạt trên 315,6 
nghìn kVA, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sử dụng điện 
sinh hoạt cho trên 130.000 khách hàng sử dụng điện.

Từ đầu năm 2020 đến nay, những tác động tiêu cực 
của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp 
trên địa bàn gặp phải nhiều khó khăn và rơi vào tình 
cảnh hoạt động kém hiệu quả. Đi cùng với sự sụt giảm 
của tỷ trọng công nghiệp, sản lượng điện tiêu thụ trên 
địa bàn tỉnh cũng có sự giảm nhẹ. Theo đó, tổng sản 
lượng điện thương phẩm của toàn PC Cao Bằng trong 
năm 2020 đạt gần 440 triệu kWh, bằng 84,12% so với 
năm 2019, nhưng vẫn đạt 100,01% so với kế hoạch năm 
sau khi được Tổng công ty Điện lực miền Bắc điều 
chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm vụ.

PC Cao Bằng cắt băng khánh thành công trình đường dây và TBA 110 kV Bảo Lâm
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Bên cạnh việc sụt giảm về sản lượng điện thương 
phẩm, giá bán điện bình quân của toàn Công ty thực 
hiện đạt 1.789,49 đồng/kWh, giảm 44,16 đồng/kWh so 
với kế hoạch năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến giá bán 
điện bình quân thấp hơn so với kế hoạch là do PC Cao 
Bằng đã tiến hành hỗ trợ, giảm giá điện cho khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong các tháng 
4,5,6,10,11,12 với số tiền gần 37 tỷ đồng. Tuy nhiên, 
ngoài các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, giá bán 
điện bình quân chưa đạt được theo kế hoạch bởi các 
nguyên nhân khách quan thì các chỉ tiêu còn lại của 
Công ty đều thực hiện vượt kế hoạch. Cụ thể, tỷ lệ 
tổn thất điện năng của toàn PC Cao Bằng thực hiện 
đạt 4,7%, giảm 0,1% so với năm 2019 và giảm 0,45% so 
với kế hoạch được giao; Công tác triển khai cung cấp 
dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 81%, vượt 9% so 
với kế hoạch giao; Kiểm tra áp giá bán điện cho 5.671 
khách hàng, đạt 202,38% kế hoạch; Tỷ lệ khách hàng 
thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt kế 
hoạch Tổng công ty giao; Toàn công ty không để xảy 
ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do chủ quan…

Đặc biệt, trong  năm 2020, PC Cao Bằng đã thực hiện 
thành công việc nâng công suất MBA T1 thuộc Trạm 
biến áp 110 kV thành phố Cao Bằng; Lắp đặt bổ xung 
MBA T2 thuộc TBA 110 kV Quảng Uyên và đã đóng 
điện trạm 110 kV Bảo Lâm với tổng công suất nguồn 
tăng thêm 64 MW. Đây là những công trình quan trọng, 
góp phần làm tăng độ ổn định cung cấp điện, đảm bảo 
cấp điện an toàn, liên tục và sẵn sàng tính dự phòng cho 
phát triển phụ tải của tỉnh trong những năm tiếp theo. 

Trước những khó khăn, thách thức được dự báo là 
còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng tới công tác SXKD, quản 
lý vận hành của Đơn vị, nhưng PC Cao Bằng vẫn quyết 

tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Tổng công ty 
giao trong năm 2021. Trong đó, sản lượng điện thương 
phẩm phấn đấu đạt 487,1 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng giữ ở mức thấp; Giá bán điện bình quân tăng lên 
1.890,45 đồng/kWh; Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,7%; 
Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 05 ngày làm việc; Hoàn 
thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn, công tác đầu tư xây 
dựng và quyết toán dự án theo đúng kế hoạch…

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo đúng kế 
hoạch được giao, PC Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian 
tối đa cấp điện cho khách hàng. Theo đó, Công ty sẽ rà 
soát, sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng đơn 
giản, công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử lý nội 
bộ, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có yêu cầu. 
Ngoài ra, PC Cao Bằng cũng sẽ hạn chế tối đa việc ngưng 
cấp điện để sửa chữa trên lưới và khắc phục nhanh nhất 
khi có sự cố xảy ra. Mặt khác, Công ty sẽ tiếp tục chỉ 
đạo sát sao trong công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
trong việc áp giá bán điện cho khách hàng.  Bên cạnh 
đó, Công ty còn đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng; Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới 
vào công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng như: Triển 
khai hóa đơn điện tử, ghi chỉ số công tơ bằng các thiết bị 
HHU; Lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV 
trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành, tối 
ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, tin tưởng rằng, 
PC Cao Bằng sẽ vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế 
kỹ thuật, kế hoạch SXKD, dịch vụ khách hàng của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2021 và các 
năm tiếp theo, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp 
phát triển KT-XH tỉnh nhà

Công nhân Điện lực Bảo Lâm kiểm tra kỹ thuật hệ thống công tơ trên địa bàn huyện
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Năm 2020, với nhiều nỗ lực, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã hoàn thành tốt 
nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt là việc đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục phục 
vụ sản xuất nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân trên địa 
bàn toàn tỉnh.

PC BẮC KẠN

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, VỀ ĐÍCH
CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2020

HOA NGUYỄN

NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU

Năm qua là một năm khó khăn với rất nhiều biến 
động, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức 
tạp, thiên tai xảy ra liên tiếp, đã gây khó khăn cho 
tất cả các lĩnh vực ở nhiều ngành nghề và ngành Điện 
cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của 
Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV, PC 
Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản 
lượng điện thương phẩm năm 2020 là 222.788.307 kWh, 
đạt 94,80% kế hoạch, tăng 9,65% so cùng kỳ năm 2019; 
tỷ lệ tổn thất điện năng là 5,74% giảm 0,11% so với cùng 
kỳ năm 2019 và giảm 0,08% so với kế hoạch giao; doanh 
thu năm 2020 đạt 411,509 tỷ đồng, tăng 8,41% so với 
cùng kỳ; Giá bán điện bình quân năm 2020 đạt 1.847,09 
đ/kWh, tăng 0,5 đ/kWh so với kế hoạch NPC dự kiến 
giao điều chỉnh…

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, 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 cũng đã được 
PC Bắc Kạn triển khai đồng bộ. Công ty đã thực hiện 
khảo sát, lấy ý kiến khách hàng về các dịch vụ điện năm 
2020 và ngừng giảm mức cung cấp điện đảm bảo đúng 
quy trình quy phạm, hạn chế đến mức tối đa thời gian 
cắt điện của khách hàng. 

Nhiều chương trình, hoạt động trong Tháng tri ân 
khách hàng cũng được PC Bắc Kạn triển khai tích cực 
như thực hiện kéo dây công tơ, sửa chữa điện miễn phí 
cho những khách hàng có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh 
công nghiệp miễn phí cho khách hàng có TBA chuyên 
dùng; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng lớn, khách 
hàng tham gia điều chỉnh phụ tải…

ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN NĂNG ỔN ĐỊNH 
CHO KHÁCH HÀNG

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông 
Bắc Bộ với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công 
nghiệp - khai khoáng, nông - lâm nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến và du lịch, vì thế nhu cầu sử dụng điện 
là rất lớn.

Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn 
cho khách hàng, năm qua, PC Bắc Kạn đã tiếp tục 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 sự cố và tổn thất điện năng.

Cụ thể, đối với công tác quy hoạch lưới điện 110 kV, 
Công ty đã chủ động làm việc với các cơ quan liên quan 
về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực 

Công nhân PC Bắc Kạn thực hiện xử lý tiếp xúc tại cầu dao 
đường dây và TBA
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tỉnh Bắc Kạn, nâng công suất MBA T1 TBA 110 kV Bắc 
Kạn từ 25 MVA lên 40 MVA vào vận hành năm 2021 
và nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Bắc Kạn từ 25 
MVA lên 40 MVA vào vận hành năm 2023. Đồng thời 
tiến hành sửa chữa lớn 66 hạng mục công trình.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống lưới điện, PC Bắc Kạn còn triển khai có hiệu quả 
Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện năng. Theo đó, 
Công ty rà soát toàn bộ khách hàng chuyên dùng, tiến 
hành làm việc trực tiếp và ký thỏa thuận 08 hợp đồng 
với khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ năm 2019 ≥ 
1 triệu kWh/năm. Tổng công suất tiết giảm loại 1 báo 
trước 02 giờ là 1.012 kW; tổng công suất tiết giảm loại 
2 báo trước 24 giờ là 940 kW. 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. Cùng 
với đó, nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện 
cũng được Công ty triển khai như chiến dịch “Giờ Trái 
đất”; Chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết 
kiệm điện”, “Gia đình tiết kiệm điện”. Kết quả, tổng 
lượng điện tiết kiệm năm 2020 đạt 4.238.980 kWh.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Quang Sơn - 
Giám đốc PC Bắc Kạn cho biết: “Năm 2020, Công ty 
đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như việc 
triển khai chương trình BSC/KPI đến đơn vị cấp IV; sử 
dụng các tiện ích trên chương trình CMIS 3.0, tiện ích 
thu nhập dữ liệu công tơ từ xa để theo dõi và phát hiện 
kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động mua 
bán điện. Đặc biệt, là tập trung 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 06 ngày làm việc”.

Những kết quả trên đây ghi nhận sự nỗ lực của tập 
thể CBCNV-NLĐ PC Bắc Kạn trong năm 2020 và tiếp 
tục là cơ sở quan trọng cho những thắng lợi mới của 
Công ty trong thời gian tới.

QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2021

Bước sang năm 2021, Công ty phấn đấu tăng sản 
lượng điện thương phẩm so với kế hoạch được giao từ 
0,1% ÷ 1,0%; Giá bán bình quân tăng từ 0,5 - 3,0 đ/kWh; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm so với kế hoạch EVNNPC 
giao từ 0,1% trở lên; Điểm đánh giá sự hài lòng khách 
hàng đạt trên 8 điểm; Chỉ tiêu tiếp cận điện năng dưới 
05 ngày làm việc; Công tác thu nộp tiền điện đạt 100%...

Để hoàn thành các mục tiêu đó, PC Bắc Kạn đã đề 
ra nhiều giải pháp cụ thể như: Chủ động xây dựng và 
thực hiện các chương trình chống quá tải; Bảo đảm thời 
gian cấp điện cao nhất trong kỳ kế hoạch bằng cách 
giảm thấp nhất thời gian và số lần ngừng cấp điện; Tiếp 
tục thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung các đường dây, 
TBA để chống quá tải lưới điện trung hạ áp; Nâng cao 
chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng vật 
tư thiết bị đưa vào lưới điện để hạn chế tối đa sự cố 
do chất lượng của vật tư thiết bị; 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…

Những kết quả đã đạt được trong năm 2020 là 
thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể 
CBCNV-LĐ PC Bắc Kạn. Đây là kết quả của sự đoàn 
kết, nhất quán trong mọi phương châm hành động và 
là động lực để PC Bắc Kạn hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra, góp phần 
đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương trong giai đoạn CNH, HĐH

Kiểm tra xử lý đầu cáp ngầm máy biến áp
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Năm 2020, nhờ không ngừng nâng cao quản trị nguồn nhân lực, trình độ quản lý, chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ, CNVC lao động; đẩy mạnh và làm chủ ứng dụng khoa học công 
nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sản xuất sinh hoạt của nhân dân 
nên Công ty Điện lực Thái Bình được đánh giá là hoàn thành tốt kế hoạch được giao, đồng 
thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021, năm mở đầu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 
5 năm (2021-2025).

PC THÁI BÌNH:
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN

LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG NĂM 2021

ĐÌNH ANH

KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG TRONG NĂM 2020

Năm 2020, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái 
Bình) gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, 
khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng, đồng nghĩa với một số chỉ tiêu 
kinh doanh điện năng như sản lượng điện thương phẩm, 
giá bán điện bình quân của Công ty bị giảm sút. Trong 
đó, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm được coi là 
thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát 
sao của Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình và 
tinh thần nỗ lực, cố gắng của CBCNV-LĐ, năm 2020 
được coi là năm có nhiều đột phá mới trong công tác 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Công ty đã thực hiện 
tốt việc cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công; Cung cấp dịch vụ điện theo 
phương thức điện tử và cung cấp dịch vụ điện trên 
cổng dịch vụ quốc gia theo chỉ đạo của EVNNPC, rút 
ngắn được quá trình cung cấp dịch vụ điện, nâng cao 
năng suất lao động, giúp tiết kiệm chi phí kinh doanh, 
thuận tiện, đơn giản trong quản lý, giám sát việc triển 
khai giải quyết yêu cầu khách hàng. Mặt khác, Công ty 
đã đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt, sử dụng zalo, tin nhắn và triển khai điện tử 
hóa quy trình cung cấp dịch vụ điện, giúp minh bạch 
hóa các thủ tục, giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải 
quyết dịch vụ điện cho người dân. Đồng thời, nâng cao 
năng suất lao động, tiết kiệm chi phí kinh doanh và 

thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát việc triển khai 
giải quyết yêu cầu của khách hàng. Nổi bật là các lĩnh 
vực quản lý thiết bị đo đếm điện năng; hợp đồng mua 
bán điện; phát triển điện mặt trời áp mái và điều chỉnh 
phụ tải điện; công tác đầu tư phát triển lưới điện và sửa 
chữa lớn; duy trì chỉ số tiếp cận điện năng; nâng điểm 
đánh giá hài lòng khách hàng và chỉ tiêu độ tin cậy cung 
cấp điện... là những điểm nhấn quan trọng trong năm 
2020 mà PC Thái Bình đã đạt được. 

Kết quả SXKD năm 2020 (xem bảng):

TT CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾT QUẢ

1 Điện thương phẩm triệu kWh 2.860,27

2 Doanh thu tỷ đồng 4.906,47

3 Giá bán bình quân đồng 1.715,39

4 Tỷ lệ tổn thất % 6,21

NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2021 VÀ 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Ngày 20/01/2021, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức 
Hội nghị Tổng kết công kế hoạch SXKD năm 2020 và 
đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, cũng như giai đoạn 
2021-2025. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuynh - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết, mục tiêu chính 
trong năm của Công ty là: “Đảm bảo cung ứng đủ điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời 
sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng 
ngày càng được nâng cao; Đảm bảo an toàn lao động và 
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phòng chống cháy nổ; Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận 
hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; Tăng cường 
công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng làm chủ khoa 
học công nghệ, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số 
theo tiến độ giao; Tăng cường công tác an ninh mạng 
CNTT; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng 
suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Theo 
đó, tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu 
cụ thể: Điện thương phẩm đạt 3,020 tỷ kWh; giá bán bình 
quân đạt 1.777 đồng/kWh; tỷ lệ tổn thất ở mức 6,15%... 

Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Công ty sẽ thực 
hiện đồng bộ các giải pháp: Xây dựng kế hoạch ĐTXD, 
SCL, SCTX lưới điện và đảm bảo tiến độ thực hiện theo 
kế hoạch; Áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quá 
trình quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện; Triển khai 
chương trình tự động hóa cho lưới điện trung áp theo 
kế hoạch của Tổng công ty; Chú trọng áp dụng, khai 
thác các chương trình phần mềm, tối đa số hóa trong 
cung ứng điện. Đặc biệt là thường xuyên nắm bắt tình 
hình vận hành của đường dây và trạm, kịp thời phát 
hiện các thiết bị có nguy cơ hư hỏng, đe dọa sự cố để 
chủ động thay thế; Siết chặt kỷ luật vận hành không để 
xảy ra cháy nổ, sự cố chủ quan. Chú trọng triển khai 
tính toán tổn thất kỹ thuật bằng phần mềm Nem&o, 
PSS, Smart Simulator để tính toán tổn thất kỹ thuật 
điện năng lưới điện, từ đó nhận dạng các nguyên nhân 
gây tổn thất từ đó có giải pháp giảm tổn thất hiệu quả...

Công ty cũng sẽ tăng cường công tác phúc tra GCS, 
tập trung vào các đường dây có tỷ lệ tổn thất điện năng 
cao; tăng cường kiểm tra sử dụng điện, tập trung vào 
các khách hàng SXKD là tư nhân, khách hàng công 
nghiệp có sản lượng lớn và nhóm đối tượng khách hàng 
có nguy cơ trộm cắp điện cao khu vực sản xuất tư 

nhân, trang trại, gia trại, những địa bàn có tổn thất cao, 
khu vực LĐHANT mới tiếp nhận, kiên quyết xử lý các 
hành vi lấy cắp điện. 

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh 
vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng công 
nghệ thông tin, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp 
dịch vụ điện, thực hiện chuẩn hóa, đơn giản và hoàn 
thiện các quy trình, quy định hiện tại theo hướng dễ 
dàng số hóa, triển khai ứng dụng di động phục vụ người 
dân tìm kiếm các thông tin về dịch vụ điện, xây dựng 
các chính sách chăm sóc và khuyến khích khách hàng 
tham gia các hoạt động chuyển đổi số của EVN... nhằm 
nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Ngoài việc tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các quy 
trình, quy định quản lý nội bộ để tạo điều kiện tối đa 
cho khách hàng khi có yêu cầu về dịch vụ theo phương 
thức điện tử và cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch 
vụ công Quốc gia. Công ty sẽ tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, quản lý số trong điều hành SXKD; 
Triển khai đầu tư, xây dựng số hóa các quy trình thuộc 
lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật 
vận hành an toàn, tài chính kế toán, kế hoạch vật tư, 
quản lý nhân sự…; Áp dụng các công nghệ mới, công 
nghệ 4.0 thay thế cho các công nghệ cũ nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản 
trị và năng suất lao động trong toàn Công ty…

Chào Xuân Tân Sửu 2021, với các giải pháp đồng 
bộ, hiệu quả của mình, xin chúc CBCNV Công ty Điện 
lực Thái Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay 
từ tháng đầu, quý đầu, thiết thực lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng đủ 
nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh 
hoạt của người dân địa phương

Phòng Giao dịch khách hàng của PC Thái BìnhÔng Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (thứ 2 bên phải) trao quà thăm hỏi, động 
viên CBNV PC Thái Bình
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Sáng 18/01/2021, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 
năm 2020 và 5 năm 2016-2020, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và định hướng kế 
hoạch 5 năm 2021-2025.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ:

 TẠ HỒNG NHUNG - LINH TÚ (PC Phú Thọ)

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc có ông Bùi Lê 
Cường - Thành viên Hội đồng thành viên 
Tổng Công ty, cùng đại diện một số Ban 

chuyên môn. Về phía lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có ông 
Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 
đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo một 
số Sở Ban ngành của tỉnh. Về phía Công ty Điện lực 
Phú Thọ có ông Nguyễn Quang Lâm - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công ty; Ban lãnh đạo Công ty; các Phòng, 
Ban chức năng; Giám đốc các Điện lực trực thuộc.

Năm 2020 với chủ đề năm “Tập trung hoàn thiện 
toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”, cũng là quãng 
thời gian đầy thử thách đối với Công ty Điện lực Phú 
Thọ. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều giải pháp để nâng 
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao 
động và tăng mức độ hài lòng của khách hàng; chủ động, 
kịp thời đầu tư chống quá tải lưới điện trên địa bàn các 
huyện, thành, thị của tỉnh. Đặc biệt, để thực hiện tốt chủ 
đề “Tập trung hoàn thiện toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 
- 2020”, Công ty đã vận hành lưới điện của tỉnh an toàn, 

ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản 
xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 
và đã đạt 9/9 chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện. Sản 
lượng điện thương phẩm tăng qua từng năm. Tính riêng 
năm 2020 đạt gần 3 tỷ kWh, tăng 7,52% so với năm 2019. 

Công tác sửa chữa lớn cũng đã được Công ty chú 
trọng với việc mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện 
cung cấp điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa 
bàn tỉnh. Năm 2020, Công ty thực hiện sửa chữa lớn 104 
hạng mục; đầu tư xây dựng 76 công trình, trong đó hoàn 
thành đóng điện vận hành 61 công trình; tiếp nhận quản 
lý lưới điện hạ áp nông thôn tại 186/197 xã trên toàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tiếp nhận 90.000 yêu cầu 
qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng với tỷ lệ 
tiếp nhận đạt 98,3%; thực hiện 2 đợt hỗ trợ giảm giá điện 
cho trên 400.000 khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 với số tiền 164,334 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Điện lực Phú Thọ 
phấn đấu điện thương phẩm tăng bình quân 12,6%/năm; 
tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 

Toàn cảnh Hội nghị
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trên 80%; 100% dịch vụ điện cung cấp theo phương thức 
điện tử; 100% công tơ được thu thập dữ liệu từ xa, kho 
dữ liệu đo đếm thuận lợi cho việc khai thác sử dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Lê Cường - Thành 
viên Hội đồng thành viên đã thông tin về việc thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 
triển khai năm 2021 tới các đại biểu tham dự; đồng thời 
ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty 
Điện lực Phú Thọ đã thực hiện trong năm, đó là đảm bảo 
cấp điện ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội cũng 
như sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để thực 
hiện tốt kế hoạch năm 2021 được Tổng Công ty giao, ông 
Cường cũng đề nghị Công ty thực hiện: Tập trung tìm 
mọi giải pháp để giảm tổn thất điện năng, nhất là đối với 
các Điện lực có chỉ tiêu tổn thất trên 10%; Giảm thiểu 
sự cố lưới điện và xử lý các sự cố một cách nhanh nhất. 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn 15,09% lưới 
điện vận hành từ 6-10 kV, chính vì vậy cần có đề án báo 
cáo Tổng Công ty để xóa bỏ lưới điện 6-10 kV trong thời 
gian tới. Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty Điện 
lực Phú Thọ cần hoàn thành đóng điện các dự án chống 
quá tải lưới điện trước mùa nắng nóng, đồng thời nâng 
cao chất lượng quản lý vận hành và nâng cao hơn nữa 
chất lượng dịch vụ trong công tác sản xuất, kinh doanh.

Biểu dương những thành tích của Công ty Điện lực 
Phú Thọ đã đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016-
2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã 
đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Điện lực Phú Thọ 
trong việc đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định để phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cũng mong muốn trong năm 2021 cũng 
như giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh nguồn cung năng 
lượng sơ cấp trong nước ngày càng cạn kiệt, tình hình 
phát triển nguồn và lưới điện còn gặp khó khăn, thì việc 
đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định để phát triển kinh 
tế, nâng cao đời sống nhân dân là hết sức cần thiết. Công 
ty Điện lực Phú Thọ cũng cần phát huy những kết quả đạt 
được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để đảm bảo cung 
cấp đủ điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
trong những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch tỉnh cũng đề 
nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người dân trên 
địa bàn tỉnh cùng chung tay với ngành điện, có kế hoạch 
sản xuất, tiêu dùng điện phù hợp, nâng cao hiệu suất sử 
dụng điện, đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tại Hội nghị, Công ty Điện lực Phú Thọ đã phát 
động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời khen 
thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu, kế hoạch được giao năm 2020

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC 
(bên phải) tặng hoa và quà cho Ban lãnh đạo Công ty 
Điện lực Phú Thọ

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 
(bên phải) tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo tại Hội nghị
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Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao, đã cung cấp 12/12 dịch vụ 
điện và chiếm trên 77% giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Tiên phong về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như tổn thất điện năng, năng suất lao 
động, tái cơ cấu doanh nghiệp...

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong 
2 đợt với giá trị hơn 12.300 tỷ đồng

Hoàn thành đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo, tích cực triển khai 
đầu tư xây dựng các công trình lưới điện giải toả công suất nguồn năng 
lượng tái tạo

Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp

Luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an 
sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực

Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
đời sống nhân dân

Khẩn trương khắc phục kịp thời hậu quả bão lụt để khôi phục nhanh việc 
cung cấp điện cho người dân
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10 THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NĂM 2020
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Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà mức độ nghiệt ngã của dịch 
bệnh lan đến toàn cầu. Mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp đều có cái khó đặc trưng nhưng cái 
chung nhất là phải bằng mọi cách vượt khó vươn lên để tồn tại và phát triển theo quy luật 
đào thải tự nhiên. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã bằng mọi giải pháp vượt khó 
để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn điện cho đời sống và phục vụ một nền 
công nghiệp năng động nhất khu vực phía Nam, đồng thời tạo đà cho năm 2021 phát triển.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI:
VƯỢT KHÓ ĐỂ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG HIỆU QUẢ 

VÀ GÓP PHẦN PHÒNG CHỐNG COVID-19

VŨ HUY BĂNG

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG TỰ HÀO SÁNG LÊN TỪ 
TRONG KHÓ KHĂN

Thắp sáng được niềm tin với ngành Điện và khách 
hàng, năm 2020, Công ty đã đảm bảo đủ điện cho 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của 
địa phương, trong đó nổi bật là công tác chỉ huy vận 
hành hệ thống điện an toàn, phục vụ cho Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI thành công tốt 
đẹp. Đồng thời, đã thực hiện đảm bảo cung cấp điện 
cho các khu vực bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly để 
phục vụ phòng chống bệnh Covid-19.Trong đó, sản 
lượng điện nhận năm 2020 đạt 14 tỷ 342 triệu kWh; 
Công suất lớn nhất là 2.317 MW tăng 2,61% so với 
năm 2019; Điện thương phẩm thực hiện năm 2020 đạt 
13 tỷ 846 triệu kWh, vượt 6 triệu kWh với kế hoạch 
Tổng Công ty giao. Đặc biệt, tỷ lệ tổn thất điện năng 
hiện nay của Công ty đạt 2,68%, thấp hơn 0,12% so 
với kế hoạch Tổng Công ty giao (kế hoạch giao điều 
hành là 2,8%) và thấp hơn 0,03% so với năm 2019; Giá 
bán điện bình quân trong năm thực hiện sau khi giảm 
giá hỗ trợ do dịch Covid-19 cả 2 đợt là 1.746,31 đồng/
kWh, thấp hơn Tổng Công ty giao 32,69 đ/kWh (KH 
là 1.779 đ/kWh), thấp hơn 3,14 đ/kWh so với năm 
2019; Nếu không tính giảm giá hỗ trợ dịch Covid-19 
thì giá bán điện bình quân cao hơn kế hoạch Tổng 
công ty giao là 12,55 đ/kWh. Doanh thu tiền điện 
thực hiện cả năm là 14.179,74 tỷ đồng, đạt 99,6% so 
với cùng kỳ. 

Năm 2020, Công ty thực hiện khối lượng ĐTXD 
là 815,990 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và giải ngân 

800/815,990 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch vốn Tổng 
Công ty giao. Theo đó, Công ty đã đóng điện đưa vào 
vận hành 04 công trình lưới điện 110 kV và 74 công 
trình lưới điện phân phối với năng lực lưới điện trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng thêm đường dây trung thế 
126 km, đường dây hạ thế 103 km và dung lượng trạm 
biến áp 88,8 MVA; đồng thời nâng cấp, cải tạo lại lưới 
điện để tăng khả năng cấp điện với 143 km đường dây 
trung thế và 210 km đường dây hạ thế... Mặc dù gặp 
nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tất cả các 
tiêu chí về kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Về hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, năm 2020, Công ty đã đạt kế 
hoạch lợi nhuận Tổng công ty giao.  

Trạm biến áp 110kV Bình Sơn hoàn thành đáp ứng nhu cầu 
dùng điện cho Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và quá trình 
xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
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THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM” NĂM 2021

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện điều hành 
cung cấp điện ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và 
dịch vụ ngày càng tốt hơn, cũng như vận hành tối ưu 
nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, nhằm 
đảm bảo hoạt động SXKD có lợi nhuận. Đồng thời, 
bám sát thực hiện theo Chủ đề năm 2021 của Tập đoàn 
là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Những chỉ tiêu chính của Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai năm 2021, gồm: Điện thương phẩm 
phấn đấu đạt 14.538 triệu kWh, tăng 5% so với 2020; tỷ 
lệ giảm tổn thất điện năng vẫn duy trì ở mức thấp toàn 
khu vực phía Nam là 2,90%. Đẩy mạnh tiết kiệm điện 
đạt trên 2,1% sản lượng điện thương phẩm; Tăng năng 
suất lao động so với năm 2020 và đảm bảo thu nhập 
cho người lao động trên 7%; Đảm bảo kinh doanh có 
lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và đời sống 
CBCNV.

Năm 2021, Công ty cũng đã đăng ký thực hiện 49 
công trình sửa chữa lớn với tổng vốn là 112,815 tỷ đồng. 
Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng với tổng giá trị 
vốn đầu tư là 1.105,541 tỷ đồng. Trong đó, lưới 110 kV 
là 128,632 tỷ đồng, lưới phân phối là 552,612 tỷ đồng, 
đầu tư khác là 192,443 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty sẽ 
đẩy mạnh triển khai Chủ đề“Chuyển đổi số trong Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam” năm 2021, với các nội dung: 
Rà soát, nhận xét và đề ra các giải pháp thực hiện công 
tác chuyển đổi số tập trung trong một số lĩnh vực như: 
Quản lý kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

(DVKH), hạ tầng VTCNTT…; Thực hiện đầu tư cơ sở 
vật chất, phương tiện thiết bị, hạ tầng CNTT và phương 
tiện làm việc cho các Điện lực để nâng cao tính chuyên 
nghiệp; Nghiên cứu giải pháp ứng dụng CNTT trong 
việc khảo sát ý kiến khách hàng sử dụng điện, để từ 
đó có phương án khắc phục sai sót, nhằm nâng cao 
chất lượng DVKH. Đảm bảo đạt 100% các dịch vụ về 
điện được cung cấp trực tuyến và đến cấp độ 4 phục 
vụ 24/7. 

Công ty cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT 
và viễn thông dùng riêng, đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin đáp ứng tính sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi 
số giai đoạn 2021-2020. Thực hiện tối ưu hóa, nâng cấp 
hạ tầng CNTT trong Công ty và các đơn vị trực thuộc 
phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh 
ứng dụng công tác xử lý nghiệp vụ trong kinh doanh, 
DVKH, kỹ thuật, an toàn và đầu tư xây dựng tại hiện 
trường qua nền tảng các tiện ích trên thiết bị di động. 

Đảm bảo hệ thống SCADA vận hành ổn định, liên 
tục phục vụ công tác điều khiển xa/không người trực 
tại các TBA 110 kV. Tiếp tục kết nối SCADA và điều 
khiển xa các thiết bị Recloser/LBS trên lưới 22 kV và 
triển khai mở rộng các chức năng của hệ thống hệ 
thống quản lý lưới phân phối. Đẩy mạnh công tác thi 
công Hotline và tin học hóa theo chiều sâu các mặt 
hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động và 
dịch vụ khách hàng.

Xuân 2021 đang về, những chỉ tiêu kế hoạch năm 
2021 đang hứa hẹn những thành tựu mới cho CBCNV 
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai bằng những nỗ 
lực mới hướng về mùa Xuân phía trước

Trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG46 47

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Tân Sửu

Là một trong 07 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, năm 2020, kinh tế Bắc Ninh đã 
có sự tăng trưởng ngoạn mục, bất chấp dịch bệnh Covid-19. Đi đôi với sự phát triển đó, sản 
lượng điện tiêu thụ trên địa bàn luôn ở mức cao. Chính vì vậy, việc đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, liên tục với chất lượng điện năng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu phát triển KT-XH 
là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện địa phương.

PC BẮC NINH:
GIỮ VỮNG VỊ TRÍ ĐẦU TÀU TĂNG TRƯỞNG

LÊ ANH

Năm qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC 
Bắc Ninh) bước vào thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh trong bối cảnh toàn 
tỉnh quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” 

là vừa quyết tâm chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập 
trung phát triển KT-XH. Nhờ làm tốt công tác phòng 
chống dịch bệnh, cũng như kịp thời triển khai các giải 
pháp điều hành hữu hiệu nên kinh tế Bắc Ninh tiếp đà 
tăng trưởng ổn định. Công nghiệp, thương mại và dịch vụ 
có sức bật mạnh mẽ đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện 
của khách hàng trên địa bàn tăng cao. Đặc biệt, phụ tải 
điện tại các KCN như: Đại Đồng - Hoàn Sơn, Quế Võ… 
và khu vực TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn tăng khá mạnh với 
sản lượng ngày cao nhất của toàn tỉnh đạt trên 27,56 triệu 
kWh, tăng 9,27% và công suất cực đại (Pmax) đạt 1.302 
MW, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2019.

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho 
khách hàng, PC Bắc Ninh đã tích cực triển khai khảo sát, 
đánh giá mức độ tăng trưởng của các phụ tải điện. Trong 
đó, Công ty đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành 

phố làm tốt công tác dự báo phụ tải, nắm bắt kịp thời 
nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và doanh nghiệp để 
từ đó có kế hoạch đầu tư, xây dựng bổ sung các công 
trình đường dây và trạm biến áp mới. Cụ thể, trong năm 
2020, PC Bắc Ninh đồng bộ triển khai đầu tư, nâng cấp 76 
dự án, hạng mục công trình điện; Thực hiện 76 danh mục 
sửa chữa lớn và 675 phương án sửa chữa thường xuyên với 
tổng kinh phí đạt trên 567,8 tỷ đồng. Toàn bộ các dự án 
được Công ty triển khai thi công theo đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời cho SXKD.

Bên cạnh đó, PC Bắc Ninh cũng đã tập trung đẩy 
mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
sản xuất. Trong năm 2020, toàn Công ty có 08 đề tài cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận và 02 
đề tài nghiên cứu khoa học được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) phê duyệt và giao thực hiện gồm: 
“Xây dựng hệ thống hoạt động của lưới điện trung, hạ áp 
trên địa bàn tỉnh”; “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô 
phỏng tính toán, cũng như phân tích lưới điện vào quá 
trình vận hành, SXKD”. Mặt khác, PC Bắc Ninh cũng đã 

Trung tâm điều khiển xa tại PC Bắc Ninh
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tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát mua bán 
điện nhằm tránh gây thất thoát sản lượng điện. Trong đó, 
Công ty chú trọng tới các khách hàng có sản lượng tiêu 
thụ điện lớn, khách hàng sử dụng điện tại khu vực tổn thất 
cao, hoặc bất thường. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh doanh 
của PC Bắc Ninh đạt và vượt kế hoạch EVNNPC giao. 

Cùng với việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển 
KT-XH và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, 
năm 2020, PC Bắc Ninh cũng không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người dân và doanh nghiệp. Với phương châm: “Khách 
hàng là trung tâm” nên toàn thể CBCNV-NLĐ của đơn 
vị luôn lắng nghe, “Chủ động đem tiện ích đến cho 
khách hàng” với tiêu chí “Tin cậy - Hiệu quả”. Theo 
đó, Công ty đã rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định 
theo hướng công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử 
lý nội bộ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi 
có yêu cầu. Nhờ vậy, công tác phát triển khách hàng 
mới của Công ty đạt 18.005 khách hàng. Trong đó, có 
12.172 khách hàng sinh hoạt và 5.833 khách hàng ngoài 
sinh hoạt. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Chính 
phủ về việc triển khai chương trình hỗ trợ giảm giá điện 
cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, PC 
Bắc Ninh đã tiến hành giảm giá cho tất cả các đối tượng 

liên quan. Trong 02 đợt giảm giá điện, tổng số tiền mà 
Công ty đã hỗ trợ cho khách hàng là 368 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, mục tiêu của PC Bắc Ninh là 
tập trung tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đảm bảo đủ 
điện phục vụ phát triển KT-XH và đời sống sinh hoạt 
của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là tổng 
sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 8,12 tỷ kWh; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 3,13%; Tổng số 
khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt 
đạt 55%; Tỷ lệ thu tiền điện hàng tháng là 99,70%; Chỉ 
tiêu độ tin cậy cung cấp điện lần lượt đạt MAIFI: 3,73 
lần; SAIDI: 1.250,24 phút; SAIFI: 8,71 lần; Năng suất lao 
động trên điện thương phẩm đạt 8,7 triệu kWh/người…

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đó, Công ty sẽ 
tập trung đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, thi công nhanh 
các công trình sửa chữa lưới điện lớn, đồng thời, dự trù 
máy biến áp (MBA), vật tư thiết bị dự phòng nhằm ứng 
phó kịp thời khi có diễn biến phức tạp về thời tiết, đảm 
bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải trong mùa nắng 
nóng. Ngoài ra, PC Bắc Ninh cũng sẽ theo dõi chặt chẽ 
thông số vận hành của các MBA, đường dây trung thế, hạ 
thế; Thực hiện phương án hoán đổi, nâng công suất MBA 
chống quá tải; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, 
chuyển đổi số và số hóa mọi mặt SXKD… Đặc biệt, toàn 
đơn vị coi trọng công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất, 
không để xảy ra sự cố chủ quan và tai nạn lao động, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-NLĐ…

Một mùa Xuân mới lại về, đem đến biết bao niềm tin 
và hy vọng. Tin tưởng rằng, với năng lực, thành quả đã đạt 
được, PC Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, 
giữ vững vị trí đầu tàu tăng trưởng, đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, liên tục và ổn định, góp phần đắc lực đưa Bắc 
Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022 

PC Bắc Ninh ứng dụng công nghệ sửa chữa Hotline trên đường dây 22kV đang mang điện

Năm 2020, điện thương phẩm của toàn Công ty 
đạt trên 7,5 tỷ kWh, tăng 8,54% so với năm 2019, 
tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn Tổng công ty và 
đứng thứ 03 toàn quốc, chỉ sau PC Đồng Nai và 
PC Bình Dương; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở 
mức 3,31%; Giá bán điện bình quân đạt 1.708,64 
đồng/kWh, tăng 0,5 đồng/kWh so với kế hoạch 
giao; Tổng doanh thu tiền điện đạt 12.880 tỷ 
đồng, tăng 7,5% so với năm 2019.
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Kết thúc năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 
5,75 tỷ kWh, tăng 19,66% so với năm 2019; Giá bán điện bình quân đạt 1.676 đồng/kWh; 
Doanh thu tiền điện đạt hơn 9.624 tỷ đồng, tăng 1.272 tỷ so với năm 2019…

PC THANH HÓA:

NGUYỄN MẠNH

GÓP PHẦN ĐỂ TỈNH NHÀ TRỞ THÀNH ĐIỂM SÁNG 
TRONG CÔNG TÁC MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Để có được những kết quả nổi bật đó, 
năm 2020, bằng việc không ngừng đầu 
tư, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa 
lưới điện, PC Thanh Hóa đã đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, Công ty đã tập 
trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ 
thuật như: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại 
hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, khắc phục những 
khiếm khuyết của đường dây; Thường xuyên theo dõi 
tình trạng vận hành trạm biến áp (TBA) nhằm kịp thời 

thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha; Thực 
hiện phương án hoán đổi các máy biến áp non tải và 
quá tải, cũng như nâng công suất và hạ công suất cho 
các TBA phân phối; Thường xuyên tính toán, đảm bảo 
khai thác hiệu quả các tụ bù cao, hạ thế. Cùng với 
đó, Công ty còn đẩy mạnh công tác ứng dụng nhiều 
công nghệ mới trong công tác quản lý vận hành như: 
Sử dụng camera ảnh nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục 
bộ trong công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử 
lý nguy cơ sự cố; Lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ 
thống lo xa. Ngoài ra, PC Thanh Hóa cũng tăng cường 

Điện lực Thành phố Sầm Sơn thực hiện vệ sinh sứ điện bằng phun nước áp lực cao
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thực hiện công tác hotline trên lưới điện và thực hiện 
sửa chữa, đấu nối, vệ sinh cách điện trong tình trạng 
đường dây vẫn mang điện.

Bên cạnh các giải pháp về quản lý kỹ thuật vận 
hành, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
cách thức làm việc nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, 
tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với khách hàng đã được 
PC Thanh Hóa tích cực triển khai. Theo đó, Công ty 
đã rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng 
công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, 
tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có yêu cầu. 
Nhờ vậy, trong năm 2020, PC Thanh Hóa đã cấp điện 
mới cho 280 khách hàng từ lưới điện trung áp với thời 
gian bình quân là 4,51/5 ngày, giảm 0,49 ngày so với 
quy định. Mặt khác, để tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện không 
sử dụng tiền mặt, Công ty đã phối hợp chặt chẽ, cũng 
như ký kết hợp đồng với các ngân hàng BIDV, Agrib-
ank, Vietcombank, Viettinbank và các tổ chức trung 
gian thực hiện công tác thu hộ tiền điện. Qua đó, tỷ lệ 
khách hàng đã đăng ký và thanh toán không sử dụng 
tiền mặt của toàn PC Thanh Hóa đạt 56,17%; Tỷ lệ tiền 
điện thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số tiền 
điện thu được đạt 88,19%.

Trên cơ sở nhận diện kịp thời những thuận lợi, khó 
khăn, đặc biệt là những tác động của dịch bệnh Cov-
id-19 vẫn có thể kéo dài, năm 2021, ngoài mục tiêu đưa 
tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 6,34 tỷ kWh; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng tiếp tục hạ xuống; Giá bán 
điện bình quân đạt 1.735 đồng/kWh, PC Thanh Hóa sẽ 
tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng cung 
cấp điện. Đồng thời, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo 

phương châm 03 dễ: “Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ 
giám sát”. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tập trung tăng 
năng suất lao động và thu nhập bình quân cho người 
lao động; Ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng mất an toàn 
lao động.

Để thực hiện được các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, PC 
Thanh Hóa đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể trong 
từng lĩnh vực. Công ty kiên quyết giảm thiểu sự cố, 
giảm tối đa thời gian mất điện, đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, tin cậy, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó là tạo bước đột phá 
trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo 
hướng tuân thủ nghiêm pháp luật, đảm bảo tiến độ, 
chất lượng trong đầu tư, cũng như khai thác tối đa hiệu 
quả các công trình lưới điện sau đầu tư; Đẩy mạnh các 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng, đặc biệt là chủ động cung cấp thông tin và phục 
vụ khách hàng. Mặt khác, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới 
quản trị doanh nghiệp, hợp lý hóa công tác tổ chức sản 
xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, tăng cường phân 
cấp quản lý, tạo động lực thực sự cho các đơn vị nâng 
cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và chất 
lượng dịch vụ khách hàng…

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

PC Thanh Hóa sử dụng camera nhiệt để kiểm tra các
thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị

Công nhân PC Thanh Hóa kiểm tra, thí nghiệm định kỳ tại 
các trạm biến áp
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Là một tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, Lạng Sơn có nhiều tiềm 
năng, lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, khai khoáng, nông – lâm nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến và du lịch. Bởi vậy, những năm qua, Lạng Sơn đã ra sức phát triển kinh tế, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư đến hợp tác và đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng. Trong sự nghiệp phát triển ấy, không thể không nhắc đến vai trò của Công 
ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn), nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

LẠNG SƠN:

THU HUYỀN

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 đơn vị hành chính 
với tổng diện tích tự nhiên hơn 8.310 km2, 
dân số gần 800.000 người đang sinh sống 
rộng khắp tại thành phố Lạng Sơn và các 

huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, 
Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. 
Nơi đây có thế mạnh về phát triển kinh tế cửa khẩu, 
công nghiệp khai thác nông - lâm dựa trên lợi thế về 
rừng và đường biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, Lạng 
Sơn còn có nhiều lợi thế về phát triển công nghiệp khai 

thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng với 89 
điểm mỏ. Đáng kể nhất là quặng sắt với trữ lượng lên 
tới hàng chục triệu tấn. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu 
phát triển KT - XH của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
trong đó: “Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, các 
sản phẩm công nghiệp mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; 
Thực hiện phát triển kinh tế bền vững giai đoạn đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh…" Do vậy, 
nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn là rất lớn.

NƠI DÒNG ĐIỆN LUÔN TỎA SÁNG

PC Lạng Sơn nâng cấp, sửa chữa lưới điện trên địa bàn
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Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn 
cho khách hàng, những năm qua, đặc biệt là năm 2020, 
PC Lạng Sơn 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 hơn 8.000 km đường dây các loại. Trong 
đó, đường dây 110 kV là 215,6 km; Đường dây trung thế 
là 2.775 km, đường dây hạ thế là 5.272  km và 1.880 trạm 
biến áp phân phối, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sử dụng 
điện sinh hoạt cho 246.567 khách hàng sử dụng điện.

Lưới điện phát triển đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu 
thụ điện ngày càng cao của nhân dân, nên chỉ tiêu điện 
thương phẩm hàng năm của Công ty cũng tăng đáng 
kể. Nếu năm 2015, sản lượng điện thương phẩm của 
toàn PC Lạng Sơn đạt trên 450,8 triệu kWh với doanh 
thu (chưa tính VAT) là gần 742,58 tỷ đồng thì đến hết 
năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đã đạt trên 749 
triệu kWh, doanh thu đạt 1.394,8 tỷ đồng. Ngoài ra, với 
sự chỉ đạo sát sao trong công tác kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ khách hàng sử dụng điện nên việc áp giá bán điện 
đã được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng và hạ 
được tỷ lệ tổn thất điện năng. Năm 2015, giá bán điện 
bình quân của Công ty ở mức 1.649,9 đ/kWh, thì đến 
hết năm 2020, đã tăng lên 1.842,49đ/kWh. Đặc biệt, do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PC Lạng Sơn đã tiến 
hành giảm giá tiền điện 02 đợt cho khách hàng với tổng 
số tiền là 49,01 tỷ đồng, tương ứng giảm 65,33 đ/kWh. 
(Nếu không ảnh hưởng do dịch bệnh, giá bán điện bình 
quân của toàn Công ty đạt 1.907,8đ/kWh). 

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, thời 
gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
phong cách và cách thức làm việc, rút ngắn thời gian cấp 
điện, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với khách hàng đã 
được PC Lạng Sơn tích cực triển khai. Theo đó, Công 
ty đã đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi các quy trình, quy 
định theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ 
tục, rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, giảm phiền hà, tạo 
thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có yêu cầu. Nhờ vậy, 
đến hết năm 2020, chỉ số tiếp cận điện năng đã không 
ngừng được cải thiện, việc cấp điện cho TBA chuyên 
dùng bình quân chỉ còn 4 ngày so với quy định là 6 ngày; 
Cấp điện sinh hoạt cho khách hàng đã giảm xuống dưới 
3 ngày; Cấp điện 3 pha ngoài sinh hoạt giữ ở mức 3 ngày. 
PC Lạng Sơn cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ mới 
vào công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng như: Triển 
khai hóa đơn điện tử, ghi chỉ số công tơ bằng các thiết 
bị HHU; Lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu 

từ xa. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã phối hợp, 
ký kết hợp đồng với các ngân hàng BIDV, Viettinbank, 
Vietcombank, Agribank… và các tổ chức trung gian thực 
hiện công tác thu tiền điện. Qua đó, tỷ lệ khách hàng đã 
đăng ký thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian 
đạt 87,5%, vượt chỉ tiêu đề ra là 27,9%. Nhờ vậy, mức độ 
hài lòng của khách hàng đối với PC Lạng Sơn đã tăng từ 
7,17 điểm của năm 2016 lên 8,15 điểm trong năm 2019.

Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn được dự 
báo sẽ tiếp tục tăng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 
2025, do vậy, trong thời gian tới, PC Lạng Sơn sẽ nỗ lực 
không ngừng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn 
và ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH trên 
địa bàn. Đồng thời, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD được Tổng công ty giao; Phấn đấu tăng năng suất 
lao động, tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn, 
kỷ luật lao động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh; Sửa 
chữa điện nóng “hotline”, bảo dưỡng lau rửa không cần 
cắt điện. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ nâng cao hơn 
nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp tục triển khai đa 
dạng hóa các hình thức thu tiền điện theo phương châm 
cung cấp dịch vụ thu tiền điện mọi lúc, mọi nơi. 

Trong không khí vui tươi chào đón Xuân mới, tin 
rằng, với việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành, 
tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, PC Lạng 
Sơn sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao 
trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH trong 
sự nghiệp CNH, HĐH

PC Lạng Sơn đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để phát 
triển lưới điện nông thôn  
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Ngay từ ngày mới thành lập, với chức năng nhiệm 
vụ là một tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp công 
nhân, hoạt động trong phạm vi doanh nghiệp, Công 
đoàn PC Hòa Bình đã luôn quan tâm, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham 
gia cùng với bộ phận chuyên môn thực hiện xây dựng 
các phương án sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công 
đoàn đã phối hợp cùng với chuyên môn để giải quyết 
các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, tạo 
điều kiện thuận lợi để người lao động có môi trường 
làm việc tốt nhất, cũng như được cống hiến, phát huy 
sở trường, năng lực, được hưởng quyền lợi theo đúng 

kết quả đóng góp và được tôn vinh, khen thưởng kịp 
thời. Do đó, không chỉ góp phần cùng với Công ty hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ SXKD được giao mà Công 
đoàn PC Hòa Bình còn tạo được bầu không khí làm 
việc thân thiện, đoàn kết chặt chẽ.

Mặc dù CBCNVC-NLĐ phải hoạt động trong điều 
kiện hết sức khó khăn do đặc thù của ngành Điện đòi 
hỏi độ an toàn cao, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, chặt 
chẽ của Lãnh đạo Công ty, đặc biệt là vai trò của tổ 
chức Công đoàn, toàn thể CBCNV PC Hòa Bình đều 
thi đua, hăng say lao động sản xuất, phát huy tính 
sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Công đoàn PC Hòa Bình 

Với vai trò là người đại diện quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, công nhân viên 
chức, người lao động (CBCNVC-NLĐ), trong những năm qua, Công đoàn Công ty Điện 
lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ đoàn viên, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người 
lao động trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

CÔNG ĐOÀN PC HÒA BÌNH:

THÚY HIỀN (PC Hòa Bình)

CHỖ DỰA VỮNG CHẮC
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông Lương Văn Phương - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn PC Hòa Bình (thứ 4 từ phải sang) động viên CBVNV 
Trung tâm Điều khiển xa nhân tháng công nhân
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đã tham gia cùng với chuyên môn đẩy mạnh công tác 
quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, không để xảy 
ra sự cố chủ quan và hạn chế sự cố khách quan đến 
mức thấp nhất. Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CBCNV nghiêm 
chỉnh chấp hành các quy trình quy phạm, kỷ luật lao 
động, kỷ luật sản xuất vận hành, phấn đấu không để 
xảy ra tai nạn lao động.

CHĂM LO TOÀN DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiện nay, PC Hòa Bình có 713 CBCNVC-NLĐ và 
100% được Công ty ký hợp đồng lao động, cũng như 
được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định. Việc làm 
cho người lao động đều được Công ty bố trí hợp lý, 
không có trường hợp nào phải nghỉ chờ việc, hoặc 
không có việc làm, đời sống và thu nhập của CBCNV 
ổn định nên tất cả người lao động đều yên tâm công 
tác, cùng nhau chăm lo xây dựng đơn vị và thực hiện 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thời gian qua, Công đoàn PC Hòa Bình đã có nhiều 
hoạt động thiết thực nhằm kịp thời động viên, khích lệ 
tinh thần, cũng như chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho 
người lao động. Công đoàn cơ sở luôn nỗ lực thực hiện 
các giải pháp cải thiện đời sống, điều kiện làm việc cho 
người lao động thông qua nội dung Thỏa ước lao động 
tập thể. Hằng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên 
môn tổ chức các chuyến tham quan, học tập, cũng 
như tổ chức các hoạt động phong trào tạo sân chơi bổ 
ích cho người lao động. Đặc biệt là tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực như tuyên truyền tới đoàn viên công 
đoàn, CBCNVC-NLĐ đẩy mạnh cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi 
vào chiều sâu; Tuyên truyền, giáo dục CBCNVC-NLĐ 
thực hiện tốt các cuộc vận động do chuyên môn và 
Công đoàn Công ty phát động như: “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”; “Đẩy mạnh phát triển khoa học 
và công nghệ”; “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”: 
“Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao 
động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp”,… Đến thời điểm này đã có nhiều đề tài sáng 
kiến cải thiện kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến Công 
ty công nhận và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn.

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 
được Công đoàn Công ty thường xuyên được tổ chức 
thông qua các hội diễn, hội thao, cuộc thi ảnh “Nét 
đẹp người thợ điện”,… nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày 
thành lập ngành Điện để vừa rèn luyện tinh thần, thể 
chất cho đoàn viên, đồng thời tạo được không khí vui 
tươi, sôi nổi trong đơn vị. Công đoàn các cấp thường 

xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNVC-NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bị bệnh hiểm nghèo; Ban 
Nữ công, Đoàn Thanh niên sẵn sàng chia sẻ khó khăn 
và hỗ trợ người lao động trong khi cần thiết. Công đoàn 
Công ty còn chủ động và tích cực vận động CBCNVC-
NLĐ với tinh thần tương thân, tương ái, tham gia đóng 
góp ủng hộ các quỹ xã hội; Cùng với chuyên môn tổ 
chức, động viên người lao động tham gia nhiều hoạt 
động từ thiện cộng đồng, an sinh xã hội. Điển hình là 
vận động đoàn viên cùng chung tay tham gia phòng 
chống đại dịch Covid-19 và nhắn tin ủng hộ quỹ phòng 
chống Covid-19.

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 
VỮNG MẠNH

Những năm tới, Công đoàn PC Hòa Bình sẽ tiếp 
tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm như: 
Phối hợp cùng với chuyên môn động viên đoàn viên, 
công nhân lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua 
lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; Tham gia xây 
dựng và thực hiện các chế độ chính sách; Đẩy mạnh 
phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 
nghiệp, kỹ năng sống, rèn luyện tác phong công nghiệp 
và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Tuyên truyền giáo 
dục CBCNVC-NLĐ thực hiện Luật An toàn, vệ sinh 
lao động. Đồng thời, Củng cố xây dựng tổ chức, duy 
trì công tác sinh hoạt định kỳ của các công đoàn cơ sở, 
các tổ công đoàn; Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ 
sở thông qua việc chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Người lao 
động theo định kỳ và phấn đấu công đoàn cơ sở đạt 
vững mạnh, xuất sắc.

Công đoàn Công ty cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền 
và tổ chức triển khai việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng 
và duy trì “Văn hóa doanh nghiệp”; “Văn hóa EVN”; 
Tuyên truyền và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và những năm 
tiếp theo…

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và 
Công đoàn cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban 
Lãnh đạo Công ty trong mọi hoạt động, thời gian tới, 
Công đoàn PC Hòa Bình sẽ tiếp tục phát huy những 
thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị và làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống 
của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho 
mỗi đoàn viên
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Năm 2020, tác động nghiệt ngã của dịch Covid-19 đã lan ra toàn cầu và ảnh hưởng mọi 
mặt đến phát triển kinh tế - xã hội cả nước ta, tác hại của biến đổi khí hậu đã gây mưa lớn, 
bão lụt tàn phá khu vực miền Trung có thể nói là tai họa kinh hoàng, gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho con người, tài sản và các công trình hạ tầng phải khắc phục trong nhiều năm tới. 
Thuỷ điện lại được nhắc đến như một tác nhân! Có hẳn như vậy?

HIỆU QUẢ VẬN HÀNH THỦY ĐIỆN KRÔNG H'NĂNG

THUẬN PHONG

KHÔNG CHỈ LÀ LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP

TẤT YẾU PHẢI GIẢI BÀI TOÁN AN TOÀN

Là vùng lõm điện của cả nước, miền Trung - Tây 
Nguyên ồ ạt làm thủy điện để đón một cơ hội vàng khi 
Bộ Công Thương đề ra chính sách phát triển thủy điện 
vừa và nhỏ. Thủy điện được xem như động lực cho xã 
hội: Nhiều thủy điện được xây dựng và đưa vào vận 
hành với tốc độ rất nhanh, đã góp phần tích cực hòa 
vào dòng điện quốc gia.

Quen dần, các nhà đầu tư tính đến hiệu quả kinh 
tế, áp dụng mọi biện pháp có lợi nhất trong xây dựng, 
vận hành, các đơn vị tư vấn xem nhẹ các tiêu chuẩn 
thiết kế, nhà thầu thi công cẩu thả, nhà thầu tư vấn tách 
ra nhỏ lẻ để hạ giá,… Một thời gian sau, thủy điện gây 
ra một số vấn đề bất cập về kỹ thuật, không tuân thủ 
quy luật tự nhiên… và đó là lý do khiến dư luận bức xúc 
cho rằng, thủy điện đã tàn phá thiên nhiên, là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân gây ra lũ lụt!

Nhà máy thủy điện Krông H'năng thuộc sở hữu của 
Công ty CP Sông Ba cũng là một trong những nhà máy 
thủy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có công 
suất lắp máy 64 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 
5/2005, hoàn thành tháng 6/2010. Nhà máy được xây 
dựng trên sông Ea Krông H’năng, phụ lưu cấp 1 của 
sông Ba, tại địa bàn xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh 
Phú Yên và xã Ea Sô huyện Ea Kar, xã Cư Prao, huyện 
M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk.

Thủy điện Krông H'năng sau thời gian đầu đưa vào 
vận hành với những bước đi mò mẫm, đối phó với 
những thách thức về thiên nhiên và tác động xã hội 
đã từng bước trưởng thành và chứng minh được một 
cách thuyết phục, khách quan rằng: Thủy điện vừa và 
nhỏ vẫn đảm bảo an toàn, đem lại hiệu quả, lợi ích 
cho nhân dân vùng hạ du, thượng du gắn với lợi ích 

của doanh nghiệp khi tạo ra phương thức kỹ thuật vận 
hành, quản lý hồ chứa một cách khoa học tiên tiến. Bài 
toán hài hoà thủy điện vừa và nhỏ từ thủy điện Krông 
H'năng được giải như thế nào?

CHIẾC CHÌA KHÓA VẠN NĂNG ĐÃ ĐƯỢC 
TÌM THẤY 

Bản chất vấn đề an toàn, hài hoà trong vận hành 
thủy điện là giải pháp vận hành điều tiết lũ tự động 
theo thời gian thực được ứng dụng tại hồ thủy điện 
Krông H’năng. Để làm được điều đó, Nhà máy đã 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ và lắp đặt các thiết bị: 

- Thiết bị đo mưa toàn lưu vực với mật độ 50÷80 
km2/trạm, tự động gửi tin nhắn khi xuất hiện mưa, tự 
động cảnh báo khi mưa có khả năng gây lũ, dự báo 
được lưu lượng sẽ về hồ để chủ động vận hành điều tiết 
hồ. Hồ thủy điện Krông H’năng có diện tích lưu vực là 
1.116 km2 đã lắp đặt 15 trạm đo mưa trên toàn bộ lưu 
vực nên kiểm soát tốt mưa, dự báo lưu lượng về hồ.

Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Ba 
(SBA) chia sẻ kinh nghiệm điều tiết lũ hiệu quả
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- Lắp đặt thiết bị đo mực nước hồ cấp chính xác 
milimet để kiểm chứng, xác định chính xác lưu lượng 
nước đã về hồ để điều tiết xả lũ kịp thời.

- Sáng tạo ra phương pháp luận xả lũ hợp lý: Xác 
định được điểm xả lũ hợp lý tại thời điểm hồ còn một 
nửa dung tích trống thì bắt đầu xả tăng dần, đồng thời 
tiếp tục tích một phần vào phần dung tích còn lại của 
hồ để đảm bảo cắt được đỉnh lũ cho hạ du và nước sẽ 
đầy hồ ở cuối đợt lũ. 

Để nâng cấp hơn trong công tác vận hành lũ, Công 
ty Cổ phần Sông Ba đã nghiên cứu xây dựng công cụ 
phần mềm vận hành tự động theo thời gian thực. Số 
liệu thu thập từ các thiết bị nêu trên được tích hợp vào 
phần mềm tính toán phục vụ vận hành, nhằm xả lũ một 
cách nhẹ nhàng, giảm căng thẳng cho nhân viên. Bộ 
công cụ này ứng dụng vận hành rất ổn định, hiệu quả 
cho Nhà máy Thủy điện Krông H’năng trong thời gian 
qua và đã thực hiện tư vấn cho các đơn vị khác, bao 
gồm cả cung cấp lắp đặt các thiết bị đo mưa tự động, 
đo mực nước hồ chính xác milimet do SBA tự nghiên 
cứu chế tạo.

Trong mùa khô, Thủy điện Krông H'năng luôn chủ 
động trong giữ mực nước hồ cao, nhằm tạo ra mực 
nước ngầm lớn cho vùng thượng lưu, giúp cho đồng 
bào quanh hồ có nước sinh hoạt khi hạn hán. Từ đó 
luôn tạo được sự an toàn, an tâm cho cán bộ, nhân dân 
địa phương, 

Công ty Cổ phần Sông Ba luôn sẵn sàng chia sẻ kết 
quả nghiên cứu này để được ứng dụng rộng rãi trong 
công tác quản lý thủy điện trong thời gian đến, góp 
phần lan tỏa, mang lại sự bình yên cho cộng đồng và 
lợi ích chung cho xã hội, doanh nghiệp

Ông Trần Ngọc Hoành - Đại diện SBA báo cáo các giải pháp 
vận hành hồ thủy điện cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du tại 
Hội nghị Cơ học Thủy khí Việt Nam

Sơ đồ vị trí 15 điểm đo mưa trên lưu vực thủy điện Krông H'năng
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Năm 2020 là năm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam rơi vào cảnh lao đao do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, thậm chí một số doanh nghiệp phải phá sản vì nguồn lực tài 
chính không đủ để duy trì hoạt động. Trong bối cảnh ảm đạm đó, Ban lãnh đạo Công ty CP 
Sản xuất biến thế HBT Việt Nam với các giải pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo đã giúp 
doanh nghiệp tiếp tục duy trì, giữ vững “phong độ”, hoạt động sản xuất được đảm bảo liên 
tục, qua đó ổn định đời sống cho người lao động.

HBT VIỆT NAM:

NGUYỄN HOA

KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH, QUYẾT TÂM VƯƠN XA

Những ngày cuối năm, đến Công ty CP 
Sản xuất biến thế HBT Việt Nam (HBT 
Việt Nam), điều cảm nhận rõ nét nhất 
đó là không khí lao động miệt mài, 

hăng say của toàn thể CBCNV tại các bộ phận, phòng 
ban. Thậm chí, ở một số bộ phận sản xuất phải thực 
hiện chế độ tăng ca, góp phần đẩy nhanh tiến độ đảm 
bảo hoàn thành các đơn hàng cho đối tác theo hợp 
đồng đã ký kết.

VỀ ĐÍCH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có 
nhiều biến động phức tạp do tác động của dịch bệnh 
đã ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến các doanh 
nghiệp ở nhiều ngành nghề, tuy nhiên, năm 2020 tiếp 
tục là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của HBT 
gặt hái được nhiều thành công. Bằng truyền thống của 
mình, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự 

nỗ lực của toàn thể CBCNV ở tất cả các khâu đã giúp 
Công ty tạo được dấu ấn trên thị trường trong và ngoài 
nước với nhiều đơn hàng có giá trị. 

Có thể kể đến, đó là việc xuất xưởng lô máy biến 
áp 15 MVA đầu tiên sang thị trường Lào ngay trong 
những ngày đầu năm. Đặc biệt, năm 2020 còn ghi dấu 
ấn khi Công ty cho ra mắt thị trường nhãn hiệu máy 
biến áp mới “HBT Tran”, sản phẩm có nhiều ưu điểm 
nổi trội, được sản xuất dành cho thị trường miền Trung 
và miền Nam. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tăng cường đầu tư, 
mua sắm dây chuyền, trang thiết bị hiện đại của nước 
ngoài, trong đó có máy cắt tôn tự động và máy quấn 
dây tự động… Đồng thời, chú trọng tới công tác đào 
tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản 
xuất. Với chiến lược kinh doanh uyển chuyển, tạo bước 
đột phá trong công tác đầu tư công nghệ và phát triển 

Cùng với Công ty Điện lực Quảng Trị, HBT Việt Nam tặng quà cho người dân địa phương
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thị trường, năm 2020, các chỉ tiêu SXKD của Công ty 
đều có mức tăng trưởng vượt bậc. 

Kết thúc năm 2020, các chỉ tiêu mà Công ty đề ra 
đều được hoàn thành vượt kế hoạch, cung cấp cho thị 
trường là 3.000 máy biến áp các loại, góp phần nâng 
doanh thu năm 2020 vượt 70% so với năm 2019, trong 
đó doanh thu từ các sản phẩm thiết bị điện vượt kế 
hoạch 20%; sản lượng sản xuất tăng 200%. Đây là thành 
quả xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của tập thể 
CBCNV Công ty.

DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG VHTT, CHĂM LO 
ĐỜI SỐNG NLĐ

Năm qua, phong trào văn hóa, thể thao được Công 
ty duy trì và tổ chức thường xuyên hàng quý, hàng năm, 
nhân dịp các ngày lễ lớn, chào mừng các sự kiện quan 
trọng của đất nước, trong đó Công ty đã nhiều lần cử 
đội bóng đá thi đấu giao hữu với huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh; Công ty Điện lực Nam Định và tổ chức 
các chuyến thăm quan, nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động 
bổ ích…, nhằm tạo không khí hứng khởi, hồi phục sức 
khỏe cho người lao động sau những ngày làm việc vất vả.

Bên cạnh việc lấy mục tiêu phát triển bền vững 
làm nền tảng trong mọi hoạt động kinh doanh, HBT 
Việt Nam còn chú trọng đến công tác thiện nguyện 
vì cộng đồng. Nổi bật là đã trích quỹ phát triển và 
quyên góp, tổ chức chuyến đi từ thiện trao 600 suất 
quà ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 tỉnh 
miền Trung là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế. Hoạt động trên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của 
một doanh nghiệp vì cộng đồng, tương thân tương ái.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 
TRONG NĂM 2021

Trao đổi với phóng viên, Tổng giám đốc Nguyễn 
Đăng Quân cho biết: Kết thúc năm 2020, Công ty đã 

có những đơn hàng kế tiếp cho năm sau, cụ thể trong 
nước, đơn hàng đã ký kết với Tổng công ty Điện lực 
miền Nam vẫn đang gấp rút hoàn thành sản xuất, cùng 
với đó là việc triển khai một số dự án ở khu vực miền 
Bắc. Đối với thị trường nước ngoài, hợp đồng cung cấp 
24 máy biến áp 560 kVA và 1000 kVA sang thị trường 
Philippin cũng đang được tiến hành. Bên cạnh đó, Công 
ty tiếp tục tổ chức lại sản xuất, từng bước tự động hóa 
để đầu tư lắp đặt thiết bị cho phù hợp với cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, trong đó sẽ đưa dây chuyền sản 
xuất hiện đại công nghệ châu Âu vào sản xuất. 

Cùng với đó, HBT Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát 
triển thị trường trong nước với mạng lưới phủ kín, rộng 
khắp; kiện toàn bộ máy trong hệ thống kinh doanh tại 
các vùng miền. Đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường 
ra nước ngoài bên cạnh các thị trường đã có sẵn. Năm 
2021, Công ty phấn đấu tăng doanh thu, từ máy biến áp 
vượt 30%; riêng mảng thiết bị điện dự kiến vượt 50%; 
tăng thị phần với các dự án của EVN lên mức 10 - 30%; 
thu nhập của người lao động tăng từ 10-20%, cùng với 
các chế độ quyền lợi của người lao động được đảm bảo 
và duy trì ổn định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Công ty sẽ đẩy 
mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, 
tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý 
chuyên môn, nghiệp vụ theo học các lớp ngắn hạn, kết 
hợp với đào tạo tại chỗ. Đồng thời, bổ sung thêm nhân 
sự phía Nam, phụ trách khu vực thị trường nước ngoài: 
Lào, Campuchia, Myanma, Srilanka, Nam Mỹ…

Năm mới đã đến, Xuân Tân Sửu 2021 đang về, 
trong khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm của 
tập thể CBCNV - NLĐ Công ty và việc quyết tâm thực 
hiện các giải pháp cụ thể, khoa học, với những chiến 
lược phù hợp thực tế của Ban lãnh đạo, tin rằng, HBT 
Việt Nam sẽ khẳng định được quyết tâm và bản lĩnh 
của mình, vươn lên giành những thắng lợi mới

Trong Xưởng sản xuất máy biến ápTrong Xưởng sản xuất máy biến áp
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Đó là slogan và là chủ đề chính của Chương trình khuyến mại Bia Hà Nội nhân dịp đón 
Xuân Tân Sửu và Tết Nguyên đán 2021 đang về trên khắp nẻo đường đô thị, làng quê. 
Chương trình khuyến mại năm nay, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) áp dụng và tri ân người tiêu dùng toàn quốc qua cả hai sản phẩm là: Bia lon 
Hà Nội Vàng 330ml và Bia lon Hà Nội Xanh 330ml.

“Thấy bia Hà Nội là thấy Tết
Vị bia làm nên sắc Tết”

Cả hai sản phẩm chính thức được khởi 
động và thực hiện khuyến mại từ ngày 
01/11/2020 đến hết ngày 28/02/2021. 
Theo đó, Chương trình “Thấy Bia Hà 

Nội là thấy Tết - Vị Bia làm nên sắc Tết” của bia Hà 
Nội Vàng, bia Hà Nội Xanh đã và đang mang đến cho 
khách hàng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn ngay trong 
thời gian chạy Chương trình. Dịp xuân Tân Sửu này, 
tổng giá trị các giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Có thể nói, dù xã hội hiện đại có phát triển và thay 
đổi thế nào đi nữa, nhưng trong tiềm thức của mỗi người 
Việt Nam, Tết Nguyên đán - Tết cổ truyền của dân 
tộc vẫn luôn là dịp quan trọng và đặc biệt nhất trong 
năm. Tết cổ truyền thật đặc biệt bởi chính những phong 
tục tập quán đặc trưng. Nó mang lại cho mỗi chúng 
ta những xúc cảm tươi mới vừa đa dạng vừa đậm chất 
riêng. Tạo nên những cảm xúc đó, không thể không nhắc 
đến Bia Hà Nội - một nét văn hóa Hà thành. Gắn bó với 
bao thế hệ qua nhiều tháng năm, Bia Hà Nội từ lâu đã 
trở thành một nét đặc trưng cho dịp Tết của người Việt. 
Để khi người ta trao nhau những thùng Bia Hà Nội Tết 

cũng là thời khắc báo hiệu một Tết mới đã về - “Thấy 
Bia Hà Nội là thấy Tết”. Bởi lẽ ấy, Bia Hà Nội đã trở 
thành thức uống không thể thiếu trong những bữa tất 
niên sum họp đầy ý nghĩa. Vẫn là vị bia nguyên bản, Bia 
Hà Nội là thức uống mang đậm giá trị văn hóa và tinh 
thần, là món quà ý nghĩa dành tặng người thân, là chất 
xúc tác trọn vẹn cho những giây phút đoàn tụ của gia 
đình bởi “Vị bia làm nên sắc Tết”.  

 Với người Việt Nam, sắc vàng, đỏ luôn là màu biểu 
trưng cho sự thịnh vượng, an khang, may mắn, là màu 
của Tết truyền thống. Với thông điệp “Thấy Bia Hà 
Nội là thấy Tết - Vị bia làm nên sắc Tết”, bao bì Tết 
2021 của Bia Hà Nội được thiết kế kết hợp hai sắc đỏ, 
vàng tươi mới, cho thấy “đậm màu” Tết truyền thống. 
Để lan tỏa tinh thần đó, đồng thời là dịp để Bia Hà Nội 
tri ân khách hàng, Chương trình khuyến mại “Vị Bia 
làm nên sắc Tết” đã và đang mang đến hàng ngày giải 
thưởng giá trị, hấp dẫn đến người tiêu dùng.

Chương trình được áp dụng cho khách hàng từ đủ 
18 tuổi trở lên. Khi bật nắp lon bia Hà Nội Vàng, bạn 
sẽ có cơ hội may mắn trúng những giải thưởng giá trị 

HÀ ĐĂNG
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Chương trình khuyến mại Tết với Bia Hà Nội Vàng

Chương trình khuyến mại Tết với Bia Hà Nội Xanh

được in tại mặt sau khuyên giật nắp lon. Cơ cấu giải 
thưởng bao gồm: 3 giải Nhất, mỗi giải là một chiếc xe 
Toyota Camry 2.0G; 30 giải Nhì, mỗi giải là 01 cây vàng 
SJC 9999; cùng hàng trăm nghìn giải Ba, Tư là những 
mã nạp điện thoại với mệnh giá đa dạng. Thời gian đổi 
thưởng được tính đến hết ngày 31/03/2021. 

Bên cạnh bia lon Hà Nội Vàng, Chương trình cũng 
áp dụng khuyến mại đối với bia lon Hà Nội Xanh. Giật 
nắp sản phẩm này, người tiêu dùng có thể đến với vận 
may năm mới với 66 giải Nhất, mỗi giải thưởng là 10 
triệu đồng tiền mặt cùng hàng trăm ngàn giải Nhì, Ba 
là mã thẻ điện thoại giá trị. Phần thưởng khuyến mại 
được trao tặng khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên khi sử 
dụng những sản phẩm bia Hà Nội Xanh có mã thẻ cào 
trong mỗi lon, thùng bia. 

Các giải thưởng năm nay được phân bổ đều tại 
các tỉnh thành. Công tác giám sát và thủ tục trộn giải 

thưởng tuân thủ đầy đủ quy trình và có sự tham gia của 
đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), 
đại diện HABECO và đại diện các đơn vị liên quan. 
Thủ tục khi trộn giải thưởng sẽ được lập thành văn bản, 
có xác nhận giải thưởng, đảm bảo 100% giải thưởng 
được tung ra thị trường. Các thông tin về Chương trình 
khuyến mại được in rõ ràng trên toàn bộ bao bì sản 
phẩm là vỏ lon bia và vỏ thùng bia. Ngoài ra, người tiêu 
dùng và khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết 
trên website: www.habeco.com.vn. 

Năm 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc và HABECO 
mong muốn tiếp tục có được sự hợp tác chặt chẽ ngày 
càng bền chặt hơn nữa cùng mọi Quý khách hàng trong 
năm 2021. Đây chính là một trong những yếu tố quan 
trọng để chúng ta cùng vượt qua mọi thử thách và đạt 
được nhiều thành công. Mong rằng, chúng ta đón Xuân 
sang, Tết mới thật đầm ấm với Bia Hà Nội khi có “Vị bia 
làm nên sắc Tết” và mở nắp trúng vàng
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Năm 2020, nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới tuyên bố ngừng hoạt động vĩnh viễn, đóng 
cửa một phần hoặc cắt giảm mạnh công suất nhưng Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 
(BSR) đã chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua khó khăn, duy trì vận hành NMLD Dung Quất 
an toàn, liên tục, ổn định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 
4 tháng đầu năm 2020, nhu cầu tiêu thụ 
xăng dầu giảm mạnh, cung thừa dẫn đến 
tồn kho cao. Giá dầu lao dốc khiến BSR 

chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho nặng nề. 

LINH HOẠT ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG KÉP

Có nhiều tháng, giá sản phẩm bán ra thấp hơn giá 
dầu thô mua vào, đặc biệt là sản phẩm Jet-A1. Chưa 
hết, 3 tháng cuối năm, nhiều cơn bão đổ bộ vào Quảng 
Ngãi, gây trở ngại rất lớn đến hoạt động của Nhà máy. 
Để ứng phó với khủng hoảng kép, Công ty đã áp dụng 
nhiều giải pháp linh hoạt. 

Đối với dầu thô, BSR tối đa tiêu thụ dầu thô trong 
nước để tăng liên kết chuỗi lợi ích trong ngành; tận 
dụng cơ hội mua hợp đồng chuyến trong nước với phụ 

phí thấp; chủ động làm việc với nhà cung cấp giãn thời 
gian thanh toán, giảm cước vận chuyển. Đối với công 
tác sản xuất, Công ty linh hoạt điều chỉnh công suất 
nhà máy theo nhu cầu thị trường, giải phóng hàng tồn 
kho giá cao để có chỗ chứa cho các lô dầu giá thấp. 

BSR phối hợp với khách hàng để tối đa hóa tiêu thụ 
sản phẩm, thuê kho gửi hàng; bám sát thị trường, tăng 
cường công tác dự báo và phân tích; linh hoạt, tối ưu 
hóa sản phẩm để tìm cơ hội bán các sản phẩm trung 
gian (Treated LCO), sản phẩm mới (hạt nhựa T3050) có 
giá trị kinh tế cao. 

Đối với công tác tài chính, BSR tăng cường công tác 
quản trị dòng tiền, công tác thu hồi nợ, tối ưu số dư 
tiền gửi không kỳ hạn, sử dụng linh hoạt giữa vay vốn 
lưu động và gửi tiền có kỳ hạn nhằm tận dụng lãi suất,... 

KHÓ KHĂN THỬ THÁCH BẢN LĨNH BSR
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“Dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng 
có nhưng BSR đã nỗ lực vượt qua khó khăn, không để 
gián đoạn các hoạt động của Nhà máy, từng bước khôi 
phục hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. 
BSR đã thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể nhà 
máy lần 4, tối ưu hóa công nghệ, tiết kiệm, tiết giảm chi 
phí và ổn định dòng tiền”, ông Bùi Minh Tiến - Tổng 
Giám đốc BSR chia sẻ. 

CHIẾN LƯỢC MỚI THÍCH ỨNG HOÀN 
CẢNH MỚI

Năm 2021 dự báo vẫn là một năm rất khó khăn, 
giá dầu thô và sản phẩm lọc dầu dự báo tiếp tục diễn 
biến khó lường và nhu cầu duy trì ở mức thấp, do đó 
công tác sản xuất kinh doanh của BSR sẽ còn gặp nhiều 
khó khăn. BSR đã đặt ra các mục tiêu phấn đấu đạt 
sản lượng khoảng 6,497 triệu tấn; doanh thu 70.661 tỷ 
đồng, nộp NSNN 7.698 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 
khoảng 864 tỷ đồng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, BSR đã đề ra 
các giải pháp đồng bộ như xây dựng chiến lược phát 
triển thích ứng với những hoàn cảnh mới, đảm bảo hiệu 
quả và phát triển bền vững; xây dựng các kịch bản, 

phương án để chủ động ứng phó với các biến động 
khó lường của thị trường, dịch bệnh; nâng cao công 
tác quản trị; thực hiện số hóa hệ thống quản lý; tăng 
cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật,...

Với những tín hiệu tích cực của thế giới và Việt 
Nam trong việc sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19, 
kỳ vọng đại dịch này sẽ được khống chế, nhịp sống 
trở lại bình thường và cơ hội phục hồi tăng trưởng 
hiệu quả sẽ mở ra cho BSR cũng như các doanh 
nghiệp khác

PV

Kết thúc năm 2020, BSR cơ bản đã hoàn thành 
hầu hết các chỉ tiêu đề ra. BSR vận hành 
NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất 
trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả 
năm đạt khoảng 5,96 triệu tấn, đạt 107% kế 
hoạch năm 2020; doanh thu đạt 58.283 tỷ đồng 
và nộp NSNN đạt 5.803 tỷ đồng. BSR đã tiết 
giảm ước tính được 1.844 tỷ đồng (không bao 
gồm chi phí dầu thô).

Năm 2021, BSR tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao
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Năm 2020, nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch 
Covid-19, tuy nhiên, Viettel Construction đã phát huy bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế, 
phát huy truyền thống thương hiệu, nguồn lực doanh nghiệp…, lập “cú hat-trick” trong sản xuất 
kinh doanh, cùng với các giải thưởng cao quý, thành tích kinh doanh ấn tượng.

LẬP “CÚ HAT-TRICK” TRONG HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020

MẠNH LEO

VIETTEL CONSTRUCTION

VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ 
TỔ QUỐC HẠNG NHẤT

Sáng ngày 11/12/2020, Tổng công ty CP Công trình 
Viettel (Viettel Construction) chính thức đón nhận 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng và 
Nhà nước trao tặng. Phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực 
của Viettel Construction trong chặng đường suốt 25 
năm qua, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước, vừa 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
trong giai đoạn cách mạng mới.

Là thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội, Viettel Construction đã thi công 
xây dựng được hơn 50.000 trạm BTS, 320.000 km cáp 

quang, quản lý và chăm sóc trực tiếp hơn 07 triệu thuê 
bao cố định băng rộng. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng 
mạng lưới của Viettel Construction còn đóng vai trò là 
mạng thông tin thứ hai của Quân đội, sẵn sàng phục vụ 
công tác an ninh, quốc phòng trong thời chiến. 

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ 
INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 
(IBA) VINH DANH VIETTEL CONSTRUCTION 
LÀ CÔNG TY ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT CỦA 
NĂM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Trước sự kiện đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Nhất, Viettel Construction còn được Giải 
thưởng kinh doanh quốc tế International Business 

Tổng Giám đốc Phạm Đình Trường - Đại diện Viettel Construction đón Bằng chứng nhận doanh nghiệp thứ 243 trong Top 500 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020
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Awards công bố là 1/23 doanh nghiệp chiến thắng tại 
hạng mục People’s Choice Awards - Công ty được yêu 
thích nhất của năm do chính độc giả bình chọn. 

Là doanh nghiệp đạt Giải Vàng Stevie Awards 2020, 
Viettel Construction nằm trong top đề cử giải thưởng 
People’s Choice Awards cùng các thương hiệu lớn như 
IBM, Deutsche Telekom, HP..., tuy nhiên, các đơn vị 
khác không đạt giải, mà Viettel Construction là công 
ty duy nhất của Việt Nam được vinh danh cùng các 
thương hiệu lớn trên thế giới.

Năm 2020 là một năm đại thành công của Viettel 
Construction với nhiều thành tích vượt trội, khi tăng 
118 bậc, xếp thứ 103 trong Top 500 doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam và tăng 35 bậc, để xếp thứ 
243 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

ĐẠT MỨC DOANH THU 6.023 TỶ ĐỒNG 
TRONG NĂM 2020, VIETTEL CONSTRUCTION 
TĂNG 18.2% SO VỚI NĂM 2019

Mới đây, Viettel Construction tổ chức Hội nghị 
Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, 

đạt doanh thu 6.023 tỷ đồng, tương đương 100,4% kế 
hoạch, tăng 18,2% so với năm 2019. Lợi nhuận trước 
thuế đạt 314,9 tỷ đồng, hoàn thành 132,1% kế hoạch, 
tăng 37,1% so với 2019. Các chỉ tiêu chính đều hoàn 
thành kế hoạch và tăng trưởng so với 2019. Trong 
đó, doanh thu ngoài Tập đoàn chiếm 15% trong tổng 
doanh thu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đình Trường - 
Tổng Giám đốc Viettel Construction cho biết: “Trong 
năm 2021, VCC sẽ tập trung phát triển 05 trụ chiến 
lược Vận hành khai thác, Xây dựng, Giải pháp tích hợp, 
Hạ tầng cho thuê, Công nghệ thông tin theo 04 keys 
“Con người - Quy trình - Công nghệ - Quản trị”, tiến 
tới hoàn thành mục tiêu doanh thu 6.600 tỷ đồng”

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel 
Construction) được thành lập vào năm 1995, là 
một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). 
Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, 
Viettel Construction mang trong mình khát 
vọng trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp 
công trình thông minh, hiệu quả cao nhất thông 
qua 5 trụ kinh doanh chính: Xây dựng, Đầu tư 
hạ tầng cho thuê, Giải pháp Tích hợp, Vận hành 
Khai thác và Công nghệ thông tin. Với mong 
muốn thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đến các doanh nghiệp, hộ gia đình với các cam 
kết: chuyên nghiệp, chất lượng và chi phí cạnh 
tranh. Viettel Construction không ngừng nỗ lực 
mang đến những trải nghiệm mới, sự tiện nghi 
trong cuộc sống hiện đại của người Việt.

Ông Phạm Đình Trường - Tổng giám đốc Viettel đọc báo cáo 
tại buổi Lễ

Cán bộ, chiến sĩ Công ty Viettel trên công trường

Chủ tịch Tập đoàn Lê Đăng Dũng thay mặt Đảng, Nhà nước 
và Quân đội trao tặng Huân chương BVTQ hạng Nhất cho 
Viettel Construction
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Kết thúc năm 2020 với nhiều thách thức, Công ty TNHH MTV Thuốc 
lá Thanh Hoá đang dồn sức phát huy nội lực, tỏ rõ khí thế vươn lên đón 
những thành công mới. 

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ:

MINH PHƯƠNG

VƯỢT QUA THÁCH THỨC,
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Ấn tượng lớn nhất về năm 2020 có lẽ 
là trận đại dịch Covid-19 lan tràn như 
sóng thần trên khắp thế giới. Không 
ngoại lệ, Công ty Thuốc lá Thanh Hoá 

cũng phải căng mình vượt khó. Ngay từ đầu năm, chính 
sách giãn cách hoặc cách ly để phòng dịch ở trong 
nước cũng như quốc tế khiến các thị trường xuất khẩu 
quan trọng của Công ty bị ảnh hưởng lớn. Quy mô xuất 
khẩu thuốc lá hàng năm của Công ty chiếm trên 80% 
sản lượng, sự ảnh hưởng bởi thế càng rõ nét hơn. 

Sản lượng xuất khẩu của Công ty chỉ đạt 106,6 triệu 
bao, tuy bằng 106,6% kế hoạch nhưng chỉ bằng 55,1% 
so với cùng kỳ (giảm 86,8 triệu bao). Mặc dù đã cố gắng 
khai thác các thị trường xuất khẩu khác với thuốc lá 
định dạng compact, kim ngạch xuất khẩu của Công ty 
chỉ đạt 13,5 triệu USD, bằng 107,5% kế hoạch, nhưng 
chỉ bằng 46,1% cùng kỳ (giảm 15,8 triệu USD). Do đó, 
doanh thu của Công ty chỉ đạt 707,6 tỷ đồng, bằng 
69,1% cùng kỳ (giảm 317 tỷ đồng). 

Khó khăn, thách thức là vậy, song Ban Lãnh đạo 
Công ty vẫn có một tầm nhìn chiến lược sáng suốt, 
quan tâm phát triển hoạt động khoa học, kỹ thuật, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó tạo thêm động lực 
cho việc ổn định tình hình kinh doanh. Các biện pháp 
marketing sáng tạo được áp dụng để giữ thị phần, thị 
trường. Công ty tiếp tục khai thác thị trường xuất khẩu 
bao compact và tận dụng các cơ hội để xuất khẩu bao 
super slim. 

Ngoài ra, hệ thống đại lý bán xì gà cũng được củng 
cố và mở rộng. Công ty đã đa dạng hóa sản phẩm xì 

gà thương hiệu Lotus, chuẩn hóa các sản phẩm Hanos, 
Vinaboss’s. Các sản phẩm xì gà được người tiêu dùng quan 
tâm đánh giá tốt như: Xì gà Lotus; Hanos; Vinaboss’s…, đã 
góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty trong 
thời điểm nhiều khó khăn, thách thức này. Đặc biệt, công 
tác chống dịch được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, 
do đó không có trường hợp nhiễm bệnh hoặc bị cách ly 
tại Công ty.

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, Công ty đã 
thực hiện tiết kiệm trên mọi lĩnh vực; nâng cao hiệu 
quả sử dụng máy móc thiết bị; khai thác các nguồn 
hàng gia công, xuất khẩu; nâng giá bán các sản phẩm, 
các sản phẩm xuất khẩu đều có lãi… Việc phân bổ chi 
phí hợp lý đã giúp lợi nhuận cả năm của Công ty ước 
đạt trước thuế là 06 tỷ đồng, bằng 150% so với kế hoạch 
điều chỉnh. Bên cạnh đó, tiêu thụ nội tiêu Công ty vẫn 
giữ được đà tăng trưởng nhẹ với tỷ lệ đạt 110,6% kế 

Ông NGUYỄN DUY PHAN
Giám đốc Công ty TNHH MTV

Thuốc lá Thanh Hóa 

Giám đốc Nguyễn Duy Phan trực tiếp kiểm tra sản xuất
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hoạch và 108,2% so cùng kỳ, góp phần nâng cao hiệu 
quả SXKD chung. Trong bối cảnh khó khăn, đây được 
cho là một con số đáng khích lệ. 

Đặc biệt, Ban lãnh đạo Công ty cũng xác định công 
nghệ mới chính là sức mạnh tạo bước đột phá về năng 
suất, chất lượng sản phẩm. Trong 5 năm qua, Công ty 
luôn coi việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất 
là một trong những ưu tiên hàng đầu. Những dự án đầu 
tư máy móc, thiết bị phải kể đến trong thời gian qua 
là: cải tạo xưởng mới, di chuyển phân xưởng sửa chữa 
thiết bị, triển khai các dự án cải tạo, xây dựng xưởng xì 
gà, hệ thống báo cháy… Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm 
ước đạt 71,7 tỷ đồng.

Những giải pháp vượt khó chủ động, sáng tạo đã 
giúp Công ty Thuốc lá Thanh Hóa trụ vững trong một 
năm rất nhiều doanh nghiệp phải chao đảo vì đại dịch 
hoành hành. Không chỉ vậy, vượt qua “cửa ải” 2020, 
Công ty đã nhanh chóng đề ra một kế hoạch phát triển 
dài hơi, toàn diện trong năm 2021. Ông Nguyễn Duy 
Phan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa khẳng định: “Sau một năm khó khăn, chúng tôi 
sẽ tranh thủ từng giờ, từng phút và mọi nguồn lực để 
ổn định sản xuất kinh doanh. Một số mác thuốc mới, 
thuốc Bông Sen, các loại Lotus, các loại Trump, Blue 
Bird… đang nâng cấp sẽ được tung ra thị trường, do 
đó, việc nâng cao sản lượng nội địa là rất khả quan. 

Đặc biệt thương hiệu Bông Sen được chuyển cho Công 
ty mẹ sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Sản phẩm xì 
gà cũng sẽ có nhiều triển vọng phát triển, đem lại lợi 
nhuận và uy tín thương hiệu cho Công ty. Ngoài ra, sự 
đoàn kết của tập thể người lao động cũng sẽ giúp Công 
ty phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện thành công kế 
hoạch sản xuất kinh doanh được giao”.

Năm 2021, dự kiến tổng sản lượng thuốc bao tiêu thụ 
của Công ty đạt 192 triệu bao, tăng 23,2%, trong đó nội 
tiêu đạt 46 triệu bao; xuất khẩu dự kiến đạt 146 triệu bao, 
tăng 37 % so với năm 2020. Dự kiến xuất khẩu sẽ tăng 
trở lại sau một năm thị trường hầu như đóng băng vì 
Covid-19, do đó doanh thu của Công ty ước đạt 735,5 tỷ 
đồng, bằng 103,9% cùng kỳ. Việc tăng giá bán sản phẩm 
đã được áp dụng, đồng thời với đó là tăng cường tiết kiệm 
trên mọi lĩnh vực, Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức 
6 tỷ đồng trước thuế, nghĩa là ngang bằng với năm 2020. 

Bước sang năm mới, Công ty xác định việc tăng 
cường công tác thị trường vẫn là nhiệm vụ sống còn, 
ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. 
Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị 
trường miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên và củng 
cố thị trường miền Bắc, đồng thời xây dựng phương 
án đưa các mác thuốc trung cao cấp ra thị trường để 
nâng cao sản lượng thuốc tiêu thụ nội địa, phấn đấu 
tăng so với năm 2020

Dây chuyền vấn điếu Hauni Protos 80C
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Tại cuộc Hội thảo “Gà và sản phẩm từ gà” do Bộ NN & PTNT tổ chức tại Quy Nhơn, Bình 
Định hồi tháng 6/2020 - lúc ấy cả nước đang bước vào giai đoạn bình thường mới sau đại dịch 
Covid-19 đợt 1. Trong các tham luận tại Hội thảo, cả hội trường như im phắc để lắng nghe phát 
biểu nổi bật của đơn vị SANHA – Công ty TNHH chăn nuôi  - chế biến và cung ứng sản phẩm 
thịt gà toàn quốc do Tổng Giám đốc Phạm Thị Ngọc Hà trình bày.

SANHA

VĂN THUẬN

VƯƠN LÊN BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Khiêm tốn trong từng bước phát triển của 
Công ty và chân thành cầu thị để vươn 
lên trong chuỗi cung ứng thực phẩm hiện 
nay của đất nước, hướng đến hội nhập 

EVFTA… SANHA đã tạo được ấn tượng đầy thuyết 
phục tại Hội thảo. Mãi đến hôm nay, được tham quan 
tận mắt các cơ sở chăn nuôi, chế biến và hệ thống 
chuỗi cung ứng sản phẩm của San Hà tại thành phố Hồ 
Chí Minh, tôi mới thật sự tâm phục, khẩu phục về một 
nữ doanh nhân đầy bản lĩnh: Phạm Thị Ngọc Hà.

THÀNH TỰU GẦN 30 NĂM, ĐI LÊN TỪ… CON GÀ

Gần 30 năm sau ngày thành lập cơ sở Ngọc Hà 
chuyên kinh doanh gia cầm sống, chủ yếu là con gà 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Công ty 
TNHH San Hà đã phát triển vượt bậc, tạo được tâm 
thế vững vàng trong kinh doanh và phát triển bền vững, 
vươn tầm tới thị trường trong nước và thế giới. San Hà 
đã có đội ngũ hơn 1.200 CBCNV với 04 nhà máy sản 
xuất, cung ứng thị trường hơn 200 tấn sản phẩm mỗi 
ngày. Đội vận chuyển với 100 xe tải chuyên dụng, gắn 
thiết bị bảo ôn, nhằm bảo quản thực phẩm sản xuất cho 
quá trình vận chuyển, phục vụ khách hàng. Thị trường 
với kênh phân phối liên tục được mở rộng: Hệ thống 
các siêu thị trong cả nước, các chợ đầu mối, chợ truyền 
thống, các công ty, khu công nghiệp, trường học.... Đặc 
biệt chuỗi cửa hàng tiện lợi SanHa Foodstore.

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH VƯỢT KHÓ ĐỂ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Được hỏi về quá trình gây dựng cơ nghiệp để có 
được ngày hôm nay, Phạm Thị Ngọc Hà thân mật tâm 
sự một cách chân thành. Đôi mắt nhìn xa xăm về quá 
khứ cách đây gần 30 năm. Con đường kinh doanh lập 
nghiệp không suôn sẻ, bằng phẳng như mơ, “vạn sự 

khởi đầu nan” không chỉ có mồ hôi công sức, mà còn 
cả nước mắt. Nhiều đêm không chợp mắt được không 
chỉ vì thiếu vốn, vì thị trường, vì nguyên liệu…, mà còn 
có cả những “núi khó khăn” phải giải quyết để mở rộng 
kinh doanh, lấy ngắn nuôi dài…. Khi ấy Ngọc Hà còn là 
một thiếu nữ năng động, nhiệt huyết và nhiều ước mơ 
trở thành nhà kinh doanh thành đạt trong tương lai. 
Không đầu hàng trước những thách thức, bản lĩnh nhà 
kinh doanh đã hình thành từ đó. Được sự động viên và 
giúp đỡ của gia đình, Ngọc Hà đã cùng gia đình chọn 
lựa một hướng đi phù hợp. Qua khảo sát tìm hiểu thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh, những nhu cầu thiết 
thực nhất của người tiêu dùng là thực phẩm sạch. Và 
con gà, con vịt được Ngọc Hà chọn là đầu cơ nghiệp.

Cơ sở Ngọc Hà chuyên kinh doanh gia cầm sống 
được thành lập đầu tiên năm 1991, đến năm 2005, mở 
rộng thị trường các chợ đầu mối xung quanh thành phố 
với lĩnh vực kinh doanh gà sống.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghé thăm chuỗi cửa hàng
cung ứng thực phẩm tiện lợi San Hà Foodstore
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Từ cái nền ban đầu cơ bản và đúng hướng đó, năm 
2008, Ngọc Hà thành lập Công ty TNHH, lấy tên người 
con trai là San ghép với tên mẹ là San Hà. Xây dựng 
thêm 2 nhà máy tại huyện Long An và thị xã Long 
Khánh, Đồng Nai.

Được sự chấp nhận của thị trường, San Hà tiến lên, 
lấy chất lượng sản phẩm là nền tảng, lấy phục vụ người 
tiêu dùng một cách an toàn làm trọng tâm. Năm 2015, 
San Hà phát triển chuỗi các cửa hàng tiện lợi SanHa 
Foodstore; Phát triển trại gà trứng; Tham gia chương 
trình "Bình ổn thị trường" của Bộ Công Thương. Tiếp 
tục cuộc hành trình phát triển, San Hà đã  khánh thành 
“Nhà máy Sản xuất, chế biến thực phẩm San Hà” tại 
Bến Lức, Long An năm 2016. Con đường hiện đại hóa 
chế biến thực phẩm thời đại 4.0 bắt đầu đến với San 
Hà. Nhà máy được đầu tư với dây chuyền & thiết bị 
hiện đại nhập từ châu Âu. Công suất thiết kế lên tới 
70.000 con/ngày. Đồng thời, tham gia và đạt chứng 
nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn".

Không thỏa mãn dừng lại, San Hà tiếp tục đầu tư 
trang trại ứng dụng công nghệ cao tại xã Thạnh Lợi, 
Bến Lức, Long An. Diện tích hơn 7,5ha, nhằm cung ứng 
nguồn nguyên liệu cho chuỗi thực phẩm an toàn. Phát 
triển các dòng sản phẩm chế biến từ thịt, cung ứng ra 
thị trường như: Gà rán; gà xông khói; xúc xích; gà viên; 
pate... từ năm 2017...

Bằng những nỗ lực sáng tạo trong cách làm riêng 
của mình, Công ty TNHH San Hà vinh dự nhận cờ thi 

đua Bộ Công Thương về thành tích đóng góp tích cực 
phát triển ngành Công Thương Việt Nam trong giai 
đoạn này nói lên tất cả những nỗ lực kinh doanh đầy 
bản lĩnh và hiệu quả của một doanh nghiệp. 

Với cuộc hành trình 30 năm, những khó khăn thách 
thức trở thành động lực để San Hà không ngừng tiến 
lên phía trước và hôm nay chân trời thị trường đang 
mở rộng không chỉ thị trường nội địa mà Gà San Hà 
đang hướng đến con đường cao tốc EVFTA, bằng chất 
lượng truyền thống đã xây dựng được, thương hiệu San 
Hà sẽ chiếm được thị trường quốc tế EVFTA một ngày 
không xa

Ký kết hợp tác trong giao thương giữa các đơn vị sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ gà

Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Công ty TNHH San Hà
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Tình cờ một lần gặp ông tại buổi trình diễn mô hình kỹ thuật giới 
thiệu máy móc thiết bị sản xuất các sản phẩm cho ngành vệ sinh 
môi trường do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức, tôi thực sự ấn tượng và bị thuyết 
phục bởi hoạt động của Công ty TNHH Phát triển công nghệ sinh 
học Môi trường Xanh trong những năm vừa qua, không chỉ mang 
lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp mà còn góp phần hữu ích 
cho xã hội. 

MAI HƯƠNG

MỘT GIỜ VỚI

“ÔNG VUA NHỰA PALLET” THÁI BÌNH

Sau hơn hai tháng từ lần gặp ấy, tôi có dịp trở 
lại Đông Hưng, Thái Bình và ghé qua Công 
ty TNHH Phát triển công nghệ sinh học Môi 
trường Xanh, ông Ngô Duy Đông - Giám 

đốc tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ, bài trí đơn sơ, 
mộc mạc. Điều dễ cảm nhận ở ông là tác phong nhanh 
nhẹn, giản dị, cởi mở, thân thiện, vì thế mà câu chuyện 
giữa chúng tôi với ông trở nên gần gũi, hòa đồng hơn. 
Ông kể cuộc đời ông có nhiều bước ngoặt, từ việc học 
hành đến thành lập doanh nghiệp, từ lúc khởi sự đến 
khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đều để 
lại những dấu ấn khó quên. Bản thân ông cũng không 
hiểu vì sao mình lại quyết định dấn thân vào lĩnh vực 
môi trường.

Bước ngoặt quan trọng chính là năm 2006, Bộ 
KH&CN đã phối hợp với Bộ NN&PTNT quyết định 
lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho Công ty triển khai đề 
án xử lý môi trường, trong đó sản xuất bể khí Biogas 
bằng vật liệu nhựa để phục vụ đời sống sinh hoạt của 
người dân khu vực nông thôn. Năm 2008, công nghệ 
xử lý môi trường bằng bể khí Biogas nhựa đã được 
phổ biến rộng rãi trên phạm vi cả nước và hiện tại 
ở nhiều vùng nông thôn vẫn đang ứng dụng rộng rãi 
hầm Biogas để xử lý môi trường và lấy khí phục vụ 
sinh hoạt. Đáng chú ý là, năm 2013, nhận thấy mô 
hình xử lý khí thải từ hầm Biogas mà Công ty TNHH 
Phát triển công nghệ sinh học Môi trường Xanh đi 
tiên phong, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã 
dành một khoản kinh phí không nhỏ cho dự án hỗ trợ 
người dân nông thôn trên phạm vi cả nước lắp đặt bể 
khí Biogas, giúp giảm giá thành một sản phẩm từ 13 

triệu đồng, xuống còn 8 triệu đồng. Giám đốc Ngô Duy 
Đông tỏ ra rất tâm đắc bởi dự án nước sạch và bể khí 
Biogas đã giúp cho bà con các dân tộc xã miền núi như 
xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên không chỉ tiết kiệm 
số tiền không nhỏ mỗi tháng, mà còn nâng đàn gia súc 
để tận dụng chất thải chăn nuôi cung cấp cho vận hành 
bếp gas sinh học phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Sản 
phẩm bể khí sinh học Biogas hiện vẫn đang được lắp 
đặt rộng rãi tại Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và các 
tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Phước… 

Dẫn chúng tôi đi thăm nhà xưởng, Giám đốc Ngô 
Duy Đông bật mí, sau năm 2015, thị trường trong nước 
về sản phẩm bể khí Biogas có xu hướng bão hòa và 
cũng xuất hiện một số doanh nghiệp đã từng liên kết 
với Công ty, hoặc manh nha sản xuất mặt hàng này nên 

Giám đốc
 NGÔ DUY ĐÔNG

Giám đốc Ngô Duy Đông giới thiệu dây chuyền sản xuất
tấm nhựa pallet
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ông chuyển một phần kế hoạch sang sản xuất tấm nhựa 
pallet, thùng rác - Những mặt hàng có tính ưu việt vượt 
trội mà hầu hết các thành phố lớn ở Việt Nam và các 
nước châu Âu đang có nhu cầu rất lớn. 

Dường như đoán được ý định tìm hiểu của khách 
về quy mô dây chuyền sản xuất, ông Đông khoát tay 
chỉ cho chúng tôi xem toàn bộ khu vực nhà máy và giải 
thích, diện tích mặt bằng tuy không lớn, nhưng đủ để 
sản xuất đáp ứng các đơn đặt hàng mà thị trường có 
nhu cầu. Với quy trình sản xuất tự động hóa, khép kín 
100% từ nguyên liệu đến thành phẩm, đây là quy trình 
công nghệ hiện đại so với các quy trình sản xuất pallet 
nhựa tại Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm pallet nhựa 
có tác dụng lưu trữ và xử lý hàng hóa một cách an toàn, 
ổn định. Việc xếp đỡ, xử lý, vận chuyển hàng hóa bằng 
pallet nhựa giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời 
gian và chi phí, đặc biệt là hạn chế được rủi ro. 

Giám đốc Ngô Duy Đông giới thiệu với chúng tôi, 
sở dĩ quy trình sản xuất pallet nhựa của Công ty có khả 
năng cạnh tranh được với các sản phẩm pallet gỗ bởi 
những ưu điểm như: Phương pháp sản xuất với mức độ 
tự động cao, cần ít công nhân vận hành, hoạt động tin 
cậy, ổn định. Khâu kiểm tra chất lượng được cải thiện 
và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, pallet nhựa sản xuất 
ra có bề mặt đẹp, chắc chắn nên độ bền lớn, chịu được 
va đập mạnh, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi 
trường ẩm, axit hóa chất hay nước, không dẫn điện, 
không bị tấn công bởi mối mọt. Hệ thống máy móc 
gọn gàng, chiếm ít mặt bằng và dễ vận hành nhờ các 
hệ thống điều khiển tự động. Đặc biệt là tiếng ồn và hệ 
thống nước tuần hoàn được xử lý ngay trong hệ thống 
máy nên tránh được ô nhiễm môi trường. Ông Đông 
cũng cho biết, sắp tới, Công ty sẽ đầu tư khoảng hơn 30 
tỷ đồng để lắp đặt thêm một máy sản xuất tấm pallet 
và thùng rác. 

Tôi hỏi Ngô Duy Đông: Cơn bão Covid-19 lan rộng 
khiến nhiều doanh nghiệp lao đao có làm “lung lay” ý 
chí của CBCNV ở đây hay không? Ông bảo, năm 2016-
2017, khi có dịch cúm gà, lợn, người dân dừng chăn nuôi, 
khiến sản xuất mặt hàng bể khí Biogas của Công ty bị 
đình trệ hàng năm trời, nhưng Công ty vẫn duy trì và ổn 
định tiền lương, thu nhập cho người lao động, không có 
ai phải chuyển công tác, hay nghỉ việc. Còn hiện tại, khi 
Công ty chuyển hướng sản xuất pallet và thùng rác thải 
thì CBCNV không thiếu việc làm, thu nhập vẫn duy trì 
mức bình quân trên 6 triệu đồng, cán bộ kỹ thuật từ 9-12 
triệu đồng/người/tháng. Với mức thu nhập khá so với 
mặt bằng xã hội, công việc lại không nặng nhọc, được 

đảm bảo các chế độ theo quy định, nên CBCNV-LĐ đều 
yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, coi Công ty như ngôi 
nhà thứ hai của mình.     

Tập trung sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, 
lo cơm áo gạo tiền cho gần 100 con người, nhưng Giám 
đốc Ngô Duy Đông lại có thú chơi lan và ông cho rằng, 
đây cũng là cách để tạo cân bằng, giảm bớt áp lực cuộc 
sống. Ông dẫn chúng tôi lên khu tầng ươm lan giống 
với rất nhiều loại lan quý hiếm được ông chăm sóc cẩn 
trọng đang bắt đầu nhú mầm, lên lá. Ông chia sẻ, nói 
là sở thích, đam mê, nhưng trồng lan còn tạo ra nguồn 
thu đáng kể, bởi ông biết nhiều người không tiếc tiền 
để có những chậu lan đẹp với giá bạc tỷ. Bảo sao, trên 
khu vực tầng thượng của dãy nhà cao tầng, ông đã rất 
chu đáo lợp kính lấy ánh sáng trời, mùa rét lắp đèn 
Halogen và điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm cho cây. Có 
lẽ một phần cũng là vì cái duyên của vị doanh nhân này 
với lĩnh vực môi trường, với thú vui nghệ thuật, bởi hoa 
cũng làm cho tâm hồn người ta thư thái, an nhiên hơn 
sau những lo toan của cuộc sống thường nhật.

Một giờ với doanh nhân Ngô Duy Đông, câu 
chuyện giữa chúng tôi còn tưởng như chẳng thể dứt, 
vì đề cập đến nhiều lĩnh vực, về kế hoạch sản xuất cho 
năm mới và những chặng đường tiếp theo; về chiến 
lược phát triển thị trường trong nước với nước ngoài; 
rồi cả dự định tương lai của đội ngũ lãnh đạo kế cận, 
quản lý doanh nghiệp và ông cũng không quên nhấn 
mạnh đến tiềm năng thế mạnh của giống lan mà ông 
hằng ấp ủ, ươm trồng từ nhiều năm qua… Nhưng rồi 
cũng đến lúc phải chia tay, trong suy nghĩ của mình, tôi 
tin ông, hy vọng vào cái cách mà ông đã làm trong 11 
năm qua, vì người dân nông thôn, vì doanh nghiệp bền 
vững, hài hòa như chính con người ông vậy 

Trong phòng ươm lan giống đột biến gen
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Có thể nói, sự kiện này như một bánh đà 
khởi động chào đón năm mới đầy khí thế, 
quyết tâm cũng như tràn đầy năng lượng 
đối với đội ngũ doanh nhân trẻ Baek Jo. 

Tại đây, họ đã khơi dậy nội lực, niềm tin chiến thắng 
cho khách hàng bằng chính những giá trị thực, đong 
đầy cảm xúc, mở ra một mùa xuân mới 2021 đầy ngọt 
ngào với biết bao hoài bão, khát khao và ước vọng! 

Bởi lẽ ấy, từ đầu cho đến cuối Chương trình Gala 
Show Lily's Wonder World - sự kiện tôn vinh những cá 
nhân xuất sắc, đánh dấu bước ngoặt một năm thành 
lập Công ty và Chia sẻ tầm nhìn chiến lược 2021, Baek 
Jo luôn lôi cuốn, hấp dẫn hơn 500 khách hàng và đại 
biểu bởi câu chuyện rất đời, rất thực của mình. Họ đã 
khơi dậy nội lực, niềm tin cho khách hàng bằng chính 
những cá nhân bình dị vượt lên chính mình, đạt doanh 
số xuất sắc, khẳng định Baek Jo tuy trẻ trung nhưng là 
những “chiến binh quả cảm”, “dám nghĩ dám làm”, 
từng bước khẳng định mình và đã gặt hái những thành 
quả bước đầu đáng trân trọng.

Thật vậy, bước lên sân khấu khai mạc Chương trình, 
CEO Đặng Thị Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc 
tế Baek Jo Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
liệt của hội trường và bao ánh mắt trìu mến. Những gì 
chị cùng đồng nghiệp đã thực hiện, đạt được và vượt 
qua đều được khách hàng, đối tác Hàn Quốc ghi nhận. 
Đó là một Baek Jo thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, vượt 
qua đại dịch Covid-19, đạt doanh thu vượt mục tiêu với 
hàng trăm tỷ đồng. Có thể nói, đứng đầu phất cờ cho 
một doanh nghiệp lập thân, lập nghiệp trong thời điểm 
khó khăn vừa qua quả không hề đơn giản. Nhất là đối 
với một nữ doanh nhân 9X khởi sự từ một cô gái vùng 
nông thôn, khi vẫn còn bị cái nghèo khó của làng quê 

bám riết. Thế nhưng, với hành trang tri thức cùng nghị 
lực của mình, chị dám đối mặt với tất cả, vượt qua các 
“rào cản sợ hãi”, “lối nghĩ do dự, nhưng mà” để có 
được một thương hiệu Lily Lala đầy tự tin về chất lượng 
và đang tỏa sáng trước thị trường hôm nay. Từ một cô 
gái Kinh Bắc vô cùng giản dị như bao người, nay chị đã 
trở thành một nữ CEO tỏ rõ sự tự tin, năng động và 
quyết đoán. Chị như cô gái Lọ Lem giữa đời thực, thay 
đổi hoàn cảnh của mình bằng chính đức hạnh vốn có 
và sự lao động miệt mài, chân chất. Bởi lẽ đó, chị trở 
thành “linh hồn” của Lily Lala, là hình ảnh nữ doanh 
nhân trẻ biết vượt lên chính mình, trở thành một trong 
những hình ảnh sống động, tiêu biểu cho thương hiệu 
mỹ phẩm Lily Lala, thu hút biết bao bè bạn, anh chị em 
về với “đội kinh doanh” của mình bằng lý do giản dị 
mà đầy thuyết phục: “Tôi làm được, bạn cũng có thể 
làm được”, hay “Bạn là nhân vật chính”... Có thể nói, 
nữ doanh nhân trẻ này là một trong những câu chuyện 
về giá trị thực, tràn đầy cảm xúc khi bạn đến với Lily 

Những ngày cuối năm Canh Tý với cái lạnh thấu xương đã khép lại. Nó không thể bao phủ, 
kéo dài sự tái tê của mùa Đông, của biến động kinh tế, dịch bệnh lâu hơn được nữa. Đây 
cũng là lúc Công ty CP Quốc tế Baek Jo Việt Nam với thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Lily 
Lala chính thức xua tan những ảm đạm của năm qua, phát huy thành quả đạt được để mở 
ra cuộc đua chinh phục các cột mốc, đỉnh cao trong cuộc hành trình kinh doanh 2021 qua sự 
kiện Gala Show Lily's Wonder World vào ngày 9/1 tại Bắc Ninh.

KHƠI DẬY NỘI LỰC, NIỀM TIN CHIẾN THẮNG 
CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI 2021

KHƠI DẬY NỘI LỰC, NIỀM TIN CHIẾN THẮNG 
CHÀO ĐÓN XUÂN MỚI 2021

LILY LALALILY LALA

ĐĂNG HƯNG

Một số sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chất lượng cao của Lily Lala
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Lala. Câu chuyện đó có thể giúp bạn dễ dàng kết duyên 
với thương hiệu mỹ phẩm này khi bạn có đủ dũng khí 
và đam mê với lĩnh vực làm đẹp…

Cũng vì thế, khi muốn thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt 
huyết với Lily Lala và phát huy những thành quả đạt 
được của hơn một năm qua, khai mạc Chương trình, 
CEO Đặng Thị Bắc nhấn mạnh: “Năm vừa qua, những 
kết quả mà hàng trăm anh chị Tổng phân phối, đại lý 
đạt được thực sự đáng khâm phục và đã chạm đến trái 
tim biết bao người. Bởi thế, Chương trình hôm nay, 
chúng tôi muốn tạo thêm nội lực mạnh mẽ, quyết tâm, 
căng tràn nhiệt huyết cho những cộng sự mới. Để từ 
đó, chúng ta cùng nhau tiếp tục xây dựng nên một 
Baek Jo thật vững mạnh, phát huy vai trò là một trong 
những đơn vị tiên phong phát triển ngành Mỹ phẩm 
Việt Nam, vượt qua sóng gió phía trước nhằm mang lại 
lợi ích cao nhất cho khách hàng…”.

Những ghi nhận ấy cũng chính là điều mà Baek Jo 
muốn xướng danh, tôn vinh hàng trăm Tổng phân phối 
(TPP), Đại lý các cấp nhân dịp chào mừng Công ty bước 
sang 2 tuổi. Trong số những cái tên được tôn vinh, với 
phần thưởng xứng đáng, không thể không nhắc tới 3 ngôi 
sao bán hàng Top đầu năm qua trên bầu trời Baek Jo. Đó 
là TPP Bích Nghiêm, TPP Nguyễn Duyên và TPP Quỳnh 
Liên. Tại sự kiện đặc biệt này, Công ty đã trao tặng 2 
chiếc Toyota Vios và 1 chiếc Kia SOLUTO cho họ. Đây 
là minh chứng cho thành quả lao động của các nhà phân 
phối xuất sắc. Họ cũng chính là những tấm gương tiêu 
biểu để tiếp thêm nội lực, niềm tin, bầu nhiệt huyết cho 
những người theo sau. Điều họ làm được hôm nay cũng 
chính là vượt qua mọi rào cản sợ hãi, luôn chăm chỉ, 
quyết tâm và đam mê… Từ những người phụ nữ rất bình 
dị, họ đã khiến mọi người nể trọng.

Đứng trên bục vinh quang, họ đều xúc động ngấn 
lệ. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, khi vượt qua 
biết bao gian khó. Trong cảm xúc hân hoan vỡ òa, 

TPP Bích Nghiêm chia sẻ: “Nhận phần thưởng vinh dự 
hôm nay, tôi thật sự hạnh phúc. Những điều tôi tưởng 
như không thể nay đã trở thành hiện thực. Từ một cô 
gái nghèo khó, yếu đuối và sinh ra trong một gia đình 
đông con khiến tôi không khỏi ít lần mặc cảm. Không 
những thế, khi kinh doanh mỹ phẩm Lily Lala, tôi cũng 
không được chồng ủng hộ, thậm chí chì chiết, bất hòa. 
Thế nhưng, tôi đã vượt qua được những nỗi đau, sự sợ 
hãi để vượt lên chính mình. Bởi vậy, tôi tin rằng, các 
bạn chưa đứng trên bục vinh quang này rồi cũng sẽ làm 
được như tôi, miễn là bạn có đủ đam mê…”.

Góp phần tạo nên thành công của Lily Lala hôm 
nay, cũng không thể quên được một nhân vật khả ái 
của Công ty. Đó là Giám đốc Chiến lược Shin Jong Ho 
đến từ Hàn Quốc. Ông là một trong những “bậc thầy” 
về khả năng truyền nội lực, niềm tin cho các “chiến 
binh” Baek Jo, với chiến lược rõ nét, bám sát những giá 
trị của thị trường…

Tại Gala, Mr Shin Jong Ho khẳng định: “Doanh 
nghiệp phát triển tốt cần chiến lược tốt! Bởi vậy, nhằm 
linh hoạt với tình hình thực tế nhiều biến động hiện 
nay của Việt Nam cũng như trên thế giới, thời gian tới, 
Baek Jo sẽ liên tục đào tạo, đưa ra những giải pháp, 
chiến lược tốt nhất, giúp cho thương hiệu mỹ phẩm Lily 
Lala phát triển lên một tầm cao mới, đạt doanh số năm 
2021 gấp 10 lần so với năm 2020...”.

Có thể nói, sự ra đời của Baek Jo, với bước ngoặt 
thành công bước đầu thật đáng khích lệ. Đó là công sức 
của cả một tập thể cùng các cá nhân đầy nỗ lực, khát 
khao chiến thắng. Tin rằng, với khí thế của mùa Xuân 
mới, họ sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, nhằm đưa 
thương hiệu mỹ phẩm Lily Lala - những sản phẩm được 
sản xuất với quy trình hiện đại, nguồn gốc thiên nhiên 
ngày càng phục vụ rộng khắp, giúp người tiêu dùng 
ngày một đẹp hơn, đạt đến bến bờ "Thịnh Vượng- Bình 
An- Hạnh Phúc"

CEO Đặng Thị Bắc và Giám đốc Chiến lược Shin Jong Ho 
phát biểu tại Chương trình

Baek Jo vinh danh 3 Tổng phân phối xuất sắc năm 2020 tại 
Gala Show Lily's Wonder World
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Ngày 10/1/2021, Công ty TNHH Era Group (Era Group) đã thực hiện hoạt động thiện 
nguyện “Hành trình thắp lửa yêu thương mùa 2”: Thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng 
người già và trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.

ERA GROUP VÀ HÀNH TRÌNH

MINH NGỌC

THẮP LỬA YÊU THƯƠNG MÙA 2

Era Group là đơn vị chuyên cung cấp các 
giải pháp hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm 
muộn có uy tín với đội ngũ bác sĩ giỏi 
chuyên môn, giàu y đức. Với các giải pháp 

của mình, Era Group đã góp phần mang lại hạnh phúc 
cho hàng triệu gia đình Việt. Nổi tiếng trong đó là hệ 
thống các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như: TPBVSK 
Vitera Vitamin C, E; Vitera Sắt Acid Folic; Vitera 
Canxi, Vitera Omega 3; Dura Men… Các sản phẩm 
này đều đã được cơ quan hữu trách của Bộ Y tế cấp 
công bố.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Era Group 
luôn chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện với 
mục tiêu vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của toàn 

xã hội như: Ủng hộ đồng bào lũ lụt, thăm khám, tặng 
quà cho các em nhỏ tại Cô nhi viện Bùi Chu, Nam 
Định… Đáng chú ý, Era Group đã lên kế hoạch và thực 
hiện chương trình thường niên, dài hơi “Hành trình 
thắp lửa yêu thương”, nhằm hỗ trợ thiết thực, mang 
hơi ấm đến những địa phương, cơ sở… có nhiều hoàn 
cảnh khó khăn. 

Trong kế hoạch của mình, Era Groups đã thực 
hiện hoạt động thiện nguyện “Hành trình thắp lửa 
yêu thương mùa 2”: Thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi 
dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà 
Nội (Trung tâm) - Nơi nuôi dưỡng người già và trẻ 
tàn tật, trong đó có hơn 85% đối tượng không thể tự 
lo cho các hoạt động hàng ngày. Để thực hiện chương 

Đoàn công tác của Era Group đến thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật trong chương trình
Thắp lửa yêu thương
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trình này, Era Group đã huy động 60 tình nguyện 
viên thuộc Công ty Era Group, Phòng Khám bác sĩ 
Phạm Thành Sơn, các bác sĩ trong cộng đồng FAA và 
các nhà hảo tâm. Era Group đã trao tặng Trung tâm 
chút lòng thơm thảo với tổng giá trị khoảng 120 triệu 
đồng, bao gồm: 01 tấn gạo; 30 thùng quần áo; 11 kg 
giò; 30 kg cam canh; 130 bịch bỉm trẻ em, người lớn; 
nhiều dụng cụ y tế; vitamin, thuốc bổ; xây dựng công 
trình và 25 triệu đồng…

Ghi nhận tấm lòng của Era Group, ông Đỗ Đức 
Hồng - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Công ty Era 
Group, Phòng Khám bác sĩ Phạm Thành Sơn và 
các nhà hảo tâm đến trao tặng quà là hoạt động 
thiện nguyện đầy ý nghĩa đối với người già và trẻ 
em khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 
Trung tâm. Sự chia sẻ ấy đã đem đến niềm vui và 
hạnh phúc cho người khuyết tật, phần nào làm vơi đi 
những khó khăn, giúp cho những người già và trẻ em 
nơi đây có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Thay mặt 
Trung tâm, xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc 
năm mới sức khỏe dồi dào, hanh phúc, may mắn và 
thành công!

Một mùa Xuân mới đang về, “Hành trình thắp 
lửa yêu thương” của Era Group đã và đang mang 
đến hơi ấm cho một bộ phận nhất định những người 
yếu thế trong xã hội. Đây là một hành trình văn hóa, 
nhân văn, khẳng định hướng phát triển bền vững của 
doanh nghiệp

Các em nhỏ tàn tật đang được Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng

Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm

Tham gia chia suất ăn cho hơn 330 người khuyết tật

Các bác sĩ tham gia phục hồi chức năng cho người khuyết tật
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VẮNG BÓNG DỰ ÁN CĂN HỘ TRONG THỜI 
GIAN DÀI 

Từ năm 2015 tới nay, thị trường bất động sản Việt 
Nam nói chung và bất động sản TP.Biên Hòa (Đồng 
Nai) nói riêng đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, hàng loạt 
dự án mới được phát triển và mở bán ra thị trường 
TP.Biên Hòa. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm đất 
nền và nhà phố, điển hình như dự án Bien Hoa New 
City rộng hơn 118ha do Hưng Thịnh Land phát triển.

Một điều dễ dàng nhận thấy ở thị trường bất động 
sản Biên Hòa những năm qua, đó là dù phát triển mạnh 
với sự xuất hiện khá nhiều các dự án bất động sản có 
quy mô và diện tích lớn, nhưng lại vắng bóng sản phẩm 
căn hộ. Theo khảo sát, những dự án hiếm hoi được 

phát triển đều rơi vào khoảng năm 2010-2015, có thể kể 
đến: Topaz Twins với quy mô 728 căn hộ được bán ra 
năm 2011; Dự án The Pegasus Plaza tại phường Quyết 
Thắng, TP.Biên Hòa bao gồm tổ hợp trung tâm thương 
mại - dịch vụ - nhà ở và khối văn phòng và cũng được 
bán từ những năm 2011… 

Ngoài ra cũng có thể thấy, câu chuyện của thị 
trường bất động sản Biên Hòa đang diễn ra tương 
tự như câu chuyện cách đây 5 năm của bất động sản 
TP.Dĩ An (Bình Dương). Khi ấy, thị trường Dĩ An chủ 
yếu phát triển những dự án nhà phố, đất nền phân 
lô và vắng bóng những dự án căn hộ. Thế nhưng, khi 
thị trường bất động sản TP.HCM gặp khó khăn trong 
phát triển các dự án, thì năm 2015 xuất hiện dự án căn 

Là đô thị sầm uất, nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, đồng thời tập 
trung lực lượng lao động lớn, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia nước ngoài tại các khu công 
nghiệp (KCN), nên thị trường bất động sản Biên Hòa đang có nhiều động lực để phát triển 
và chiếm chủ lực của bất động sản Biên Hòa thời gian qua lại là phân khúc nhà phố, biệt 
thự. Tuy nhiên, bước vào cuối năm 2020, dường như “sao đã đổi ngôi” bởi có sự trỗi dậy của 
phân khúc căn hộ.  

SỨC HÚT BẤT ĐỘNG SẢN
CĂN HỘ TẠI BIÊN HÒA

HUY BĂNG
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hộ Him Lam Phú Đông với gần 500 sản phẩm được 
bán hết trong vòng nửa tháng. Sự thành công này 
đã châm ngòi cho sự bùng nổ nguồn cung mới ở thị 
trường TP.Dĩ An, Theo đó, từ năm 2019 tới nay, có 
tới hơn 10 dự án chung cư được mở bán và lượng tiêu 
thụ đều đạt mức 100%. Mức giá cũng tăng từ 20-60% 
sau khi bàn giao nhà. 

Một kịch bản tương tự đang được nhận ra tại Biên 
Hòa, khi Thành phố này được kỳ vọng sẽ trở thành 
một trong những đô thị vệ tinh phát triển nhất cả 
nước, cùng nhiều yếu tố khác biệt tạo nên sức hút 
cho thị trường.    

SỰ TRỖI DẬY CỦA BẤT ĐỘNG SẢN CĂN HỘ 
TẠI BIÊN HÒA NĂM 2021?

Tại nhiều cuộc Hội thảo về bất động sản vùng phụ 
cận của TP.HCM mới đây, các chuyên gia quan sát thị 
trường bất động sản đều cho rằng, năm 2021 sẽ là một 
năm ghi dấu sự trở lại của phân khúc căn hộ bởi nhiều 
lợi thế.  

Đặc biệt, quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2030 
đã định ra hướng phát triển trở thành một vùng kinh 
tế hiện đại, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu 
vực Đông Nam Á. Trong đó, TP.Biên Hòa là vùng đô 
thị động lực phía Đông, có mối liên kết chặt chẽ với đô 
thị hạt nhân trung tâm TP.HCM, trở thành một thành 
phố năng động về kinh tế, có sức cạnh tranh cao, tập 
trung các dịch vụ đa ngành cao cấp và công nghiệp 
công nghệ cao.

Theo bản đồ quy hoạch khu công nghiệp (KCN) 
Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, thì Đồng Nai 
có 35 KCN, là một trong những địa phương tập 
trung nhiều KCN nhất cả nước. Dự tính, trong giai 
đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục quy hoạch để mở thêm 
8 KCN mới.

Được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp với các 
KCN lớn như Amata, Loteco, Biên Hòa 2…, toàn tỉnh 
Đồng Nai hiện có hơn 2 triệu lao động và chuyên gia 
nước ngoài đang sinh sống. Trong đó, riêng Biên Hòa 
đã tập trung công nhân và hàng chục ngàn chuyên 
gia nước ngoài. Ngoài ra, theo thống kê chính thức từ 
UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay TP.Biên Hòa có trên 1,2 
triệu dân, là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông 
nhất cả nước. Tốc độ phát triển các KCN kéo theo sự 
gia tăng dân số, dẫn đến nhu cầu thực của người dân 
về chỗ ở là khá lớn.  

Theo các chuyên gia, một số thị trường vùng ven 
TP.HCM đang có dấu hiệu thiếu quỹ đất phát triển 
chung cư và giá chung cư cũng bắt đầu tăng mạnh. 
Số liệu từ Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho thấy, quý 
III/2020, giá bán căn hộ tại TP.HCM luôn ở mức tăng 
cao từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2019. Với những khó 
khăn để sở hữu nhà ở như vậy, người dân TP.HCM 
sẽ tìm mua nhà ở những khu vực mới, thuận tiện di 
chuyển và TP.Biên Hòa sẽ là một lựa chọn. 

Trước thực tế đó, một số chuyên gia và nhà phát 
triển dự án đưa ra nhận định, có thể từ cuối năm 2020 
hoặc đầu năm 2021, phân khúc căn hộ tại Biên Hòa nói 
riêng, Đồng Nai nói chung sẽ bắt đầu có những tiến 
triển tích cực và điểm sáng sẽ là Biên Hòa.

“Hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng, phân khúc 
này sẽ sớm phát triển bởi căn hộ chính là xu hướng 
tất yếu của đô thị, đặc biệt các đô thị có tính chất đặc 
thù như Biên Hòa - đô thị vệ tinh của TP.HCM. Khi 
thị trường TP.HCM, Bình Dương đã phát triển mạnh, 
mức giá lên cao, Biên Hòa sẽ là thị trường mới, có 
nhiều lợi thế thu hút các chủ đầu tư, nhà đầu tư cá 
nhân và người mua ở. Là tỉnh có nhiều KCN, có nhu 
cầu rất lớn về nhà ở cho lực lượng lao động là công 
nhân, quản lý, quản lý cấp cao, chuyên gia trong và 
ngoài nước. Nguồn cung mới ở phân khúc căn hộ 
hiện tại và tương lai ngắn hạn tại Biên Hòa lại có rất 
ít nên đây là cơ hội cho các khách hàng có nhu cầu 
an cư, hoặc đầu tư. Đồng thời, mức giá căn hộ ở đây 
đang rất hấp dẫn, cạnh tranh so với nơi khác”, đại 
diện một công ty đầu tư và phân phối bất động sản 
cho biết 

Dự án khu căn hộ Bien Hoa Universe Complex vừa được
giới thiệu tại TP.Biên Hòa do Hưng Thịnh Land phát triển
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Là cực phát triển phía Nam của tỉnh Bình Định, thành phố Quy 
Nhơn phát huy sức mạnh tổng lực về kinh tế biển, du lịch, công 
nghiệp và dịch vụ… vững vàng vượt qua thách thức chung của 
cả nước: Tác hại của thiên tai, dịch bệnh để hoàn thành các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 một cách toàn diện. 
Giải pháp đột phá mở toang cánh cửa cho năm 2021 đã được 
HĐND, UBND thành phố đề ra, tạo tiền đề cho bước phát 
triển nhanh, bền vững của thành phố biển Quy Nhơn, hướng tới 
những mùa Xuân phía trước.

THÀNH PHỐ QUY NHƠN:

Tạp chí Công nghiệp &Tiêu dùng có cuộc 
trao đổi với ông Ngô Hoàng Nam - Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 
Quy Nhơn về các giải pháp này.

PV: Năm 2020, có thể nói là năm khó khăn nghiệt 
ngã nhất bởi 2 yếu tố tác động là thiên tai và dịch 
Covid-19. Cùng với các địa phương của tỉnh Bình Định, 
thành phố Quy Nhơn đã kiên cường vượt qua thách 
thức để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội (KT-XH). Xin ông cho biết những thành 
quả tiêu biểu đó?

Ông NGÔ HOÀNG NAM: Phát huy những lợi 
thế, tiềm năng vốn có của thành phố biển, Quy Nhơn 
hội đủ các ưu đãi về thiên nhiên, có cơ sở hạ tầng đồng 
bộ về hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, nhân 
tố con người được phát huy… Nhiều năm qua, thành 
phố Quy Nhơn đã có những bước tiến nhanh, bền vững 
trong phát triển KT - XH. Riêng năm 2020, Quy Nhơn 
dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, sự điều hành sáng 
tạo, linh hoạt của UBND đã có “kế hoạch 1, biện pháp 
10 và quyết tâm 20” để thực hiện kế hoạch năm cuối 
của Nghị quyết Thành ủy lần thứ XIII nhiệm kỳ (2015-
2020). Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH tiêu biểu đã tăng 
trưởng khá ấn tượng, đạt và vượt như sau:

Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) 
ước đạt 76.025,6 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2019: 
Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,2%; Giá 

trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%; Giá trị 
sản xuất ngành dịch vụ tăng 4,3%; Giá trị kim ngạch 
xuất khẩu đạt 754,8 triệu USD tăng 10,2%; Tổng thu 
ngân sách ước thực hiện 3.060,4 tỷ đồng, đạt 115% dự 
toán năm, trong đó Chi cục Thuế thu 1.991,28 tỷ đồng, 
đạt 118,6%. 

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 đạt 
24.580,63 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước 
đạt 34.131 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong 
đó, doanh thu ngành thương nghiệp tăng 12,5%; Ngành 
dịch vụ gặp khó khăn lớn từ dịch Covid-19 nhưng 
Thành phố đã kịp thời triển khai phương án tổ chức 
Phố ẩm thực đường Phan Bội Châu, phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công 
trình Chợ đêm Quy Nhơn; Tổ chức các hoạt động văn 
hóa - nghệ thuật trên phố đi bộ Lê Đức Thọ để phục vụ 
phát triển du lịch tăng các sản phẩm phục vụ du lịch. 
Duy trì kết nối quan hệ ngoại giao hữu nghị với huyện 
Yanggu, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), thu hút nhiều dự 
án đầu tư của Hàn Quốc về thành phố.

Thành phố Quy Nhơn vinh dự được trao giải 
thưởng “Thành phố Du lịch sạch Asean 2020-2022” tại 
Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020.

PV: Phát huy những thành quả đó, thành phố Quy 
Nhơn đã có kế hoạch triển khai các chỉ tiêu phát triển 
KT-XH cho năm 2021 như thế nào, thưa ông? 

VƯỢT KHÓ, KHỞI SẮC TOÀN DIỆN,
TẠO SUNG LỰC MỚI CHO NĂM 2021

Ông NGÔ HOÀNG NAM
Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn
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Ông NGÔ HOÀNG NAM: Năm 2021, là năm đầu 
tạo tiền đề rất quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển 
KT-XH 05 năm (2021 - 2025). Bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản, Thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do 
một số mặt KT-XH còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa hoàn 
thiện; thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tình 
hình an ninh thế giới và khu vực vẫn còn tiềm ẩn bất ổn, 
khó lường. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch 05 năm do Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Thành phố lần thứ XIV đề ra; UBND thành phố xây 
dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

Tổng giá trị sản xuất tăng trên 12,2%, trong đó: 
Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trên 12%; 
Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng trên 13,5%; Giá 
trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng trên 4,0%; Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu trên 800 triệu USD; Tổng thu 
NSNN địa bàn thành phố đạt 2.612,06 tỷ đồng.

PV: Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trọng 
tâm trên, UBND thành phố đã có những giải pháp nào 
mang tính đột phá chiến lược cho năm 2021, thưa ông?

Ông NGÔ HOÀNG NAM: Căn cứ các chỉ tiêu 
chủ yếu của kế hoạch năm 2021, UBND Thành phố 
tập trung khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, 
đồng thời triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trọng 
tâm sau: 

Thành phố Quy Nhơn triển khai ngay từ đầu năm 
Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020 - 2025 , gắn 
với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 
03-CTr/TU ngày 16/10/2020 của Thành ủy Quy Nhơn 
về “Phát triển kinh tế biển, trọng tâm đẩy mạnh dịch 
vụ, du lịch biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”. 

Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch 
vụ, du lịch, nhất là du lịch biển. Tiếp tục chỉ đạo kiểm 
tra công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ 
và an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, các cụm công nghiệp, các chợ trên địa bàn. 
Triển khai thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Quang Trung vào 
sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân.

Tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 
2020-2021. Tiếp tục vận động ngư dân đầu tư, phát 
triển, nâng cao năng lực nghề đánh bắt thủy sản, nhất 
là đánh bắt xa bờ. Tiếp tục triển khai Đề án thực thi 
Luật thuỷ sản, quy định (IUU) trên địa bàn Thành phố.

Triển khai thực hiện các công trình thuộc kế hoạch 
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, trong đó thi công 
hoàn thành các công trình: Công viên biển Xuân Diêụ; 
ngầm hóa lưới điên - đường An Dương Vương; xây 
dựng cầu Dài trên tuyến Hùng Vương; hệ thống chiếu 
sáng bãi biển đường Xuân Diệu - An Dương Vương và 
một số công trình trọng điểm khác.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính 
hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử; nâng cao 
hiệu quả thực hiện “Một cửa” và “Một cửa liên thông” 
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành 
phố. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, UBND 
Thành phố tiếp tục xây dựng giải pháp cụ thể trên từng 
lĩnh vực để chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu đạt hiệu 
quả cao nhất.

PV: Xin cám ơn ông!
VĂN THUẬN (Thực hiện)

Thành phố Quy Nhơn trên đà phát triển



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG78 79

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Tân Sửu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) 
về tự chủ tài chính, nhằm thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào ngân sách hỗ trợ của Trung 
ương, năm 2020, Ngành Thuế Bình Định đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhanh các 
chính sách thuế mới, ứng dụng công nghệ thông tin thành mũi nhọn trong cải cách hành 
chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp thuế, bảo đảm nguồn thu ngân sách cho địa 
phương. Nhân dịp bước sang năm mới, đón Xuân Tân Sửu 2021, Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH: TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH NĂM 2020

PV: Thưa ông, năm 2020, ngành Thuế địa phương 
trong cả nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19, nhưng Cục Thuế tỉnh Bình Định vẫn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ?

Cục trưởng NGUYỄN ĐẨU: Vâng, năm 2020, 
ngành Thuế tỉnh Bình Định phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức cả về khách quan và chủ quan. Ảnh 
hưởng của dịch bệnh; biến đổi khí hậu; cơ cấu tổ chức 
có sự thay đổi; đặc biệt đây là năm cuối của giai đoạn 
2016-2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp... Chỉ tiêu 
thu ngân sách cao hơn: 11.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu 
năm Ban Lãnh đạo Cục đã phân tích, nhận định, đánh 
giá những khó khăn phải đối mặt để xác định mục tiêu 
cho toàn ngành trong năm 2020 đó là “Doanh nghiệp 
- Thay đổi - Thích ứng”, theo đó, chủ động, sáng tạo, 
linh hoạt đề ra các giải pháp ứng với từng giai đoạn, 
phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và dịch 
bệnh. Với việc quản lý chặt chẽ, thực hiện tái cơ cấu, 
mở rộng, khai thác, huy động kịp thời các nguồn thu 
mới, ít bị ảnh hưởng để bù đắp cho phần hụt thu do 
ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, chính sách; cuối tháng 
12, nhiệm vụ thu ngân sách của Ngành đã hoàn thành 
vượt mức dự toán, với điểm sáng lớn nhất là khoản thu 
thuế CTN-NQD, cụ thể: Tổng thu nội địa trên địa bàn 
tỉnh năm 2020 là: 12.018 tỷ đồng, đạt 133,5% dự toán, 
đứng thứ 03 trên cả nước về tỷ lệ thực hiện dự toán.

PV: Để đạt được kết quả đó, theo ông những giải 
pháp chính được ngành Thuế tỉnh triển khai trong năm 
2020 là gì?

Cục trưởng NGUYỄN ĐẨU: Mục tiêu chính 
của ngành Thuế tỉnh Bình Định trong năm 2020 là 

“Doanh nghiệp - Thay đổi - Thích ứng”. Vì vậy, việc 
đầu tiên là ngành Thuế xác định doanh nghiệp (DN) 
chính là yếu tố quyết định, là lời giải duy nhất cho bài 
toán ngân sách. Từ đó kịp thời đưa ra các kiến nghị, 
giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phù hợp để DN thụ hưởng 
nhanh, hiệu quả nhất. Cụ thể:

+ Kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung các ngành: 
Sản xuất, chế biến gỗ, đá, may mặc, da giày, hàng 
không... vào đối tượng được hỗ trợ gia hạn tiền thuế, 
tiền thuê đất. Theo đó, tất cả các DN và hộ kinh doanh 
trên địa bàn đã thụ hưởng được 588 tỷ đồng từ gói hỗ 
trợ chính sách tài khóa này.

+ Công tác hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng, 
kịp thời; lũy kế cả năm 2020, Cục Thuế đã giải quyết 365 
hồ sơ hoàn thuế với số thuế được hoàn là 1.135,2 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp cho thấy, tổng doanh thu 
của DN toàn tỉnh tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019, 
trong đó 49,8% doanh nghiệp có tăng trưởng.

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định
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Thứ hai, Cục Thuế tỉnh Bình Định tập trung hỗ trợ 
DN tự giác chấp hành tốt pháp luật thuế với 03 giải 
pháp đột phá là: Nâng cao chất lượng “phục vụ người 
nộp thuế” (NNT) về mọi mặt; Đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra “tại bàn”, công khai, cảnh báo các 
sai phạm để người nộp thuế tự giác rà soát, điều chỉnh, 
tránh thiệt hại do bị xử phạt vi phạm hành chính; Điện 
tử hóa nghiệp vụ quản lý thuế.

+ Thay đổi hình thức tuyên truyền - hỗ trợ người 
nộp thuế từ “trực tiếp” sang “trực tuyến”: Đưa công 
nghệ vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT giúp NNT 
tiếp cận nhanh các chính sách pháp luật thuế bằng việc 
bổ sung thêm kênh tuyên truyền, hỗ trợ mạng xã hội 
như Facebook, Zalo...

+ Thay đổi phương thức thanh tra, kiểm tra theo 
định hướng “kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế”. Năm 
2020, Cục Thuế đã xây dựng và đưa vào sử dụng 03 ứng 
dụng, đó là: Ứng dụng “Tổng hợp nguồn thu, giám sát 
hồ sơ khai thuế” - QGS, ứng dụng “Quản lý tiền thuê 
đất” và ứng dụng “Quản lý khai thác nguồn thu”.

Thứ ba, ngành Thuế hoàn toàn chủ động, linh hoạt 
trong công tác điều hành thu NSNN để thích ứng với 
diễn biến của đại dịch, tình trạng “sức khỏe” của nền 
kinh tế. Ngành đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó 
dịch Covid; trong đó, dấu ấn lớn nhất chính là việc tái 
cơ cấu nguồn thu, khai thác nguồn thu hiệu quả.

+ Tăng cường khai thác các nguồn thu mới, các 
nguồn thu chưa khai thác để mở rộng cơ sở thuế, tăng 
quy mô ngân sách.

PV: Được biết, phong trào thi đua năm 2021 đã 
được Cục Thuế tỉnh triển khai ngay từ tháng đầu, quý 
đầu, vậy ngành Thuế Bình Định đã có kế hoạch gì để 
bảo đảm nguồn thu theo mục tiêu đề ra, thưa ông?

Cục trưởng NGUYỄN ĐẨU: Năm 2021 là năm 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm đầu tiên 
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 
2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tỉnh Bình 
Định phấn đấu tăng trưởng GRDP là 6,2 đến 6,5%. Theo 
đó, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức 5% dự toán 
tổng thu NSNN được Bộ Tài chính giao trong năm 2021.

Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế đã xác định 
phương châm hành động trong năm 2021 đó là: “Công 
nghệ - Công khai - Công chức”. Trong đó, đề ra 08 nhóm 
giải pháp cần tập trung để bảo đảm nguồn thu, đó là:

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng 
được nhu cầu điện tử hóa, mục tiêu chuyển đổi số của 

Ngành; cùng với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
hành chính; nâng cao đạo đức công vụ.

2. Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy 
định của pháp luật thuế mới bằng các phương thức phù 
hợp, hiệu quả đến doanh nghiệp và người nộp thuế 
trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường 
các giải pháp khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế; 
đặc biệt là lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, bất 
động sản, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh 
số, các công trình, dự án mới phát sinh,….

4. Tăng cường điện tử hóa các chức năng tuyền 
truyền, hỗ trợ người NNT;

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính thuế và điện tử hóa công tác quản lý thuế hướng 
vào các cá nhân, hộ kinh doanh chấp hành pháp luật thuế. 

6. Tiếp tục thúc đẩy tính tự giác chấp hành pháp 
luật thuế của doanh nghiệp và NNT trên địa bàn bằng 
các hình thức sinh động, hiệu quả:, khen thưởng kịp 
thời NNT chấp hành tốt pháp luật thuế.

7. Coi trọng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền; 
tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, 
thúc đẩy đầu tư, mở rộng nguồn thu, khai thác nguồn 
thu đảm bảo hoàn thành dự toán trên địa bàn.

8. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở, ban, 
ngành địa phương trong công tác quản lý, điều hành, 
chống thất thu ngân sách; đảm bảo cân đối chi cho ngân 
sách tỉnh nhà nói chung và từng địa phương nói riêng... 

PV: Xin cảm ơn ông!

THUẬN VĂN (thực hiện)

Cục Thuế Bình Định tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn với 
các DN năm 2020
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Nếu nói năm 2020 là năm thế giới chìm trong khốn khó nghiệt ngã nhất chưa từng có trong 
nhiều thế kỷ qua vì đại dịch Covid-19, thì Việt Nam còn chịu thêm sự tàn phá của thiên 
nhiên, ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Đất nước phải oằn mình vượt qua thử thách 
nhằm đạt mục tiêu kép: “Chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội”. Ngành Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Bình Định cũng không nằm ngoài guồng quay ấy, song thông qua phong trào thi 
đua, với những giải pháp thiết thực, nỗ lực vượt khó, BHXH Bình Định đã về đích một cách 
ngoạn mục.

BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH:

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA
VỀ ĐÍCH NĂM 2020

HOÀNG UYÊN

TỪ NHỮNG GIẢI PHÁP “NÓNG” TRỰC TIẾP 
HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

Ngoài tình hình kinh tế ảnh hưởng đến sản xuất 
và đời sống trên địa bàn tỉnh Bình Định do dịch bệnh 
và thiên tai bão lũ tại miền Trung, BHXH Bình Định 

còn có những khó khăn đặc thù. Do sản xuất bị đình 
đốn, nhiều doanh nghệp trong tỉnh phải thu hẹp quy 
mô, hoặc tạm ngừng hoạt động, giảm lao động, dẫn 
đến giảm số lao động tham gia BHXH. Vì vậy, phát 
sinh tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ 

Trụ sở BHXH tỉnh Bình Định
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cao so với chỉ tiêu thu và tăng so với cùng kỳ và cả 
năm 2019. 

Trước tình hình đó, Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Định 
đã phối hợp với Công đoàn cùng cấp phát động phong 
trào thi đua, đặc biệt là đưa ra các chỉ tiêu thi đua cụ 
thể nhằm vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 
đơn vị. Cụ thể là, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 
thực hiện BHXH, BHYT của tỉnh; Đi sâu vào chuyên 
đề phát triển BHXH tự nguyện vốn là một chỉ tiêu còn 
nhiều hạn chế tại địa phương. Phong trào thi đua đã 
cụ thể hóa bằng cách giao chỉ tiêu cho mỗi cán bộ vận 
động ít nhất 02 người tham gia BHXH tự nguyện. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về những chính sách mới của 
Đảng và Nhà nước về các loại hình BHXH, BHYT.... Tổ 
chức 111 hội nghị vận động BHXH tự nguyện, thu hút 
10.875 người tham dự; phối hợp cùng Bưu điện tổ chức 
343 hội nghị truyền thông trực tiếp người dân về BHXH 
tự nguyện, tăng mới gần 7.500 người tham gia.

Mặt khác, năm 2020 tuy có ảnh hưởng về việc phải 
di chuyển cơ quan làm việc xa hơn gần 3km so với cơ 
quan cũ; nhưng CBCNV đã thích ứng nhanh và duy trì 
tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ 
để đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người lao động trong các thủ tục nộp và 
thanh toán các loại bảo hiểm, tiếp tục xây dựng cơ 
quan BHXH Bình Định trở thành đơn vị văn hóa trong 
toàn thành phố. Có thể nói, để có sung lực hoàn thành 
nhiệm vụ năm 2020, BHXH tỉnh đã tìm thấy và phát 
huy được sự nỗ lực của CBCNV trong thực hiện các 
phong trào thi đua.

ĐẾN NHỮNG CON SỐ ĐẦY KHÍCH LỆ CỦA 
NĂM 2020

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: 
Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 113.333 
người, tăng 634 người so với cuối năm 2019. Lao động 
tham gia BHXH tự nguyện là 17.800 người, đạt 100,3% 
kế hoạch giao từ đầu năm 2020, tăng 9.466 người 
(113,6%) so với cuối năm 2019. Lao động tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp (BHTN) là 103.466 người, đạt 94,7% 
kế hoạch năm; tăng 1.156 người so với cuối năm 2019. 
Số người tham gia BHYT là 1.415.000 người, đạt tỷ lệ 
100,3% kế hoạch năm 2020 của BHXH Việt Nam giao, 
tăng 6.964 người (0,5%) so với cuối năm 2019; tỷ lệ bao 
phủ BHYT toàn tỉnh đạt 95,1% dân số, hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2020 
(92,0%). Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đến 31/12/2020 
là 3.075.544 triệu đồng, đạt 96,95% kế hoạch năm. Tổng 

chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 đạt 3.491.247 triệu 
đồng, tăng 4,07% so với năm 2019.

Ghi nhận thành tích của BHXH Bình Định những 
tháng thi đua nước rút, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, 
ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam đã biểu dương thành tích đáng khích lệ của BHXH 
Bình Định. Qua đó yêu cầu BHXH tỉnh Bình Định tiếp 
tục phát động phong trào thi đua ngay từ tháng đầu, 
quý đầu năm 2021: Trong đó, tập trung các biện pháp 
tối ưu, phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong 
công tác tuyên truyền. Năm 2021, chú trọng tăng thêm 
số BHXH tự nguyện bằng nhiều kênh đại lý; nâng cao 
chất lượng cải cách hành chính đem lại thuận lợi thực 
sự cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, quyết liệt giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT. 
Tham mưu để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động 
của Ban Chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách pháp luật 
BHXH, BHYT, tạo tiền đề phát triển các năm tiếp theo, 
bảo đảm thực hiện vững chắc các chính sách về an sinh 
xã hội cho người dân trên địa bàn Bình Định

Lãnh đạo BHXH Bình Định làm việc với Phó TGĐ BHXH Việt Nam

Hưởng ứng ngày BHXH Việt Nam
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Từ thực tiễn khó khăn đã được nhân lên thành phong trào hành động khơi dậy ý thức trách 
nhiệm trong từng bộ phận, cá nhân đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong nhiều năm 
qua, mà tiêu biểu là giai đoạn 5 năm (2015- 2019) cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài 
Gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

VỮNG VÀNG TRONG XU THẾ THỜI ĐẠI 4.0

Có thể nói, trong giai đoạn 5 năm (2015-
2019), trước những biến động khó lường 
của thị trường, đặc biệt là thực hiện chủ 
trương của Nhà nước về việc chuyển đổi 

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn (Sabeco) từ nguồn vốn Nhà nước sang vốn nước 
ngoài, để giữ vững hoạt đông sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, 
thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, Chi nhánh đã có 
những giải pháp sát thực trong từng năm. Trước hết về 
sản xuất - kinh doanh, duy trì ổn đinh sản xuất, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm là một nhiệm vụ trọng tâm. 
Khai thác và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 
tự doanh là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, việc cập 
nhật thường xuyên thông tin, nhất là thông tin về khoa 

học công nghệ trong sản xuất, trong quản lý nhân sự là 
việc làm thường xuyên, từ đó xây dựng quy trình quản 
lý theo xu hướng hội nhập. Đồng thời, khơi dậy ý thức 
sáng tạo trong lao động, lấy phong trào thi đua lao 
động sáng tạo là động lực thu hút của bộ phận, từng cá 
nhân người lao động.

Nhờ các giải pháp trên đã mang lại kết quả tích 
cực: Sản xuất duy trì ổn đinh, chất lượng sản phẩm 
trong sản xuất sản phẩm chính luôn đạt tiêu chuẩn của 
Tổng Công ty Sabeco. Các sản phẩm tự doanh tăng 
trưởng mạnh, mạng lưới tiêu thụ được mở rộng đến 
hầu hết các huyện trong tỉnh Bình Đinh và một số điểm 
tại các địa phương trong khu vưc miền Trung - Tây 
Nguyên, chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh 
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giá cao. Công tác quản trị được chi tiết hợp lý hóa đến 
từng khâu, từng lĩnh vực. Bộ máy nhân sự được sắp xếp 
hợp lý, nhờ đó, 150 lao động tại Chi nhánh đều có việc 
làm ổn định, thu nhập tăng. 

Phong trào thi đua lao động có bước phát triển 
mới về chất. Trong 5 năm (2015 - 2019), có hơn 10 đề 
tài khoa học trong sản xuất được Hội đồng Khoa hoc 
của Công ty SMB và tỉnh Bình Định công nhận và được 
áp dụng vào thực tế tại Chi nhánh, giá trị làm lợi trên 
4 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2015-
2019): Tổng doanh thu: 2.778 tỷ đồng; Lợi nhuận trước 
thuế: 268,27 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 1.356 tỷ đồng; 
Tiền lương của người lao động mỗi năm tăng 10%.

Công tác xã hội, Chi nhánh Công ty đã tích cực ủng 
hộ ngư dân bám biển; Góp đá xây Trường Sa; quyên 
góp Quỹ vì người nghèo; Quỹ khuyến học… với số tiền 
hơn 850 triệu đồng…

Với kết quả trên, Chi nhánh đã giữ vững được hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, góp phần tích cực vào kết 
quả chung của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền 
Trung, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước, Cổ đông, 
Người lao động. 

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Chi 
nhánh, năm 2019, Chi nhánh  được Chủ tịch Nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Riêng năm 2020, mặc dù chịu tác động của nhiều 
yếu tố như tin đồn thất thiệt về sản phẩm Bia Sài Gòn, 
Nghị đinh 100/CP của Chính phủ về hạn chế sử dụng 
rượu, bia, đặc biêt là trận bão lụt lịch sử xảy ra trong 
quý 3, 4 trên địa bàn miền Trung, nhưng kết quả sản 
xuất - kinh doanh của Chi nhánh vẫn giữ vững đà tăng 
trưởng, cụ thể:

Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 57,30 triệu lít, 
đạt 101,78 % so với KH; Tổng doanh thu dự kiến 571,00 
tỷ đồng; Nộp ngân sách 280, 34 tỷ đồng; Thu nhập của 
người lao động dự kiến đạt 14 triệu đồng/người/tháng.

Với những kết quả mà Chi nhánh Công ty cổ phần 
Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn đã đạt được 
trong 5 năm qua (2015-2019) và trong năm 2020, không 
chỉ tạo ra diện mạo mới trong sản xuất - kinh doanh, 
mà còn là động lực cho sự phát triển của Chi nhánh 
trong những năm tiếp theo, phù hợp với xu thế của 
cuộc cách mạng công nghiệp thời đại 4.0 

NGUYỄN VĂN KHÁNH
Trường Chính trị tỉnh Đăk Lắk

Trụ sở Bia Sài Gòn miền Trung tại Quy Nhơn
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     Năm 2020 là 1 năm khó khăn của kinh tế toàn cầu bởi 

ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid. Tuy vậy, với ngành xuất 

khẩu đồ gỗ của Việt Nam nói chung và đồ gỗ Khải Vy lại là 1 

năm phát triển khởi sắc với xuất khẩu cho thị trường Mỹ.

     Trong 7 tháng đầu năm 2020, các mặt hàng gỗ xuất khẩu 

của Việt Nam vào Mỹ đạt 3,23 tỷ USD, tăng 25% so với cùng 

kỳ năm 2019. Động lực tăng trưởng xuất khẩu gỗ và các sản 

phẩm gỗ sang thị trường Mỹ chủ yếu đến từ nhóm hàng đồ 

gỗ nội, ngoại thất. Trong đó, các mặt hàng có mức tăng 

trưởng rất cao là: đồ nội thất phòng bếp (mã 940340) tăng 

156%, đồ nội thất bằng gỗ khác (mã 9403.60) tăng 25% và 

bộ phận đồ gỗ (mã 9403.90) tăng 34%.

     Các mặt hàng ghế ngồi là nhóm có giá trị xuất khẩu cao 

nhất vào thị trường Mỹ. Mỗi năm có khoảng 380 doanh 

nghiệp trực tiếp tham gia vào xuất khẩu ghế sofa vào Mỹ, 

bao gồm các sản phẩm ghế sofa hoàn chỉnh (mã 940161) 

và bộ phận của ghế sofa (mã 940190).(Nguồn Café F)

     

2 đơn vị nhà máy gỗ là Khải Vy Quy Nhơn và Mộc Việt đóng 

góp doanh số vào xuất khẩu đến thị trường Mỹ đạt hơn 33 

triệu đô la Mỹ. 

ĐÔI NÉT VỀ 2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ KHẢI VY TẠI QUY 

NHƠN.

     Với hơn 20 năm hình thành & phát triển, các nhà máy 

sản xuất đồ gỗ Khải Vy đặt tại khu công nghiệp Long Mỹ - 

tỉnh Bình Định gồm nhà máy Khải Vy Quy Nhơn, chi nhánh 

nhà máy sản xuất đồ gỗ Mộc Việt đã không ngừng chuẩn 

hóa và giữ vững quy trình sản xuất & trang bị đầu tư hệ 

thống máy móc thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo hiệu quả sản 

xuất cùng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đối với yêu cầu 

ngày càng khắt khe của khách hàng, đặc biệt là các thương 

hiệu lớn toàn cầu như Master Brand.

    Song song với đó là việc phát triển thêm nguồn gỗ 

nguyên liệu đạt chất lượng chuẩn FSC-CoC (chuỗi hành 

trình sản phẩm) từ các nước Đông Nam Á, Cộng hòa Liên 

bang Nga, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cung cấp kịp thời cho 

những đơn đặt hàng từ các đối tác lớn & đảm bảo hội nhập 

được thị trường quốc tế, giữ vững niềm tin & uy tín với 

khách hàng; tạo việc làm ổn định cũng như góp phần nâng 

cao đời sống cho hơn 1,200 anh chị em cán bộ công nhân 

viên địa phương.

    Với dự kiến kế hoạch doanh số trong năm 2021 sẽ đạt 

hơn 40 triệu đô la, 2 nhà máy gỗ Khải Vy Quy Nhơn và Mộc 

Việt Quy Nhơn tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế 

thương hiêu trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trên toàn 

thế giới.

XUẤT KHẨU ÐỒ GỖ CỦA KHẢI VY & MỘC VIỆT QUY NHƠN PHÁT TRIỂN MẠNH 
GIỮA ÐẠI DỊCH COVID-19

CÔNG TY CP TMSX KHẢI VY QUY NHƠN/ CHI NHÁNH CÔNG TY MỘC VIỆT-QUY NHƠN
ÐỊA CHỈ:  KCN Long Mỹ, P. Trần Quang Diệu, Tp. QuY Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh.
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TỪ MỘT TIỀM NĂNG LỚN ĐÃ ĐƯỢC KHƠI 
DẬY…

Sau ngày đất nước thống nhất, để phục vụ cho 
công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến 
tranh, ngày 19/01/1976, Bộ Giao thông Vận tải đã có 
Quyết định số 222/QĐ-TC về việc thành lập Cảng Quy 
Nhơn và hiện tại là đơn vị thành viên của Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam. Cảng tổng hợp quốc gia, đầu 
mối khu vực của nhóm Cảng biển Nam Trung Bộ, có 
Bán đảo Phương Mai che chắn, kín gió, rất thuận lợi 
cho tàu neo đậu và xếp dỡ hàng quanh năm. Luồng tàu 
và cầu Cảng có độ sâu tự nhiên có thể tiếp nhận được 
các loại tàu đến 50.000 DWT, là cửa ngõ ra Biển Đông 
của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các nước 

trong Tiểu vùng sông Mê Kông. Nằm sát với tuyến 
đường hàng hải quốc tế nên Cảng rất thuận tiện cho 
tàu biển nước ngoài ra vào, là vị trí trung tâm của các 
nước trong vùng Đông Nam Á và Đông Á, có trên 10 
tuyến đường biển nối với các cảng quốc tế như: Manila; 
Singapore; Hong Kong; Cao Hùng (Đài Loan); Băng 
Cốc (Thái Lan); Tokyo (Nhật Bản); Vladivostok (Nga)... 

Cảng Quy Nhơn được Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam (VIMC) tiếp nhận lại từ Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Hợp Thành từ tháng 6/2019. Sau một năm trực 
thuộc sự quản lý VIMC, hoạt động kinh doanh của 
Cảng Quy Nhơn đã liên tục khởi sắc và phát triển mở 
rộng mang lại triển vọng và hiệu quả xứng tầm trong 
tốp đầu của hệ thống cảng biển Việt Nam.

Ngày 19/01/2021, Cảng Quy Nhơn sẽ tròn 45 tuổi. Trải qua bao sóng gió của thị trường 
hàng hải, những thăng trầm trong cơ chế quản lý và ảnh hưởng nghiệt ngã của dịch bệnh, 
thiên tai…, Cảng Quy Nhơn vẫn đang sung sức như một chàng trai trưởng thành, liên tục 
tạo ra những kỷ lục mới trong hoạt động nghiệp vụ của mình, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội trên quê hương Bình Định: Tấn hàng thứ 11 triệu tấn đang phấn đấu thông qua Cảng 
Quy Nhơn trong mùa Xuân thứ 45 này để tiếp tục vươn lên trong sắc Xuân 2021.

CẢNG QUY NHƠN HƯỚNG ĐẾN
MÙA XUÂN THỨ 45 

THUẬN TUẤN

Cảng Quy Nhơn trên đường phát triển và hội nhập
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Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 trong bối 
cảnh khó khăn chung của cả nước và quốc tế, ngành 
vận tải biển và cảng biển bị ảnh hưởng sâu sắc từ thiên 
tai và đại dịch COVID-19. Bằng nhiều giải pháp linh 
hoạt, kịp thời, Cảng Quy Nhơn đã duy trì nhịp độ tăng 
trưởng vững chắc.

Sau thời gian ổn định về tổ chức - nhân sự, Cảng 
Quy Nhơn đã khai trương tuyến dịch vụ vận tải trực 
tiếp đi các nước khu vực Đông Bắc Á từ tháng 6/2020, 
kết nối nguồn hàng tại khu vực Tây Nguyên xuất khẩu 
đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… với 
tần suất khai thác trung bình 1 tuần/tàu.

Với những nỗ lực không ngừng, ngày 20/11/2020, 
Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã “cán đích” 
với sản lượng 9,7 triệu tấn hàng hóa thông qua, hoàn 
thành kế hoạch sản lượng năm 2020 trước gần một 
tháng rưỡi. Nhiều giải pháp kỹ thuật, thương mại và 
phát triển thị trường đã được triển khai nhằm vượt 
khó, duy trì mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra 
là: Tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ thiết thực cho 
khách hàng giải phóng tàu nhanh; hỗ trợ khách hàng 
kết nối các dịch vụ logistics; tranh thủ tối đa các điều 
kiện để xuất khẩu hàng hóa không để tồn đọng vì mọi 
lý do chủ quan.

Phong trào thi đua tăng năng suất đã được CBCNV 
hưởng ứng, năm 2020, năng suất lao động bình quân tại 
Cảng Quy Nhơn đã tăng lên đạt 82 tấn/người/ca, tăng 
21% so với cùng kỳ 2019. Thu nhập bình quân của người 
lao động  đạt trên mức 15 triệu đồng/người/tháng.

Trong những ngày cuối Đông năm 2020, CBCNV 
Cảng Quy Nhơn đang nỗ lực phấn đấu đưa sản lượng 

hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn cố gắng đạt mốc 
11 triệu tấn, vượt năm 2019 sản lượng 2 triệu tấn. Kết 
quả này là món quà ý nghĩa và ấn tượng cho tuổi 45 
của mình.

…ĐẾN SỨC VƯƠN XA TRONG TẦM NHÌN  MỚI 

Với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, Cảng Quy 
Nhơn triển khai quá trình đầu tư nâng cấp hệ thống 
cầu cảng và triển khai đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
đội ngũ công nhân tiếp cận với công nghệ tiên tiến, sẵn 
sàng đón các loại tàu hàng 50.000 DWT cập Cảng Quy 
Nhơn, thời gian xếp dỡ được rút ngắn từ 4 - 4,5 ngày 
xuống chỉ còn 2 - 2,5 ngày. 

Để làm được điều đó, Cảng Quy Nhơn đã triển khai 
tổng lực các biện pháp nóng trong kỳ kế hoạch 2021. 
Ngoài việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng bến số 
1 để nâng cao năng lực cầu bến tại cảng, Cảng Quy 
Nhơn còn đầu tư hệ thống cảng cạn ICD dọc Quốc lộ 
19 mới với diện tích 30ha thuộc xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định để phát triển thành trung 
tâm logistics, phục vụ chiến lược mở rộng sản xuất, 
kinh doanh giai đoạn 2020-2025, tạo tiền đề phát triển 
vững chắc trong thời gian tới…

Hiện nay, Cảng Quy Nhơn đang phấn đấu vượt kế 
hoạch hằng năm trong tầm nhìn mới thực hiện Nghị quyết 
XX của Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Nắng Xuân đã tràn ngập trên Thành phố Quy 
Nhơn căng đầy sức trẻ, đón những chuyến tàu đem ấm 
no hạnh phúc và thịnh vượng cập cảng, CBCNV Cảng 
Quy Nhơn đang hướng về một hành trình mới đầy 
triển vọng cho những mùa Xuân phía trước

Toàn cảnh Cảng Quy Nhơn
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NHÂN TỐ GÓP PHẦN CHO QUY NHƠN ĐẠT DANH HIỆU 
“THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH ASEAN”

Nếu nói làm đẹp là một nghệ thuật thì những lao động chuyên “Make up” cho thành phố 
Quy Nhơn theo tiêu chí: “Sáng, xanh, sạch, đẹp” phải là những nghệ sĩ. Những “công nhân 
- nghệ sĩ” này đã góp phần xứng đáng để được tôn vinh cả tâm và tài khi tại Diễn đàn Du 
lịch Đông Nam Á - ATF 2020 công nhận thành phố Quy Nhơn đạt danh hiệu: “Thành phố 
du lịch sạch Asean 2020-2022”.

CÔNG TY CP CÔNG VIÊN CÂY XANH & CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN:

CẢNH VÂN

TỪ NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI 
SONG HÀNH VỚI CÁI ĐẸP

Năm 2020, trong khó khăn chung vì dịch bệnh 
Covid-19 toàn cầu, khí hậu cực đoan ảnh hưởng đến 
từng quốc gia, từng địa phương cả trong sản xuất và 
đời sống, Thành phố Quy Nhơn vẫn kiên trì vượt khó 
để vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm là 
Đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Định đã lên 10 tuổi. 
Một tin vui làm nức lòng người dân Quy Nhơn, Bình 
Định là thành phố biển Quy Nhơn được công nhận 
danh hiệu quốc tế: “Thành phố du lịch sạch Asean 
2020-2022”. Vấn đề đặt ra là có được niềm vinh dự, tự 
hào ấy, Thành phố phải giữ gìn, tôn tạo và phát triển 
lên tầm cao mới, làm gì và làm thế nào để Quy Nhơn 
có được nét đẹp bền vững. Trọng trách này đã chia sẻ 
một phần quan trọng cho Lãnh đạo Công ty CP Công 

viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Công 
ty CVCX&CSĐT) trong nhiệm vụ thường xuyên luôn 
phải sáng tạo không ngừng để tìm cái mới, cái đẹp.

Trong bối cảnh năm 2020, Thành phố Quy Nhơn 
tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Tiến 
hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ 
Thành phố và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình 
Định; Trên địa bàn thành phố còn diễn ra Đại hội thi 
đua yêu nước toàn tỉnh; Nhiều sự kiện thể thao, văn 
hóa được tổ chức thu hút nghệ nhân, vận động viên 
và khách du lịch cả nước về với Quy Nhơn như Giải 
Marathon VNExpress; Hội thi sân khấu tuồng toàn 
quốc… Yêu cầu khách quan được đặt ra là một thành 
phố xanh, sạch, văn minh, thân thiện với rực rỡ cờ hoa 
và lung linh ánh sáng. Một nét đẹp đặc trưng riêng 
có của Quy Nhơn phải được thể hiện trên từng đại 

Hệ thống điện chiếu sáng thành phố Quy Nhơn đã hoàn chỉnh đến các hẻm dân cư
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lộ, góc phố, con đường để chào đón những sự kiện 
trọng đại ấy.

Ông Đỗ Đình Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty 
chia sẻ: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với làm đẹp cho 
quê hương, để có cuộc sống khá giả tương thích với văn 
minh đô thị là một yêu cầu khách quan của xã hội, điều 
đó mỗi CBCNV Công ty CVCX&CSĐT Quy Nhơn 
chúng tôi đều thấy sáng lên trong nhiệm vụ của mình”.

ĐẾN NHỮNG NỖ LỰC ĐỂ QUY NHƠN LUÔN: 
“SÁNG XANH SẠCH, ĐẸP”

CBCNV Công ty CVCX&CSĐT Quy Nhơn đã vào 
cuộc thi đua mới thực hiện các chỉ tiêu làm đẹp cho Thành 
phố từ đầu năm với quyết tâm của người công nhân - nghệ 
sĩ, từ anh công nhân kỹ thuật mắc dây, đặt điện, đến chị 
công nhân chăm sóc công viên cây xanh…, không chỉ bằng 
mồ hôi, công sức mà cần phát huy cả sự sáng tạo, tính 
thẩm mỹ để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Năm 2020, những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 
của CBCNV trong Công ty đáng được ghi nhận như 
một bước tiến mới: Công ty đã thực hiện quản lý vận 
hành hệ thống điện chiếu sáng trong nhiệm vụ thường 
xuyên: 18.450 bộ, bằng 137% so với KH năm. Riêng 
quản lý đèn, khung đèn màu lên đến 1.301 khung dây, 
đạt 105% KH và vượt 13% so với năm 2019; Thực hiện 
phát triển lưới đèn bằng nguồn vốn CI: 784 bộ, đạt 
196% so với KH và bằng 253% so với năm 2019.

Hệ thống công viên và khu vực công cộng toàn 
Thành phố được chăm sóc, tôn tạo, bảo tồn diện tích 
93,5 ha. Đồng thời, kế hoạch quản lý thảm cỏ, bồn hoa, 
cây hàng rào tăng cường 463.000 m2 đạt 10% KH năm 
và bằng 105% so với cùng kỳ, riêng cây xanh đường 
phố tăng lên đáng kể với số lượng 71.800 cây, trong đó 

trồng bổ sung và  trồng mới trên 3.150 cây, vượt 3% so 
với kế hoạch.         

Về Quy Nhơn trong những ngày cuối năm, du khách 
không khỏi ngỡ ngàng trước sự khởi sắc của thành phố 
biển vốn hiền hòa trầm lắng của ngày xưa. Từ những 
con đường vành đai rộng mở, rợp bóng cây xanh, chan 
hòa ánh điện: Quốc lộ 19 nối dài, cùng con đường nối 
Cảng hàng không Phù cát về KKT Nhơn Hội. Từ Quy 
Nhơn lên huyện Vân Canh mở ra dự án mới Becamex 
Bình Định… Đường An Dương Vương, Hoàng Văn Thụ 
nối dài, nút giao khu vực Đống Đa đều được trang bị 
hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông hiện 
đại, rợp bóng cây xanh. Đại lộ ra đại lộ, phố ra phố, 
quảng trường, công viên… đẹp mê hồn. Ngoài những con 
đường như mơ, xanh mát dưới nắng ngày, rực sáng về 
đêm, tạo điểm nhấn cho cả Thành phố như con đường 
tình Xuân Diệu ôm lấy bờ biển lãng mạn đầy nắng và gió 
đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng cao áp với 51 trụ, 
cao 17m. Có thể nói, hệ thống phố xá của Quy Nhơn 
bước sang năm 21 của thế kỷ 21 đã khởi sắc.

Ghi nhận công sức, của những con người ngày đêm 
trang điểm cho Thành phố từ nhiều năm qua, Công 
ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn vừa được Đảng, Nhà 
nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. 
Thành phố Quy Nhơn như đang được thay áo mới với 
cờ hoa và ánh sáng đầy sắc màu để mừng Đảng, mừng 
Xuân năm 2021. Niềm tự hào “Thành phố du lịch Ase-
an 2020-2022” được Quốc tế vinh danh cho Quy Nhơn 
đã lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười thân thiện mến 
khách của người dân Thành phố và đối với CBCNV 
Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn thì đó là niềm 
vui, niềm tự hào dâng lên từ đáy lòng, thôi thúc những 
“nghệ sĩ Make up” của Thành phố tiến lên phía trước

Thành phố Quy Nhơn đã có 93,5 ha công viên được quản lý 
chăm sóc

Công nhân Công ty CVCX & CSĐT Quy Nhơn trồng lại cây bị 
ngã đổ do bão
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CƠ HỘI MỚI CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngày 16/12, Trường Đại học Quy Nhơn đã có 
buổi gặp mặt, trao đổi với Viện Năng lượng, Bộ Công 
Thương về cơ hội phát triển của ngành học năng lượng 
tái tạo trong tương lai. Với mức tiêu thụ điện ngày một 
tăng cao, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu từ năng lượng 
truyền thống sang năng lượng tái tạo khiến nhu cầu về 
nguồn nhân lực cũng tăng mạnh trong nhiều năm gần 
đây. Do đó, năng lượng tái tạo đang trở thành ngành 
học được Trường Đại học Quy Nhơn quan tâm và dự 
kiến phát triển.

PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Trường Đại học Quy Nhơn 
(ĐH Quy Nhơn) khẳng định: “Với sứ mệnh trở thành 
trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng ứng 
dụng, Trường ĐH Quy Nhơn trong thời gian qua luôn 
chú trọng phát triển các ngành kỹ thuật, cũng như phát 
triển các ngành học mang tính ứng dụng cao, Nhận 

thấy năng lượng tái tạo đã và đang là cơ hội cung ứng 
nguồn năng lượng lớn cho khu vực tỉnh Bình Định nói 
riêng và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói 
chung, Trường ĐH Quy Nhơn được Viện Năng lượng 
- Bộ Công Thương đóng góp ý kiến, tư vấn cụ thể và 
hỗ trợ về nhiều mặt trong chiến lược phát triển ngành 
học sắp tới”.

 Phù hợp với Quy hoạch Điện 8 - phát triển điện lực 
quốc gia, Viện trưởng Viện Năng lượng Trần Kỳ Phúc 
cho biết: “Với các dự án sắp tới, nhu cầu về cán bộ kỹ 
thuật liên quan đến năng lượng tái tạo rất lớn. Các nhà 
đầu tư sẽ dành một phần kinh phí cho việc đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ cho ngành học này. Đồng thời, năng 
lượng tái tạo là một trong những phần quan trọng của 
nguồn năng lượng 4.0 và Trường ĐH Quy Nhơn là một 
ngôi trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển”. 
Viện trưởng Trần Kỳ Phúc hứa hẹn sẽ dành sự hỗ trợ 
hết sức cho Nhà trường trong việc tư vấn trong công 
tác đào tạo và nghiên cứu.

LIÊN KẾT, TRIỂN KHAI
NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

LIÊN KẾT, TRIỂN KHAI
NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Phát huy truyền thống của một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trường Đại học Quy 
Nhơn đang triển khai nhiều chương trình đào tạo mới, hấp dẫn, tạo nhiều cơ hội, mở rộng 
cửa cho sự lựa chọn của sinh viên trước nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại 
4.0. Một trong những ngành đào tạo đang thu hút sự quan tâm của xã hội là năng lượng 
tái tạo. Nhà trường đang liên kết với Cục Năng lượng Bộ Công Thương Việt Nam để xúc 
tiến vấn đề này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN:TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN:

CẨM - VĂN
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MỞ RỘNG LIÊN KẾT - CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỂ 
THỰC HIỆN ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC

Trong quá trình hướng đến tự chủ đại học, Trường 
ĐH Quy Nhơn đã không ngừng tăng cường hợp tác 
quốc tế, xác định đây là hướng đi mũi nhọn nhằm đẩy 
nhanh quốc tế hóa Nhà trường, nâng cao năng lực 
quản trị, nghiên cứu, chất lượng giảng viên, chuyển 
giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo, củng cố vị thế của Nhà Trường trong thời kỳ 
hội nhập.

Nhà trường chú trọng phát triển hợp tác mật thiết 
trong đào tạo, nghiên cứu với tất cả các trường đại 
học, tổ chức, viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Nhiều 
Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương và đa 
phương trong đào tạo và nghiên cứu đã được ký kết và 
đang triển khai hiệu quả giữa Trường ĐH Quy Nhơn 
và các trường đại học danh tiếng đến từ Bỉ, Pháp, Ý, Bồ 
Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, 
Lào…, từ đó đem lại cho các cán bộ, giảng viên và sinh 
viên Nhà trường nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức 
cũng như tiếp cận với môi trường giáo dục và nghiên 
cứu tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay, Trường ĐH Quy Nhơn đã và đang nhận 
được nhiều tài trợ cho các dự án tăng cường năng lực 
và nghiên cứu khoa học từ các tổ chức quốc tế như Uỷ 
ban châu Âu (European Commission); Tổ chức Hợp tác 
phát triển đại học (VLIR-UOS); Cơ quan phát triển Bỉ 
(BTC); Viện hàn lâm khoa học thế giới (TWAS); Viện 
Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST); FHI360 
(Hoa Kỳ)..., nhờ đó uy tín và vị thế Nhà trường được 
nâng cao trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Trường hiện liên kết chặt chẽ với Trung tâm Quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE Quy Nhơn) 
trong nghiên cứu khoa học, kết nối mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế. Đến nay, Trường đã xác lập được quan 
hệ hợp tác toàn diện với các đối tác thuộc Ủy ban châu 
Âu, khu vực Đông Nam Á và khu vực Đông Á.

  Đối với các doanh nghiệp (DN), Trường ĐH 
Quy Nhơn xác định là đối tác quan trọng, là môi 
trường thực tiễn, là nơi sử dụng nguồn nhân lực được 
đào tạo từ Nhà trường. Chính vì vậy, trong những 
năm gần đây, việc hợp tác với các DN trở thành việc 
làm thường xuyên, liên tục. Cho đến nay, Trường 
ĐH Quy Nhơn đã liên kết, hợp tác với hơn 300 DN 
lớn nhỏ, đây là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ sinh 
viên trong quá trình đào tạo, thực tập và tìm kiếm 
việc làm

Lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn chụp ảnh lưu niệm cùng 
Viện Năng lượng

Ký kết hợp tác với TMA Solutions về đào tạo CNTT

Tham quan Phòng thí nghiệm Nano
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TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ (Nghiên cứu khoa học; Phát triển 
công nghệ; Dịch vụ khoa học và công nghệ - KH&CN) của Trường Đại học Điện lực đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận. Bảy giải pháp cụ thể đã được Nhà trường thực hiện 
nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC:

NGỌC KIỀU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN ĐÁNG GHI NHẬN

Với chiến lược phát triển KH&CN gắn kết với 
thực tiễn sản xuất và đào tạo, trong năm học vừa qua, 
Trường Đại học Điện lực đã triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN như sau: 08 đề tài KH&CN cấp Bộ 
Công Thương; 42 đề tài KH&CN cấp cơ sở. Ngoài ra 
cán bộ của Trường còn tham gia các đề tài nhánh cấp 
Bộ, cấp Nhà nước, Nghị định thư cùng với các đơn vị 
khác ngoài trường. Các đề tài KH&CN cấp Bộ được 
được tuyển chọn, quản lý, giám sát chặt chẽ, theo đúng 
quy trình đảm bảo chất lượng, nội dung. Trong đó 
nhiều đề tài có kết quả đã được áp dụng vào thực tiễn.

Công tác NCKH của sinh viên cũng được Nhà 
trường quan tâm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh của Trường, chủ yếu là đội ngũ đoàn viên, thanh 
niên của các Chi đoàn, cán bộ giảng dạy đã có nhiều 
đóng góp cho công tác này. Nhiều hoạt động NCKH 
của sinh viên đã được triển khai thông qua các hội nghị 

khoa học của sinh viên, các cuộc thi olympic Toán, Tin 
học…. Như: Đề tài “Nghiên cứu, chế tạo buồng đo thân 
nhiệt và khử khuẩn tự động”… Bắt đầu từ năm 2016, 
hàng năm Đoàn TNCSHCM đều tổ chức cuộc thi “Ý 
tưởng sáng tạo NCKH” trong sinh viên, qua cuộc thi đã 
lựa chọn được nhiều ý tưởng hay để phát triển thành 
các đề tài NCKH cấp Trường.

Năm 2020, số lượng các công bố quốc tế thuộc 
danh mục SCI và SCIE, Scopus của Đại học Điện lực 
đã đạt được 77 bài. Trong đó, các công bố thuộc lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật và công nghệ được đăng trên 
những tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI 
như “Solar Energy”; “Artificial Intelligence Review”; 
“Journal of Applied Polymer Science”; “International 
Journal of Hydrogen Energy”… Theo số liệu công bố 
Quốc tế trong cơ sở dữ liệu (CSDL) WoS, Scopus của 
các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) giai đoạn 2014-
2018, Trường Đại học Điện lực nằm trong top 30 cơ sở 
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giáo dục đại học có số lượng công bố Quốc tế nhiều 
nhất. Cụ thể, trong giai đoạn này Trường có 152 bài báo 
WoS & Scopus.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KH&CN

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, phát 
huy các điểm mạnh và tích cực, chủ động khắc phục 
những hạn chế trong các hoạt động về KH&CN, 
Trường Đại học Điện lực đã đề ra 07 giải pháp để thực 
hiện có hiệu quả mục tiêu: Gắn kết chặt chẽ công tác 
NCKH&CGCN với việc phục vụ nhiệm vụ SXKD theo 
nhu cầu của xã hội.

Nhà trường chú trọng, quan tâm hơn nữa tới hoạt 
động NCKH của giảng viên, coi đây là giải pháp quan 
trọng để nâng cao chất lượng đào tạo; thành lập từng 
ban chỉ đạo hoạt động giảng viên NCKH cấp Trường, 
cấp Khoa, nhằm góp phần giúp giảng viên nhận thức 
sâu sắc hơn nữa về vị trí, tầm quan trọng NCKH.

Thành lập câu lạc bộ NCKH trong Nhà trường và tổ 
chức sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên, tạo điều kiện 
giúp đỡ cho các giảng viên trẻ tham gia cùng làm đề tài 
với những người có kinh nghiệm. Giảng viên ở các bộ 
môn khác nhau, các khoa khác nhau có thể cùng nghiên 
cứu các công trình, vấn đề liên quan. Chú trọng gắn kết 
quả thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên, cán bộ, 
công nhân viên với công tác bố trí, sử dụng cán bộ. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội là cách tiếp cận 
phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát triển 

của thế giới. Đổi mới phương pháp giảng dạy là một 
trong những khâu cần thiết góp phần quan trọng nâng 
cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chỉ có đổi mới 
phương pháp giảng dạy, trường mới chủ động tham gia 
được vào “sân chơi” quốc tế trong việc nâng cao chất 
lượng giáo dục và tiếp cận phương pháp giáo dục mới 
theo quan điểm giáo dục hiện đại. Nhà trường coi đây 
là điều kiện tiên quyết góp phần khắc phục những biểu 
hiện trì trệ trong giáo dục, đào tạo.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác NCKH của giảng 
viên, Nhà trường đầu tư xây dựng phát triển thông tin 
thư viện, mở rộng cổng Internet để truy cập thông tin; 
công khai các chương trình nghiên cứu các cấp, tạo 
điều kiện để giảng viên tiếp cận các đề tài nghiên cứu 
trong các chương trình khác nhau để lựa chọn và tham 
gia nghiên cứu… 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với vai 
trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh 
NCKH trong giảng viên càng có ý nghĩa thiết thực. 
Hoạt động NCKH của giảng viên Trường Đại học Điện 
lực là một hoạt động chiếm vị trí quan trọng trong 
việc biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 
Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tiến hành đổi mới 
nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
xã hội; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân 
lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, phấn đấu đến năm 2022 nước 
ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, 
tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong bối 
cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay

TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng Nhà trường trao Bằng khen cho đại diện các nhóm đạt thành tích xuất sắc trong 
hoạt động nghiên cứu KH&CN năm 2019
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PHONG THỔ: 

VỮNG VÀNG ĐI LÊN TRONG GIAN KHÓ
Mặc dù khó khăn liên tiếp diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và phát triển KT-XH, song Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Phong Thổ vẫn quyết tâm bám sát Nghị quyết, 
tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tận dụng mọi nguồn 
lực và sự quan tâm của tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành. Vì vậy 
kết quả hoạt động trên các mặt công tác vẫn duy trì được tốc độ 
tăng trưởng và phát triển. 

XUÂN TRƯỜNG

Trong năm qua, Đảng bộ huyện đã tập 
trung lãnh đạo thực hiện chương trình 
phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh. Từng bước khai thác các tiềm 

năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo. Huyện ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, 
công trình thủy lợi. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình sản xuất có giá 
trị kinh tế cao như: Mô hình trồng cây tam thất, cây ăn 
quả ôn đới… Quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết 
việc làm cho người lao động. Hiện nay, thu nhập bình 
quân đạt 28 triệu đồng/người/năm, có 4 xã đạt chuẩn 
xây dựng nông thôn mới. Chất lượng giáo dục; chăm 
sóc sức khỏe người dân có nhiều chuyển biến tích cực; 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
phát triển sâu rộng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã 
hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, đến năm 
2020 còn 20,49%. Quốc phòng - an ninh bảo đảm; công 
tác đối ngoại được tăng cường, duy trì, phát triển mối 
quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Kim Bình (tỉnh 
Vân Nam, Trung Quốc), chủ quyền biên giới quốc gia 
được giữ vững.

Với mục tiêu xây dựng huyện Phong Thổ từng 
bước phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 
huyện đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, như: Tổng giá trị sản 
xuất 8.848 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 
45 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực 
có hạt trên 35.000 tấn; tốc độ tăng đàn gia súc bình 
quân 5%/năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn về xây dựng nông 

thôn mới đạt trên 43%; không còn xã dưới 15 tiêu chí. 
Tỷ lệ bản có đường ô tô đến bản được cứng hóa trên 
85%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 55 
tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt trên 30 
triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; 
đào tạo trên 1.000 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo 50%; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 
1.000 lao động; kết nạp trên 120 đảng viên/năm. Đảng 
bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ… và 2 chương trình 
trọng điểm: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với 
kinh tế cửa khẩu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
cấp xã có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm 
nhiệm vụ.

Để thực hiện các chỉ tiêu và chương trình trọng 
điểm trên, Đảng bộ huyện Phong Thổ tập trung lãnh, 
chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác chính trị tư tưởng; việc học tập, quán triệt, 
tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình, kế 
hoạch hành động. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ 
thể, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đưa Nghị 
quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thứ hai, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị xã hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ 
được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, đề 

Ông VƯƠNG THẾ MẪN
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
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cao tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu 
cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ ba, rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của 
từng ngành, lĩnh vực. Chủ động xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020 
- 2025 và kế hoạch hàng năm; xác định các nhiệm vụ 
trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh chuyển giao 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 
Khuyến khích người dân tích tụ, cho thuê đất không sử 
dụng để sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở các ngành, 
lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm 
tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giảm nghèo bền 
vững, bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn 
hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất; xây 
dựng, nhân rộng, biểu dương các mô hình hay, cách 
làm sáng tạo.

Thứ năm, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong 
công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển KT-XH; tăng cường hoạt động phối hợp, hướng 

dẫn của các phòng, ban chuyên môn đối với cơ sở. Phát 
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có 
ý nghĩa toàn diện và hết sức to lớn, khẳng định sự nỗ 
lực cố gắng của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trên 
địa bàn huyện. Kết quả đó vừa là tiền đề, là động lực 
để động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân trong huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XX với quyết tâm, khí thế mới, phát 
huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng huyện 
Phong Thổ từng bước phát triển bền vững.

Phong Thổ đang từng bước chuyển mình trong gian 
khó với quyết tâm nỗ lực cao, bằng nhiều giải pháp 
hữu hiệu, thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển KT-XH ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt là 
sự đoàn kết, thống nhất, với nhiều biện pháp sáng tạo 
trong thực hiện nhiệm vụ, tính tiên phong, gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ các cấp, sự đồng tình, ủng hộ của 
người dân. Trong niềm tin tưởng ấy, chắc chắn, Phong 
Thổ sẽ vươn lên giành được nhiều thành quả cao, từng 
bước đưa Phong Thổ phát triển bền vững và toàn diện 
trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 

Bản Vàng Pheo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bản Vàng Pheo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
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MÙA XUÂN MÀ KHÔNG CÓ HỘI KHÁC NÀO
NGÀY TẾT KHÔNG CÓ MÀU XANH BÁNH CHƯNG

Dù ở miền Nam lúc này trời nắng như đổ lửa, ở miền Bắc mưa phùn lạnh tím tái thịt da, thì 
tháng Giêng rồi kéo dài tới tận tháng Ba âm lịch vẫn cứ phải có hội, hội triền miên. Không 
cần hiểu quá sâu về cội nguồn văn hóa của một dân tộc có xuất phát điểm từ văn minh lúa 
nước, ai ai cũng biết hội hè gắn với thuộc tính con người Việt Nam.

ANH THƯ

Trên bình diện cả nước thì có ngày giỗ Tổ 
Hùng Vương nay được nâng lên thành 
Quốc giỗ, nhỏ hơn một chút thì những Lễ 
hội Chùa Hương, Yên Tử ở miền Bắc kéo 

dài cả mùa xuân, lễ hội vía Bà Chúa Xứ miền Nam thu 
hút cả triệu người đến từ mọi miền đất nước, nhỏ hơn 
còn là lễ hội vùng, rồi nhỏ nữa thì tới hội làng. Trải qua 
cả năm trời làm lụng vất vả, người Việt cư trú tại các 
vùng nông thôn cho tới thành thị, ai cũng ngóng tới ngày 
hội để được vui chơi, kết bạn, ăn diện trẩy hội… Đành 
rằng năm nào cũng vậy, hội đều đặn được tổ chức vốn 
chẳng khác nhau, nhất là ở phạm vi hội làng, nhưng sao 
cứ nghe tiếng trống giục sân đình, nhìn cờ ngũ sắc tung 

bay trên trời cao là lòng người làng lại thấy náo nức chỉ 
muốn bỏ hết việc nhà để nhao ra đình, chen vào đám 
đông, để được huých, được trèo lên vai nhau, được nghe 
tiếng trẻ khóc, cười, tiếng trai gái chọc ghẹo…

Các nhà nghiên cứu từ xưa tới nay vốn rạch ròi đã 
chia các hội làng nói chung ra thành hai mảng riêng biệt, 
phần Lễ và phần Hội. Lễ là tập hợp của tất cả những 
gì nghiêm trang, thành kính, là thắp hương cúng cáo 
trời đất, thánh thần, tổ tiên, là dâng tới cõi thiêng liêng 
những phẩm vật được chế biến đầy cẩn trọng. Lễ là các 
nghi thức áo dài khăn đóng, dâng rượu đọc sớ trong đình 
làng, trẻ con cấm tiệt bén mảng vào nơi các cụ bô lão 
đang thả nguyện ước theo khói hương bay lên tận trời 

Khai hội Chùa Hương
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xanh. Còn Hội thì ngược lại hoàn toàn, là sự thả cửa cười 
đùa vui vẻ, là chen lấn ngoài sân để tham gia các trò vui 
dân dã, là tụ năm, tụ bẩy níu chân, kéo tay với những 
trò nghịch ngợm của trai làng. Càng gần với thiên nhiên, 
cuộc sống xưa càng có nhiều trò tai quái của phần hội, 
kiểu như bắt trạch trong chum hay leo cột mỡ hoặc đi 
cầu thòm. Bắt trạch phải có một trai, một gái, mỗi người 
thò một tay vào chum khoắng tìm con trạch trơn tuột. 
Trước bao nhiêu cặp mắt dồn vào, trong tiếng hò reo 
như sấm của người làng, cặp trai gái vẫn cứ cúi người 
trên miệng chum, tay khua khoắng bên trong tìm trạch 
hay tìm gì thì có trời biết được. Nhưng có vậy mới vui. 
Đi cầu thòm thì không mang tính trai gái giao duyên lộ 
liễu, nhưng cũng chẳng kém phần dạn dĩ, trò vui này vốn 
khá phổ biến ở nông thôn Bắc Bộ xưa, chỉ là thân cây tre 
vươn ra mặt ao, ở ngoài treo phần thưởng để thách đố 
người chơi hội. Đi vài bước trên thân tre trơn nhẫy bùn 
rồi rơi tùm xuống ao trong gió xuân vốn chẳng làm chết 
ai, nhưng tạo nên vô số trận cười ngả nghiêng của người 
làng để góp vui cho hội. Trên miền sơn cước, nam nữ 
thanh niên các dân tộc Mông vẫn đi chơi rừng, chơi núi 
trong hội lồng tồng, nhộn nhịp chơi ném còn, háo hức 
ganh đua ném quay… thú vui ấy cũng không khác là bao 
so với hội làng vùng đồng bằng.

Ngay trong chính các hoạt động tưởng như trang 
nghiêm của phần lễ thì sự rôm rả náo nức cũng vẫn 
được người làng gợi dậy. Tại nhiều làng Bắc Bộ có tục 
lệ rước thần, sau khi thắp hương khấn vái, bài vị của 
Thành hoàng sẽ được phủ kín khăn đỏ, rước bằng kiệu 
son đi vòng quanh làng, đến một nơi nào đó không 
xác định bỗng “bay”. Khái niệm “kiệu bay” ở đây thật 
khó giải thích khi chiếc kiệu nặng trên vai mấy trai làng 
bỗng như xiêu vẹo, chạy bên nọ, hướng bên kia, kéo 
theo cả dòng người phía sau cùng nhốn nháo và thành 
kính khấn vái. Phải chăng đó là sự hiền linh của Thành 

hoàng khi vui cùng bà con dân làng trong ngày hội như 
tín ngưỡng dân gian giải thích, hay chỉ là hiệu ứng tâm 
lý bừng khởi của những người dự hội? Còn tục tranh 
cướp nõn nường đầy âm sắc phồn thực của nhiều vùng 
cũng gây nên men say của lễ hội làng mà chắc chắn 
không có hoạt động cộng đồng nào so sánh nổi.

Phổ biến hơn thì vẫn là các trò chơi dân gian cuốn 
hút sự tham gia của đông đảo người làng như đánh đu, 
đấu vật, thổi cơm thi, thả chim hay đánh cờ người. Ai 
đó muốn được ngắm nhìn những tà áo dài khăn đóng 
nghiêm chỉnh và những hàng cờ đều tăm tắp với nụ cười 
duyên nhẹ nhàng trong một hội làng cổ truyền chắc chắn 
sẽ thất vọng lắm, bởi những cảnh đó chỉ diễn ra trên 
phim ảnh. Cuộc sống thực với hàng triệu con người thực 
luôn luôn là những bức tranh đa sắc, có nghi ngút khói 
hương và cũng có hàng quán nhốn nháo xập xệ vây chặt 
lấy sân đình, có bô lão mặc áo thụng xanh thắp hương 
thành kính khấn vái và cũng có đám trẻ quần tụ đuổi 
nhau, cười đùa như chợ vỡ. Song có vậy mới thành hội 
làng, nơi mọi người dân đều được cởi bỏ hết mọi phép 
tắc ràng buộc để thả mình vào các thú vui trần thế. Tại 
các miền có truyền thống văn vật, hội làng còn là dịp để 
tổ chức những xới vật lừng lẫy hay các trận đấu cờ người 
vang danh trong lịch sử. Miền Hà Nam có võ vật, đất Bắc 
Ninh luyến láy điệu hát của 49 làng quan họ trải dọc sông 
Cầu, sông Đuống và chấp chới cánh bồ câu trong hội thi 
chim, sâu hút vào Sóc Trăng, Trà Vinh, khách phương xa 
lại náo nức cùng tay trao trong hội thi ghe ngo… 

Mỗi năm chỉ có một lần, đó là khi Tết đến xuân về 
thì hội làng hay hội vùng - mỗi nơi mỗi vẻ. Song, đã 
ngấm vào huyết quản của mỗi người dân đất Việt với 
đầy đủ cung bậc tình cảm thương nhớ.  Vì thế mùa 
Xuân mà không có hội, khác nào ngày Tết không có 
màu xanh bánh chưng

Lễ hội Đền Hùng
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NHẬT KÝ NƯỚC MỸ
 MÙA ĐẠI DỊCH

Giáp Tết âm lịch năm ngoái, quê nhà có việc, mình vội vàng mua vé bay từ Mỹ về Việt Nam. 
Buổi chiều và đêm 30, trời bỗng mưa to, gió lớn, sấm sét ùng oàng. Dường như đó là dự báo 
của một năm đầy biến động... Giữa cái Tết cổ truyền quan trọng của Việt Nam và Trung 
Quốc, tưởng chừng chỉ có pháo hoa và nụ cười, nhưng nước mắt đã rơi, rơi rất nhiều ở Vũ 
Hán. Kéo theo đó là tâm lý hoảng loạn loang dần ra trên toàn thế giới.

NHƯ TRANG

Thời điểm đó, Vũ Hán là cái tên được 
truy cập nhiều nhất trên các phương tiện 
truyền thông! Mình rất sốt ruột, sợ bên 
Mỹ phong tỏa và mình không nhập cảnh 

được vào Mỹ, vì Việt Nam lúc đó cũng được coi là cận 
kề vùng dịch. 

Sau Tết, gạt rất nhiều nước mắt, rất nhiều băn khoăn, 
day dứt, trăn trở, mình từ biệt gia đình để bay lại sang 
Mỹ. Khi đi, mình đã chuẩn bị tâm thế khi làm thủ tục 
ở sân bay Mỹ sẽ rất phức tạp, nhưng thật ngạc nhiên vì 
thấy thủ tục hải quan của họ rất nhanh, chỉ mất vài phút. 

Trên chuyến tàu từ sân bay về nhà, dân Mỹ nhìn 
mình như người từ hành tinh khác xuống. Mình hỏi 
chồng (anh ra sân bay đón): Tại sao mọi người cứ nhìn 
em? Anh trả lời: Chắc em đeo khẩu trang. 

Quả đúng vậy. Trên cả toa tàu, không một ai đeo 
khẩu trang. Dường như con virus đáng sợ đó chưa tác 
động đến tư tưởng người Mỹ nhiều lắm, dẫu lúc đó đã là 
đầu tháng 2/2020 - những ngày sôi sục nhất ở Vũ Hán ...

Nhớ hôm còn ở Việt Nam, mình gọi điện cho con 
gái: “Chắc chắn nước Mỹ là điểm đến của nhiều người 
trên khắp thế giới, dân Trung Quốc vào Mỹ rất nhiều. 
Con phải ra ngay siêu thị mua nước sát trùng khô, xà 
phòng rửa tay và khẩu trang”. 

Con gái trả lời: “Rất khó để mua được những thứ 
đó bây giờ mẹ ạ! Dân Trung Quốc mua hết rồi”. 

Sang đến Mỹ, ngay hôm sau mình đi siêu thị. Các 
siêu thị nơi mình ở vẫn tràn ngập đồ ăn và thực phẩm, 
hoa quả, nhưng ở các quầy giấy vệ sinh, khẩu trang và 
nước rửa tay khô còn rất thưa thớt. Người Mỹ phẫn nộ 
vì dân Trung Quốc đã âm thầm mua vét cạn từ trước 
đó. Mình phải đi mua gạo, thực phẩm, rau củ để dự trữ. 
Các con hỏi: “Mẹ tích trữ để làm gì? Nước Mỹ không 
bao giờ thiếu đồ mà”. 

Mình kể cho các con nghe về trận lụt lịch sử ở Hà 
Nội năm 2008. Nhờ cái tính lo xa mà nhà mình đầy đủ 
nhu yếu phẩm của một cuộc chống rét và chống đói. 
Lo xa là một đặc tính của con nhà nghèo. Chồng và các 
con rất hay cười mình bởi tính lo xa. Thế nhưng, đôi khi 
nó cũng được việc...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong 
tỏa hàng không, bắt đầu từ chối tiếp nhận khách các 
chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ. Mình rất mừng, nghĩ 
rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng. Với tiềm lực khoa 
học, kĩ thuật, máy móc, thuốc men, chắc chắn Mỹ sẽ 
vượt qua đại dịch, nhưng mình đã nhầm...

Số ca nhiễm COVID của Mỹ tăng chóng mặt. Từ 
một bang đã lan ra toàn quốc. New York - Thành phố 
đầy tang tóc bởi số người chết và người nhiễm quá 
nhiều. Mình run rẩy bởi vì chỉ vài tháng trước đó, con 
gái đầu của mình sống và làm việc tại đó. 

Massachusetts cũng như nhiều bang khác thực hiện 
đóng cửa. Chỗ mình làm cũng vậy. Mình ở nhà. Càng ở 
nhà, càng hoảng loạn bởi hàng ngày đọc quá nhiều tin tức. 

GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và 
Ngài Daniel J. Kritenbrink- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chứng 
kiến lễ lý kết trao tặng 100 máy thở cho Việt Nam
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Thậm chí, bị tự kỉ ám thị đến mức chỉ dám rụt rè mở cửa 
sổ vào lúc màn đêm đã buông. Có cảm giác con virus có 
hình hài như một bóng ma hay Thần Chết luôn rình rập...

Nhưng mùa hè đẹp quá, nắng và hoa mời gọi. Mình 
lại ra đường. Sáng chạy bộ. Chiều phóng xe đi. Đi khắp 
nơi để ngắm cảnh. Luôn luôn đóng cửa xe và luôn luôn 
chỉ trong xe. Trên khắp các nẻo đường mình đi, thưa 
thớt người. Dân Mỹ đã biết sợ. Họ cũng đã ở nhà. 
Quán bar, nhà hàng, phòng tập gym đóng cửa. Tổng 
thống Trump kí gói cứu trợ 2.000 tỷ USD. Người dân 
Mỹ tự động nhận được: 1.200 USD trong tài khoản, trẻ 
em 500 USD. Ở mỗi hộp thư trước nhà, họ gài mảnh 
giấy có chữ kí của đương kim tổng thống, nói đại ý là 
tôi đã kí sắc lệnh chuyển tiền, cảm ơn mọi người. 

Ở các siêu thị, có thời điểm chỉ dành để đón tiếp 
người già. Họ được hỗ trợ mua đồ, vận chuyển đồ, 
thậm chí mang đến tận nhà. Các khu dân cư đều có xe 
phân phát lương thực, thực phẩm. Trên điện thoại hay 
Facebook của mình, ngày nào cũng hiện lên hàng chữ: 
Trang! Bạn có đói không? Có cần thực phẩm miễn phí 
không? Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thực phẩm cho 
bạn. Không cần mang theo giấy tờ gì, bạn cứ đến và 
nhận. Trang, bạn có chỗ ở không? Trang, bạn có cần gì 
không, chúng tôi sẽ hỗ trợ! Trang, hãy đeo khẩu trang! 
Trang, hãy sát trùng tay! Trang, hãy ở nhà… 

Con trai mình không đi học. Con gái không đi học. 
Nhưng các tấm séc vẫn chuyển về. Ví dụ, hơn 200 USD 
mà hãng xe bus trả cho con vì không đi học; hơn 300 
USD vì con không ăn bữa trưa tại trường...

Nhưng mà, quá muộn rồi. Con virus nó đã len lỏi 
và bùng phát, khiến Mỹ trở thành vùng dịch lớn nhất 
thế giới. Luôn luôn là số 1. Đúng là cười ra nước mắt.

Có rất nhiều nguyên nhân để nước Mỹ trở thành 
vùng dịch lớn nhất thế giới. Người ta đã tìm ra nhiều và 
lý giải nhiều, ở tầm vĩ mô. 

Cá nhân mình, mình thấy thật đáng tiếc cho nước 
Mỹ. Đau xót lắm, trước những con số biết nói: Hơn hai 
trăm nghìn người Mỹ vĩnh viễn ra đi rồi...

Trên chuyến bay cứu trợ, mình lại trở về Việt Nam. 
Email từ Đại Sứ quán Việt Nam tại Mỹ, các cuộc gọi từ 
Đại Sứ quán đều dặn dò rất ân cần, chu đáo và nghiêm 
khắc về vấn đề phòng dịch. Kê khai y tế làm rất cẩn 
thận qua từng chặng. Xuống sân bay, leo lên xe về nơi 
cách ly là có xe của cảnh sát dẫn đường và giám sát. 
Về đến sân khách sạn là phun thuốc khử trùng toàn bộ 
người và hành lý. Cởi bộ đồ bảo hộ kín mít, đo thân 
nhiệt, làm đủ thủ tục rồi mới được nhận phòng. Sau đó 
là cách ly, không ló cổ ra đến hành lang. Cơm nước có 
người mang đến. Ngày hai lần đo nhiệt độ. Xét nghiệm 
đúng quy định. 

Việt Nam nghèo, nhưng con nhà nghèo thường hay 
biết lo xa, từng đường đi nước bước đầy cẩn trọng. 

Xã hội loài người sẽ còn rất nhiều biến động. Bởi 
trong tiến trình phát triển, con người ta luôn vẫn sẽ 
mắc những sai lầm. Đã trải qua cả nhiều nghìn năm rồi, 
chứ không chỉ hôm nay. Nhưng mình luôn tin, cũng 
như truyện cổ, cuối cùng rồi sẽ ổn. 

Ánh sáng cuối đường hầm đã ló rạng rồi. Vaccine 
sắp có. Điều quan trọng nữa, người dân Mỹ và cả thế 
giới loài người đã nhận ra nhiều điều tiềm ẩn đáng sợ. 
Bài học rất đắt, nhưng mình tin thế giới đã nhận ra.

Một năm đầy biến động và một năm đầy sợ hãi. 
Mãi mãi không quên

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ
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CÔNG TY TNHH ADHOME THỊNH VƯỢNGCÔNG TY TNHH ADHOME THỊNH VƯỢNG

59A Bờ Sông Sét, Trần Đại Nghĩa,
Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: chitokyo.com / phuongtokyo.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: Thẩm mỹ - Spa - Cung cấp 

mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu Nhật Bản

Giám đốc: Nguyễn Thị Phượng

Mỹ phẩm Nhật Bản cao cấp

phuongtokyo.com.vn
0973.686899

CÔNG TY TNHH DỆT LEN THỜI TRANG HÀ NỘI

Địa chỉ: Xóm Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, 

Hà Nội, Vietnam

Website: https://hanoiknitwear.com

Email: hanoi.topfashion@gmail.com

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: KV 4, Cái Sơn Hàng Bàng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tel: (0292) 3913388 - Fax: (0292) 3914260

Email: mekong-printing@vnn.vn - Website: http://mekongpp.com.vn

Chúng tôi có thể tư vấn khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề về đóng 
gói sản phẩm bằng khay nhựa định hình một cách an toàn và hiệu quả. Đội 
ngũ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi thường xuyên được nâng cao trình độ, 
năng lực quản lý sản xuất để có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, 
mẫu mã đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về chất lượng, số lượng và 
tiến độ giao hàng của Quý khách hàng.

Printing & Packaging

CÔNG TY TNHH IN MEKONG
Chuyên Sản Xuất và Cung Cấp Các Loại Bao Bì 

Mekong P&P luôn lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của khách hàng với tiêu chí 
"Chất lượng là trên hết". Hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi Quý khách hàng 
có nhu cầu sử dụng các loại bao bì nhựa, chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu sử dụng sản phẩm của Quý Khách hàng. Mekong P&P luôn quan tâm 
đến tất cả các mối quan hệ sản xuất kinh doanh với mong muốn được thiết lập 
mối quan hệ lâu dài với tất cả Quý khách hàng.

Công Ty TNHH In Mekong chúng tôi là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực sản xuất & cung cấp các loại Bao bì nhựa định hình gồm: Khay nhựa định 
hình HIPS, PP, xốp, các loại khay nhựa thực phẩm, dược phẩm, điện tử & 
khay nhựa phun nhung, khay nhựa công nghiệp. Khay Nhựa Định Hình 
Mekong luôn cung cấp cho thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng, 
đa dạng hoá về chủng loại, đẹp về mẫu mã.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG &THƯƠNG MẠI
NAM QUANG THỊNH

Trụ Sở: Tổ 19 - Sơn Thủy - Hòa Hải - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng
VPGD: Số 75, Đ Huyền Trân Công Chúa, P Hải Hòa, Q Ngũ Hành Sơn, 
Thành Phố Đà Nẵng.
Điện Thoại: (0235) 351 9927 - Website: cosodhagranitmynghe.com

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng & Thương Mại Nam Quang Thịnh 
là đơn vị chuyên cung cấp và thi công tất cả các sản phẩm đá các loại: đá 
granite, đá trang trí, đá ốp lát, đá marble, đá phát sáng, đá nhân tạo, đá mỹ 
nghệ và chịu trách nhiệm tư vấn, thiết kế, thi công các hạng mục như các 
khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở văn phòng hay nhà ở dân 
dụng.....

Ngày nay với công nghệ hiện đại, các sản phẩm được dùng để thiết kế tạo 
lập nên ngôi nhà. Với mục đích đem lại sự tiện nghi, cải thiện không gian 
sống cho mọi người.

Nam Quang Thịnh hy vọng sẽ tạo nên những sản phẩm đầy ý nghĩa đáp 
ứng được thị hiếu của quý khách hàng trong quá trình hoàn thiện nội thất 
công trình.

 Nam Quang Thịnh xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công nhất đến với 
quý khách hàng.
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Địa chỉ: Số 455 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số ĐT: 0983.145.236

Trưởng Chi nhánh: Luật sư Bùi Gia Nên

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 

BÙI GIA NÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

ATAD cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói bao gồm các công 
đoạn tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp dựng các sản phẩm kết cấu thép chất 
lượng cao. Từ khi thành lập vào năm 2004, chúng tôi đã thực hiện hơn 
3000 công trình kết cấu thép tại 35 quốc gia trên toàn thế giới. ATAD 
mang lại cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng bao gồm: nhà máy, nhà 
kho, nhà cao tầng, dự án công nghiệp nặng, trung tâm thương mại, 
trung tâm triển lãm, hạ tầng giao thông (nhà ga, sân bay…).

ATAD hiện sở hữu hơn 1700 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 cùng 2 nhà máy sản xuất hiện đại có tổng diện tích 211.000 
m2. Hai nhà máy này là một trong dây chuyền sản xuất kết cấu thép hiện 
đại và lớn nhất thế giới. Đặc biệt, nhà máy ATAD Đồng Nai, Việt Nam là 
nhà máy kết cấu thép đầu tiên tại châu Á đạt tiêu chuẩn LEED Gold đồng 
thời là văn phòng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt LEED Platinum.

*LEED là tiêu chuẩn công trình xanh uy tín nhất thế giới được chứng 
nhận bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC).

Số lượng khách hàng không ngừng tăng lên qua từng năm khẳng định vị 
trí hàng đầu của ATAD trên thị trường kết cấu thép khu vực. ATAD đồng 
thời là đối tác bền vững của nhiều tổng thầu, tư vấn, chủ đầu tư hàng 
đầu Việt Nam và trên thế giới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, khối EU.

ATAD quyết tâm trở thành một thương hiệu nổi tiếng được kiểm chứng 
trong ngành công nghiệp xây dựng và là công ty kết cấu thép dẫn đầu 
trong việc đưa ra các giải pháp nhà thép tiền chế và kết cấu thép hiệu 
quả nhất.

Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên được 
Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 10/11/2017, Công ty 
hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C. 
Ngoài ra công ty đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1....

Buổi đầu thành lập với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng 
với lòng yêu nghề, tinh thần nỗ lực của ban lãnh đạo và tập 
thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của công ty đã giúp chúng tôi 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách trở thành một thương hiệu 
hiện nay.

Trải qua hơn 2 năm hình thành và phát triển, Giáo dục nghề 
nghiệp Cao Nguyên đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất 
lượng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 
giáo viên, đầu tư xe đời mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang 
thiết bị hiện đại nhằm đạt kết quả cao trong quá trình đào tạo.
 
Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên luôn lấy 
học viên làm trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quý học 
viên có kỹ năng tốt, hiểu biết thấu đáo về pháp luật giao thông 
đường bộ, có văn hóa khi tham gia giao thông, có trách 
nhiệm với bản thân và xã hội.

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CAO NGUYÊN

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
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Ngành nghề kinh doanh

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
khác liên quan đến vận tải 
Chi tiết: dịch vụ đại lý, giao 
nhận vận chuyển, logistics.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách. Hãy gọi cho 
chúng tôi để nhận được sự tư vấn, phục vụ tin tưởng và hài lòng nhất. 
Sự gõ cửa của các bạn là niềm tự hào của chúng tôi!

R
CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)

Địa chỉ: Số 12, Đường 3122 Phạm Thế Hiển, Phường 7,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.224.16497 / 028.668.09215
Email: kpl_tech@yahoo.com - Website://kpl.vn

ông ty cổ phần Kỹ Phát Lộc (KPL) xin gửi lời chúc thành công và tri ân 

Cđến quý khách hàng, cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ công ty 
chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty cổ phần Kỹ Phát Lộc (KPL) là một đơn vị chuyên phân phối sỉ và lẻ các 
thiết bị đo lường, trụ bơm xăng dầu, vật tư thiết bị trụ bơm, tư vấn thiết kế cung 
cấp và thi công trạm xăng dầu và công nghiệp….Các sản phẩm về trụ bơm 
xăng dầu của chúng tôi đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng cấp phê 
duyệt mẫu có chức năng in.

Công ty Cổ phần Diamond Food Việt Nam thành lập 07/2010. Ngay 
từ khi thành lập, Diamond Food Việt Nam đã nỗ lực cố gắng không 
ngừng, liên tục đổi mới công nghệ và đầu tư trang thiết bị hiện đại. 
Đến nay, Công ty Cổ phần Diamond Food Việt Nam đã và đang dần 
khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và một 
số thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, 
cộng hòa SÉC ...
Trải qua nhiều năm phát triển, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong 
sản xuất kinh doanh, Diamond Food Việt Nam thấu hiểu nhu cầu 
của người tiêu dùng và mang đến tay người tiêu dùng rất nhiều sản 
phẩm nổi bật như: bánh gấc dừa Q5, bánh khoai tây Q2, bánh kẹp 
kem Q3, bánh bắp Q6, bánh mềm Today ... Mỗi một dòng sản phẩm 
lại có những thiết kế đặc sắc khác nhau phù hợp với nhu cầu và mục 
đích của từng đối tượng khách hàng. 
Diamond Food Việt Nam với phương châm “Chất lượng làm nên 
thương hiệu của sản phẩm” nên các sản phẩm của Diamond 
Food Việt Nam đều được sản xuất từ những nguyên liệu có chất 
lượng cao & được chọn lọc rất kỹ lưỡng. 
Mục tiêu của Công ty Cổ phần Diamond Food Việt Nam trong thời 
gian tới là trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 
về ngành sản xuất thực phẩm và là người bạn tin cậy cho mọi người.

CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH

Địa chỉ: Số 09 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa,
Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (+84.28) 7300 8666 | Fax: (+84.28) 3760 806
  www.nemvanthanh.vn | info@nemvanthanh.vn

GIỚI THIỆU CHUNG
NỆM VẠN THÀNH chúng tôi chuyên sản xuất 
các chủng loai: Nệm gối cao su thiên nhiên, 
nệm – giường lò xo các loại, nệm mousse, 
nệm gòn ép, chăn drap và các loại mousse 
phục vụ công nghiệp.
Tất cả quá trình sản xuất đều quản lý nghiêm 
ngặt tuân theo Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất 
Lượng Quốc Tế ISO 9001-20015. Giấy Phép 
đạt TCNK Hoa Ký do Hiệp Hội Hàng Gia 
Dụng của Tiểu Bang California cấp Số: IMP 
138942. Các sản phẩm cao su Queen Latex 
đạt chuẩn LGA Châu Âu 33003.5& DIN EN 
1957:2003-01 về khả năng đàn hồi & độ bền 
vật lý đăc trưng.
Chúng tôi luôn luôn hướng về một mục tiêu đơn giản: Làm thật tốt và làm tốt hơn nữa 
những gì khách hàng mong đợi và không bao giờ thỏa mãn những gì đã đạt được. 
NỆM VẠN THÀNH cải tiến và không ngừng cải tiến, hướng về những mục tiêu ngày 
càng cao hơn, nhằm đưa tất cả các loại sản phẩm của Vạn Thành với một chất lượng 
hơn hẳn khách hàng yêu cầu. Đó chính là châm ngôn kinh doanh và mục tiêu phấn 
đấu của chúng tôi!
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